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FISCHERIS PRADĖS LOŠIMĄ JUODAIS
REYKJAVIKAS. — Pasaulinio čempionato šachmatų loši

mas prasidės ne sekmadienį, kaip buvo anksčiau paskelbta, bet 
antradienį. Po visos nakties ginčų ir pasitarimų buvo pagaliau 
susitarta užmiršti visus nesusipratimus. Fischeris ir Spasskis pa
davė vienas kitam rankas, Fischeris nuoširdžiai atsiprašė už truk
dymus, dr. Euve atsiprašė už lošimų atidėliojimą ir buvo nutarta 
antradienį pradėti, gai, svarbiausias pasaulio Šachmatų istorijoje 
varžybas, kur laimėtojas gaus 156,250 dol., kas yra pasaulio re
kordas šachmatų rungtynėse.

Susitarus dėl lošimo pradžios, 
buvo traukiami burtai. Teisėjas 
ištiesė abiem lošėjam du-baltus 
vokus, kuriuose buvo lapelis su 
nurodymais, kaip bus traukiami 
burtai. Spasskis pasirinko vo
ką, kuris jam leido laikyti vie
noje rankoje juodą, kitoje bal
tą šachmatų figūrą. Fischeriui 
liko teisė pasirinkti, kurią ran
ką jis nori. Jis pasirinko kairią-
ją Spasskio ranką, kurioje buvo 
juodas pėstininkas. Tuo būdu, 
burtų traukimą laimėjo Spaskis 
ir jis pradės baltais pirmosios 
partijos pirmąjį ėjimą.

šiose 24 partijose Fischeris, no
rėdamas gauti čempiono vardą, 
turi laimėti 12 su puse taškų. 
Pilnas taškas duodamas už lai
mėtas ir’pusė — už lygiąsias. 
Spaskiui išlaikyti titulą užtenka 
gauti 12 taškų.

šachmatų lenta yra pagamin
ta iš marmuro, tačiau Fischeris 
jau pasiskundė, kad lenta at
spindi šviesos spindulius ir jau
dina akis. Islandiečiai ištepė 
tam tikrą rūgštimi, kad ji ne
spindėtų. Fischerio speciali kė
dė buvo lėktuvu atvežta iš New 
Yorko. Jis toje kėdėje sėdėjo ir 
lošdamas prieš Tigraną Petro
šiaus, kitą sovietų didmeisterį. 
Šachmatų figūros bus papras
tos, komerciniai gaminamos. Lo
šimas vyks antradieniais, ket
virtadieniais ir sekmadieniafis. 
Dienų tarpai palikti, kad, parti
jos nebaigus, būtų ją galima 
baigti sekančią dieną. Per dvi su 
puse valandos kiekvienas lošėjas 
turi padaryti 40 ėjimų.

Islandai turėjo perdirbti ir 
stalą, už kurio lošiama. Jis bu
vo specialiai padarytas, kad tilp
tų ilgos Fischerio kojas, bet sta
lius uždėjo an viršaus per daug 
lako, kuris irgi atspindi šviesas. 
Fischeris pareikalavo laką nu
imti, kas ir buvo padaryta.

Kaip jau rašyta, rusai buvo 
pareikalavę, kad jiems būtų už
skaityta pirmoji partija, nubau- 
džiant Fischerį už pavėlavimą 
į varžybas. Fischeris savo laiš
ke, kur jis atsiprašo Spasskio 
ir kitų, apie šį pirmosios parti
jos atidavimą Spasskiui taip ra
šo: “Jei šis partijos atidavimo 
reikalavimas būtų patenkintas, 
jis pastatytų mane į labai nely
gią padėtį. Ir taip jau tau yra 
pirmenybė, nes tu pradedi loši
mus siekdamas 12 taškų iš ga
limų 24 taškų ir lieki čempionu, 
juos gavęs, kada man reikia gau
ti 12 su puse, kad laimėčiau pa
saulinį titulą”.

“Jei šis reikalavimas būtų pa
tenkintas tau reikėtų tik 11 taš
kų iš 23, o man reikėtų 12 su pu
se iš 23. Kitais žodžiais, man 
reikėtų laimėti tris partijas, be 
jokių pralaimėjimų, kad galė
čiau atsirasti toje pozicijoje, ku
rioje tu buvai lošimų pradžioje. 
Aš nemanau, kad pasaulio čem
pionas trokšta tokios nelygybės, 
kad galėtų su manim lošti. Aš 
žinau, kad tu esi sportininkas 
ir džentelmenas ir aš laukiu su
lošti su tavim šiek tiek jaudi
nančių šachmatų partijų”.

IS VISO PASAULIO
♦

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretorius Laird pasmerkė 
kandidato į prezidentus McGo- 
verno planą sumažinti lėšas gy
nybos reikalams.

MADRIDAS. — Ispanijoje 
įvyko Albanijos politinių veikėjų 
suvažiavimas. Buvo nutarta 
steigti bendrą frontą ir kovoti už 
Albanijos išlaisvinimą iš komu
nizmo rankų. Albanijos karalius
Leka, 33 metų, 6 pėdų, 8 colių 
ūgio, vadovauja išeivijos alba
nams. Jis iš Albanijos išvažia
vo būdamas dviejų dienų am
žiaus su savo motina karaliene ' guste Joseph Messmer yra karininkas, buvęs ilga m pti s prezidento
Geraldina, kada italai, okupavę 
Albaniją, pašalino jo tėvą, kara
lių Zogą nuo sosto.

TEL AVIVAS. — žydų kil- 
mės senatorius Jacob Javits at
vyko į Izraelį trijų dienų vizi
to. Jį priėmė visi svarbieji Izrae
lio vyriausybės nariai, įskaitant 
ir premjerę Goldą Meir.

MILWAUKEE. — Katalikų 
kunigas Jatnes Groppi paprašė 
prieš 3 mėnesius, kad vyskupas 
jam duotų parapiją valdyti. Iki 
šiol jis jokio atsakymo iš diece
zijos negavo. Kun. Groppi gra
sina eisiąs dirbti negrų organi
zacijai ir išvažiuosiąs iš Milwau
kee, kur jis pagarsėjo savo de
monstracijomis kartu su negrais.

CANTON. — Nuo gimimo ak
la mergaitė Ann Moye baigė vi
durinę, mokyklą ir gavo stipen
diją į universitetą. Ji buvo tarp 
penkių geriausių tos mokyklos 
mokinių.

WOODSTOCK. — Gaisras 
Eric Humble bute atidengė di
delį marijuanos sandėli. Ugnia
gesiai, begesindami liepsnas, ra
do dvi dideles statines pilnas 
kaž kokių lapų. Bute ir jo sa
vininko automobilyje pastebėta 
daug dėžių. Policija, perėmusi 
šį reikalą, rado .1,000 svarų ma
rijuanos, vertos rinkoje 200,000 
dol. Buto savininkas pasodintas 
kalėj iman.

MANILA. — Filipinuose įvy
ko demonstracijos prieš Ame
riką, jas organizavo komunistų 
grupė, sekanti Kinijos komuniz
mo liniją. Susikirtime prie JAV 
ambasados buvo sužeisti 33 as
menys, jų tarpe du policininkai.

VIENA. — Vengrijos moksli
ninkai surado cheminę medžia
gą, kuri padidina žiurkėse in
teligencijos laipsnį. Galimas 
daiktas, kad tie vaistai panašiai 
veiks ir žmones.

SALT LAKE CITY. — Mor
monų bažnyčia atsisveikino ket
virtadienį su savo 10-tuoju pir
mininku Joseph Fielding Smith, 
kuris mirė praėjusį sekmadienį, 
sulaukęs 95 metų amžiaus. Lai
dotuvių apeigose dalyvavo žy
mūs Amerikos mormonai: G. 
Romney, sen. Wallace Bennett, 
sen. Frank Moss ir gubernato
rius Calvin Rampton.

RUTLAND, Va. — Rašytoja 
Pearl Buck ligoninėje serga ple
uritu. Nors ji jau 80 metų, ra
šytoja dar rašo 4 knygas. Pre
zidentas Nixonas pasiuntė jai ge
riausių linkėjimų telegramą.

Dirbtinė sala statoma Norvegijos laivu dirbtuvėse, Stavanger mieste, ši 245,000 tonu plieno ir 
cemento sala bus nuvilkta į Šiaurės jūrą tarp Britanijos ir Norvegijos. Joje bus laikomas žiba

las, kuriovisdaugiau randa na šiaurės jūros dugne.

NAUJAS PRANCŪZIJOS KABINETAS
• ' ■ - • ■ . - .

PARYŽIUS. — Naujas Prancūzijos premjeras Pierre Au-
VŪiAUSiOS ŽINIOS

Charles de Gaulle gynybos miriisteris, vadovavęs Prancūzijos 
atominės bombos ir kitų branduolinių ginklų ^vystymui, buvęs 
kolonijų ministeris Afrikoje. II-jo Pasaulinio karo metu jis pri
sijungė prie de Gaulle vadovaujamų “laisvosios Prancūzijos” jėgų 
ir vadovavo vienai Svetimšalių Legijono kuopai Afrikos fronte. 
Jo paskelbtas naujas prancūzų kabinetas svarbiąsias vietas pa
liko buvusiems ministeriams. Nepasikeitė užsienio reikalų, fi
nansų, gynybos, teisingumo ir vidaus reikalų ministerial.

■‘r -k

Nauji veidai kabinete yra Ed
gar Faurę,-buvęs premjeras, ku
riam' duota socialinių reikalu mi
nisterija ir Hubert Germain, 
paštų ir . telekomunikacijų mi- 
nisteris, kuris anksčiau niekada 
vyriausybėje nėra buvęs. Jis 
vadovavo parlamento komitetui, 
kuris prižiūrėdavo, kad vyriau
sybė nenukryptų nuo generolo 
de Gaulle nustatytos linijos.

Vyriausybės pakeitimas paro
dė didelę Prancūzijos preziden
to galią. Buvęs premjeras Del- 
mas dar tik gegužės 23 d. gavo 
parlamento pasitikėjimą 368-96 
balsais. Vos keturioms dienoms 
praslinkus po parlamento išsis
kirstymo atostogoms, premje
ras Delmas buvo prezidento Pom
pidou pašalintas.

Princas Pilypas, Britanijos karalie- 
nės vyras, viename Buckingham© rū
mu bankete pasirodė aptemptomis 
kelnėmis, su raišžiy ant kairės kojos, 
kuris rodo, kad jis yra "Raiičio ordi

no kavlierius".

*

Pavyko Rogers 
vizitas Rumunijoj 
BUCHARESTAS. — Valsty- 

bs sekretorius Rogers, susiti
kęs Bucharešte su Rumunijos 
prezidentu Ceausescu, pasakė 
jam, kad Amerika nutarė leisti 
Rumunijai naudotis Eksporto- 
Import banko patarnavimais ir 
paskolomis. JAV panaikina visus 
suvaržymus Rumunijos diploma
tų kelionėms po Ameriką. Ru
munijos laivai laisviau galės 
naudotis Amerikos uostais.

Šio vizito proga buvo pasira
šyta Amerikos-Rumunijos kon- 
sularinė sutartis, kuris garan
tuoja, kad Amerikos diploma
tai per 48 vai. galės pamatyti 
Rumunijoje suimtą Amerikos 
pilietį.

Rogers pareiškė išvykdamas, 
kad jo pasitarimai Rumunijoje 
buvo labai sėkmingi. Praeityje 
Rumunija ne kartą atliko tarpi
ninko vaidmenį tarp Washingto- 
no ir Hanojaus.

Kremlius neleidžia 
dalyvauti koncerte
MASKVA. — Garsus rusų če- 

listas Mstislav Rostropovich tu
rėjo dalyvauti Salzburgo, Aus
trijos muzikos festivalyje. So
vietų valstybinė muzikos agen
tūra pranešė festivalio rengė
jams, kad Rostropovičius nega
lės atvykti į numatytą rugpjū
čio 25 d. koncertą.

Jau pernai sovietų valdžia 
buvo uždraudusi Rostropovičiui 
keliauti į užsienį, nes jis, kaip 
senas rašytojo Solženicino drau
gas, jį viešai gynė nuo sovietų 
pareigūnų puolimų. Solženįei
nąs jau kuris laikas gyvena Ros
tropovičiaus viloje, prie Mas
kvos. Ir dabartiniame muzikos 
agentūros pranešime, neskelbia
ma, kodėl garsus muzikas nega
lės koncerte dalyvauti.

♦ Gub. George Wallace trum
pam vakar buvo sustojęs Alaba- 
moje, kur pasakė kalbą. Jis iš 
ligoninės buvo išleistas ir pir
madienį dalyvaus demokratų 
konvencijoje.

♦ Praėjusį mėnesį Amerikoje 
bedarbių skaičius pakilo, nes iš 
mokyklų išėjo daug jaunų žmo
nių. Bedarbių nuošimtis, tačiau, 

__ sumažėjo iki S-5.%-

komunistai ilgai laikė apsupę, 
lankėsi prezidentas Thieu. Jam 
ten esant, miestą apšaudė ko
munistų artilerija.

♦ Amerikietė Billie Jean King 
jau 4-tą kartą laimėjo moterų 
Wimbledon© teniso turnyrą, nu
galėdama australietę Evonne 
Goolagong.

♦ Ketvirtadieni apie 400 13- 
to wardo gyventojų Pasteur mo
kyklos salėje pasisakė prieš pi
giųjų butų kolonijas toje apylin
kėje. Apklausinėjimus vedė Il
linois sen. Frank Savickas. Jo 
nuotrauką įdėjo “Chicago To
day”.

♦ Darbo unijų federacijos 
prezidentas George Meany išvy
ko į demokratų konvenciją. Jis 
ir kiti įtakingi darbininkų va
dai yra nusistatę prieš sen. Mc
Govern kandidatūrą.

♦ Filmų aktorė Jane Fonda iš 
Paryžiaus išskrido į Maskvą, o 
iš čia vyks į Hanojų. Ji veža 
kelis šimtus laiškų amerikie
čiams karo belaisviams iš jų gi
minių Amerikoje, šiaurės Viet
name ji tikisi išbūti 10 dienų.

♦ Oaklande, Kalifornijoj, jau
nas vyras buvo pagrobęs lėktu
vą, tačiau vėliau apsigalvojo ir 
savo ginklą atidavė savo įkaitui, 
kuriam jis grasino mirtim.

♦ Pietų Vietnamas paskelbė, 
kad jo kareiviai jau užėmė dides
nę Quang Tri miesto dali. Iš 
priešo buvo išvaduoti 800 civilių.

♦ Izraelio spauda skelbia, kad 
Rumunijos ambasados Tel Avive 
pirmasis patarėjas pabėgo į va
karus.

♦ JAV ambasadorius Indijo
je Kenneth Keating paskelbė, 
kad jis pasitraukia iš pareigų ir 
pradės dirbti prezidento Nixono 
kampanijoje, ruošiantis jo per
rinkimui..

♦ Praėjusią savaitę Vietna
me žuvo 14 amerikiečių, 523 Sai- 
gono kareiviai ir 2,765 komu
nistų kareiviai. P. Vietnamo da
liniai jau užėmė pietinę Quang 
Tri miesto dalį.

DEMOKRATAI VYKSTA I KONVENCIJA
* c

Skilimas atsidūrė net Aukse. Teisme
WASHINGTONAS. — Demokratų politikai jau renkasi į 

Miami Beach, kur pirmadienį prasideda demokratų partijos kon
vencija, kuri išrinks kandidatus prezidento rinkimams lapkričio 
4 d. Aukščiausias Teismas vakar turėjo svarstyti du skundus, 
kurie tiesioginiai liečia demokratų konvenciją. Vienas skundas 
liečia sen. McGoverno Kalifornijoje laimėtus delegatus, o ant
ras liečia Illinois demokratų delegaciją. Teismas labai retai, tik 
tris kart Amerikos istorijoje, buvo sušauktas atostogų metu i 
specialią sesiją. Nuo teismo sprendimo priklausys ar sen. Mc
Govern laimės nominaciją pirmame balsavime, ar teks varžytis 
lygiomis teisėmis su kitais kandidatais.

Mirė Athenagoras
ISTANBULAS. — Ketvirta

dienį mirė Athenagoras, I-masis, 
Jo šventenybė Konstantinopolio 
arkivyskupas, Naujosios Romos 
ir ekomeninis Patriarchas, ryti
nių stačiatikių krikščionių baž
nyčios vadovas, 86 metų.

Rytų apeigų krikščionių pa
triarchas tris kart buvo susi
tikęs su popiežium Pauliu ir daug 
kalbėjo apie visų krikščionių 
vienybę. Pirmas susitikimas 
įvyko Jeruzalėje, antras — Is- 
tambule, o trečias — Vatikane. 
Iš tų kalbų sujungti abi bažny
čias nieko neišėjo, nes stačiati
kių atskilimas 1054 metais ir 
įvyko dėl to, kad stačiatikiai ne
pripažino popiežiaus primato. 
Pats Athenagoras nebuvo laiko
mas savo bažnyčios valdovu, bet 
tik pirmuoju vyskupu tarp ly
giųjų, nes jis valdė istorinę Kon
stantinopolio vyskupiją, bažny
čios patriarchatą.-

Athenagoras ilgai yra gyve
nęs Amerikoje, kaip šiaurės ir 
Pietų Amerikos arkivyskupas. 
Jis tapo Amerikos piliečiu ir, 
tik išrinktas patriarchu, išvy
ko į Turkiją. Velionis buvo 6 
pėdų, 4 colių ūgio, svėrė 200 sva
rų ir turėjo ilgą, baltą barzdą.

Atsako Baltijos 
Laisvės Tarybai

Valstybės Departamento So
vietų Sąjungos reikalams direk
torius, .Jack F. Matlock, atsaky
damas Baltijos Valstybių Lais
vės Tarybos (Baltic States Free
dom Council) 1972.5.9 raštą pre
zidentui Nixonui ryšium su jo 
kelione į Maskvą, savo birželio 
26 rašte Tarybos pirmininkui 
V. Sidzikauskui, paminėjęs JAV 
nepripažinimo politiką Sovietų 
Sąjungos aneksuotų Baltijos 
valstybių atžvilgiu, toliau pažy
mi:

Per Prezidento lankymąsi So
vietų Sąjungoje nebuvo-jokio 
veiksmo mūsų nepripažinimui 
prievartinės Baltijos valstybių 
aneksijos pakeisti. Vykdamas į 
Sovietų Sąjungą, Prezidentas 
buvo gerai įsisąmoninęs šio kraš
to gilų susirūpinimą nelaiminga 
padėtimi tautų, kurioms paneig
tos pagrindinės laisvės. Ir jūs 
galite būti tikri, kad mūsų 
(JAV) tvirtas užsiangažavimas 
Visuotinės Žmogaus Teisių De
klaracijos principams Sovietams 
buvo aiškiai pareikštas. LLK

Paskyrė negrą 
i Pietų Afrika c c

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad negras diplomatas James 
Baker, kuris dabar yra komer
cinis valdininkas Tokijo amba
sadoje, yra perkeliamas toms pa
čioms pareigoms į Pretoria, Plė

šias eilutes rašant, nebuvo tei
smo sprendimo, tačiau jis turėjo 
tik tris galimybes. Pirma, teis
mas galėjo išklausyti abiejų pu
sių ax-gumentu ir paskelbti vie
nokį ar kitokį sprendimą. Ant
ra, teismas galėjo palikti že
mesniųjų teismų sprendimą, ku
ris buvo: duoti McGovernui 153 
ginčijamus delegatus ir atmes
ti mero Daley vadovaujamą Il
linois demokratų delegaciją. Tre
čias sprendimas galėjo būti — 
atmesti, sulaikyti žemesniojo 
teismo sprendimą iki spalio mėn. 
reguliarios Aukščiausiojo Teis
mo sesijos. Tuo atveju ir LIc- 
Governo delegatų ir Illinois at
stovavimo klausimas turėtų bū
ti sprendžiamas pačios konvenci
jos.

Aldermanas Singer pareiškė 
Floridoje, kad jo vadovaujama 
delegacija sutiktų dalyvauti kon
vencijoje kartu su Daley dele
gacija, kurią žemesnis teismas 
-yra išmetęs. Tuo atveju visi R- 
Kn^s deljegątai turėtų ne po piĮ- 
ną balsą konvencijoje, bet po 
pusę balso. Nežinia, ar su to
kiu kompromisu sutiktų meras 
Daley ir jo vadovaujami dele
gatai.

Demokratų partijos konvenci
ja šį kartą susirenka labai susi
skaldžiusi ir nevieninga. McGo
vern šalininkai stovi kairiausio
je partijos pusėje, o Wallace — 
pačioje dešinėje. Viduryje yra 
“senosios” demokratų partijos 
atstovai: Humphrey, Muskie. o 
jų tarpe ii* meras Daley. Nežiū
rint, kas laimėtų, partija prieš 
balsuotojus atsistos susilpninta.

Čilės opozicija 
trukdo valdžiai

SANTIAGO. — Čilės parla
mento nariai nubalsavo pašalin
ti vidaus reikalų ministerį Her
man del Canto, kups kaltinamas 
nesugebėjimu apsaugoti piliečių 
teisių ir jų nuosavybių. Niekas 
neabejoja, kad opozicijos vado
vaujamas parlamentas toliau 
siekia trukdyti prezidentui Al
len dei “vesti Čilę į socializmą”. 
Čilės senatas atmetė 33 preziden
to pareikštus “veto” konstitu
cijos reformos projekte.

Čilės kairiosios partijos, esan
čios dabartinės valdžios koalici
joje, Įsteigė bendrą politinę fe
deracija — liaudies vienybės fe
deraciją. Opozicija irgi nutarė 
sujungti jėgas, kad ateinančių 
metų kovo mėn. rinkimuose vie
nas opozicijos partijos kandida
tai nepakenktų kitos partijos 
kandidatams.

tų Afrikoj. Korespondentam 
klausiant, ar Pietų Afrikos apar- 
teido politika nesudarys sun
kumų Amerikos negrui, valsty
bės sekretoriaus įstaiga pareiš
kė, kad Amerika jokio kito sa
vo diplomato traktavimo ir ne
sitiki. kaip tik lygaus su visais 
kitais diplomatais.



š. m. liepos 2 d. prie Inter- Niksonienė. Visa publika »to 
national Amphiteatro minios jasi ir kelia didžiausias ovaci 
lietuvių skverbėsi patekti į IV i 
Tautinių šokių Šventę. Bilietų 
tikrintojai lėtokai tikrina bitie-' 
tus. Žmonės šiek tiek nervuo- . 
j as i, o čia autobusas po auto
buso iš įvairių Amerikos vielų, 
lietuvius veža. Pasiteiravęs su
žinau, kad atvažiavo vieni iš 
Grand Rapids, Scottville, Ka
lamazoo. Paw Paw, Michiga- 
no valstijos, kiti iš Rochester, 
Ui. ir net iš Wisconsin© valsti
jos. Vieni iš jų atvyko autobu
sais, kiti savomis susisiekimo 
priemonėmis. Publikos tarpe 
girdėjosi net lenkiškai ir uk- 
rainietiškai kalbant

Iki programos pradžios vos 
penkiolika minučių beliko, bet 
aikštėje dar masės žmonių link 
durų slinko. Dar programai 
neprasidėjus, visos vietos buvo 
užimtos. įvedami svečiai — 
Lietuvos general konsule Juzė 
Daužvardienė, senatoriai Der- 
Avinski ir Percy. Publika ploja. 
Štai pasirodo 
garbingiausia 
nių Amerikos 
dento Niksono

jas. Ploja ir ploja Grojant mar
šą įnešamos Amerikos, Lietu 
tos, Kanados, Vokietijos, B ra

ir šios šventės 
viešnia Jungti-

tybių vėliavos.
Trumpai kalba seuatoriai 

Derwinski, Percy. Priėjus prie 
mikrofono prezidentienei pub
lika vėl stojasi ir kelia didžiau
sias ovacijas. Kalbėtojus pri
statė Valdas Adamkus.

Į salę įžygiuoja iš laisvojo 
pasaulio suvažiavę tautinių šo
kių šokėjai. Kiekviena šokėjų 
grupė įneša didelį plakatą su 
savo grupės pavadinimu. įžy
giavo šios grupės: Audra —r 
Los Angeles, Aušra — Onia- 
hos, Ąžuolynas — Urugvajaus, 
Baltija — Kanados, Bijūnas — 
Kenoshos, Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių Sambūris, Bri
ghton Parko Lituanistinės Mo
kyklos šokėjai, Chicagos Litu
anistinė Aukštesnioji Mokykla, 
Cicero Aukštesnioji ir žemes
nioji Lituailistinės Mokyklos; 
Cleveland© Lituanistinių Mo
kyklų Tautinių šokių Grupė, 
Čiurlionis, Dariaus - Girėno Ližmona Patricia

CRANE SAVINGS and ban Apsodai

*
i i

5WES

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

4 7 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-3OS3 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

'■€> mokama dviejų 
metu certifi* 

estams. Mažiau- 
-šia $5,000 

daugiau

r

Pinigai įdėti prieš menesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi. 
"Dividendai mokami sausio įr liepos .3.1 d.

Prašome aplankyti cxauįą musy namą.

VALANDOS: Pirmai ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad ir penktadienį -9:00 ryto — 
dieniais 9:00 ryto — J2:00 .dienos.

j ' — 8:30 vak.; 
5:00 vakaro; šešta- 

Trečiadieniais už-

tuanistinė Mokykla, Kristijo-- 
no Donelaičio Aukštesnioji ir 
Žemesnioji Lituanistinės Mo
kyklos, Grandinėlė — Cleve- 
landas, Grandis ■— Chicaga 
(šioje šokių grupėje, šoko ir 
Illinois valstijos gubernato
riaus duktė 17 metų amžiaus 
Elizabeth); Grand Rapids Lie
tuvių šokių grupė, Gyvataras
— Kanada, Jaunimo Centro Stu
dentų Ansamblis — Chicaga, 
Jaunimo Viltis — Chicaga, Kal
velis Baltimore, Kenoshos-Ra, 
cine Lituanistinės Mokyklos 
Tautinių šokių grupė; Lazdy
nas — Rochester, Lemonto Mai 
ronio Lituanistinė Mokykla; 
L. B. Jaunimo Ansamblis, L. B. 
Melrose Parko Apylinkės Litu
anistinė Mokykla; Malūnas — 
Baltimore, Maironio Lituanis
tinė Mokykla — Kanada, Mar
quette Parko Lituanistinės Mo
kyklos Ansamblis; Nemunas
— Kanada; Neris — Pitsburgas, 
Neo Lithuania; New Yorko 
Tautinių Šokių grupė; Palan
ga — Kanada; Puntukas — Chi 
cago, Ratukas — Miunchenas
— Vokietija; Rodney Tautinių 
Šokių grupė — Kanada; Santa 
Monicos Tautinių Šokių grupė; 
Spinduliai — Worchesteris, Sū 
kurys — Chicaga, Šatrija — 
'New Yorkas, šilainė — Detroi
tas, šustas — Lemontas; šv. 
Kazimiero Lituanistinių Mo
kyklų Tautinių Šokių Grupė; 
Tėviškės Jaunimo Ratelis Tau
tinių Šokių Grupė, Vą§aiio 16 
Gimnazijos Tautinių 'šokių Šo
kėjai — Vokietija; Vyčių Šo
kėjų Grupė; Žilvinas — Phila-
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Now at GLASER’S
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LOW LOW PRICE 
COME IN TODAY!

AccuColor 60- 
a great value in 
viewing pleasure

Vivid, lifelike color. .Consistent, 
dependable performance. 
AccuColor* automatic tuning 
system. That’s RCA’s AccuColor 

\ 60—and it’s all yours in this 
value-priced Contemporary 
console. Ultra-bright black 
matrix picture tube. Fiddle-free 
tuning with RCA’s AccuTint* 
and Automatic Fine Tuning. 
Come ki for a demonstration.

I

5U5-5123 So. KEDZIE AVĖ. PRospect 6-1790
OPEN JlONOAY AND THURSDAY EVENINGS

delphija ir Žilvitis — Chicaga.
Šokėjams įžygiavus į salę 

prezidentienė ir gubernato
riaus žmona šokių stebėti buvo 
nuvestos į ložę, iš kurios buvo 
geresnis matomumas. Prezi
dentienė prieš įeinant į ložę, 
dar su vienu kitu šokėju pasi
kalbėjo. Užpakalyje stovėję 
mūsų vaikučiai tiesė rankutes 
sveikindami prezidentienę.

Prasidėjo šokiai. Buvo pa
šokta (pagal programą) Gyva- 
taras, Kubilas, Rugučiai, Au
dėjėlė, Lino mėlynas žiedelis, 
Linelis, Ketvirtainis, Malūnas. 
Po pertraukos — žilvitis, Noriu 
miego, Kalvelis, Suktinis, Blez
dingėlė, šustas, Oželis, Subatė
lė, Motušė mano, Sadutė, Aš
tuonnytis, Jaunystės- šokis ir 
pabaigai Suk, suk ratelį. Ketu
riems šokiams .prie muzikos 
pritarė Operos choras.

Apie pašoktus šokius tespren 
die šios srities specialistai. 
Bendrai žmonės kalbėjo, kad 
visi šokiai labai gerai buvo 
pašokti, bet didžiausią Įspūdį 
padaręs Malūnas ir Blezdingė
lė. Bendrai labai gražų vaiz
dą sudarė iš šokėjų sudarytos 
figūros ir mūsų mažųjų šokiai.

Baigiantis šokiams visi lietu
viai reiškė giliausią padėką 
šios šventės rengėjams, jos pir
mininkui dr. Leonui Kriauče- 
liūnui, Valdui Adamkui, gru
pių vadovėms, visiems šokė
jams ir bendrai 'Visiems prie 
šios šventės vienaip ar kitaip 
prisidėjusiems. Ši; šokių šven
tė lietuviams ir mūsų Tėvynei 
Lietuvai padarė pinigais ne
įkainuojamą reklamą.

Jau tą pačią .dieną didžioji 
Čikagos spauda spausdino šven 
tės aprašymus, šventė buvo 
parodyta per visus televizijos 
kanalus, Šios šventės didžiau
sias pasisekimas.— Preziden
tienės atsilankymas. Preziden
tienei pasirodžius daugeliui 
lietuvių per skruostus riedėjo 
džiaugsmo ašaros,.

Tur būt pirmą kartą tokias 
šventės progabuvo užpildytos 
visos vietos. Daug žmonių sto- 
vjo ant laiptų ir dar pora tūks
tančių galėjo būti už pertvarų, 
kurie stovėdami sekė šventę.

Iš publikos pusės buvo reikš
tas pasitenkinimas, kad nebu
vo leista fotografų masei po sa
lę lakstyti ir žiūrovams į akis

iš estą pasimekyti

Tėviškės žiburiai Nr. 26 pra
nešime Grandiozinis estų festi
valis rašo:

Laisvojo pasaulio estų festi
valis įvyks liepos 8-16 dienomis 
Toronte. Tai pirmas tokio gran- 
diozinio masto renginys, kuria
me dalyvaus 12,000 estų, t. y. 
šeštadalis estų išeivijos. Jame 
bus sutelktos viso kulturinės- 
meninės pajėgos. Ištisą savaitę 
vyks sporto rungtynės, konfe
rencijos, seminarai, simpoziu

mai, parodos, vaidinimai, ban
ketai, šokiai. Numatytas ir te
atrų festivalis su 6 vaidinimais 
bei koncertas St. Lawrence teat
re. Didžiojo festivalio centras 
— dainų šventė, koncertas, tau
tiniai šokiai ir ritminė gimnas
tika. Visa tai įvyks liepos 15, 
šeštadienį, parodų aikštėje. Pro
grama prasidės žygiu nuo 
Queen’s Park 9 v. r. Apie 6,000

estų žygiuos pagrindine Toron
to Yonge gatve j Nathan Phil
lips Square, kur juos pasitiks 
įvairūs Kanados pareigūnai, o 
buvęs premjeras J. Diefenbake- 
ris pasakys kalbą. 2 v. p. p. pra
sidės dainų šventė, kurioje da-. 
lyvaus 1000 dainininkų bei mu
zikų. 9 v. v. parodų aikštės sta
dione įvyks specialus spektak
lis, skirtas muzikai, judesiui ir 
šviesai. Dalyvaus 1000 gimnas
čių ir 500 šokėjų. 60 grupių at
vyks iš visų pasaulio kraštų. Pa
žymėtina ypač tai, kad didžioji 
šventės programa skirta ne tik 
estams, bet ir visom kitom tau
tybėm. Rengėjai kreipiasi į ka
nadiečių visuomenę plačiu mas
tu ir yra išvystę gana stiprią pro
pagandą. Daly vauti yra pakvies
ti visų valdžių sJuogsniai.

Ontario vyriausybė sutiko su-

rogta oei aiškini banketu 800 
fetti¥<lio svečiy. Tccooto mies
to taryba nupirko 5Ob bilietų, 
kuriuos išdalins įvairiems vei
kėjams. Tai rezidtatas suma
naus planavimo ir apdairaus 
veržlumo.

SKAITYK PATS IS PARAGIŲ

KITUS SKAITYTI

turi būti vengtinos. Laikrodė
lio neturėjau ir negaliu para
šyti, kiek ilgai tas žmogus kal
bėjo, bet kiti teigė, kad kalbė
jo 22 minutes. Aišku, be kal
bų apsieit negalima, bet šiaip 
ar tai, reikia griežtai įvesti, 
kad per tokias šventes kalbos 
būtų iki minimumo sutrumpin 
tos.

Bendrai, ši Tautinių šokių 
šventė daugumai lietuvių ilgam 
laikui paliks giliausius įspū
džius, 
niiršęs, 
stebėti, 
Operos
visa minia labai pakiliai sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him 
nūs. Stasys Juškėnas

Iš pradžios buvau pa
tai nors gale noriu pa
kari šventę pradedant 
choras, orkestras ir

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Fr»nk Žagas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

»*$UC:C

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

. 4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 2544470

1 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

EARN MORE- 
MORE OFTEN

For the individual with $5000 or more who 
wants the insured safety and stability 

a savings account and the maximum rate 
of. return ...investing in q Standard Federal ;

Certificate Accgunt.makes sense! The 
interest rate is4% per annum, and Standard 

Federal compounds the interest daily to 
yield an annual return of 6.18% when left to 

compound. Interest is paid monthly or ’. 
quarterly,as you prefer. This certificate j

• - - matures in two years. ■* 
If you have $1000 to invest in acertificate, 

Standard Federal pays you a big 5-3/4% per 
annum with a 1 year maturity.

Formore infprmdtion about our savings 
plans, call or stop in at Standard .Federal Savings, 

the 175 million dollar savings association 
located in your neighborhood.

I

J

m

Kas be ko, buvo ir nepasi
tenkinimų. žmonės nelabai 
buvo patenkinti garsiakalbių 
sistema. Kalbų beveik nebuvo 
galima suprasti. Svečiams ir 
šventės organizatoriams JKriau- 
čeliūnui, Kriaučeliūnienei ir kt. 
kalbant girdėjosi pastabų, kad 
kalbos konkrečios, trumpos ir 
tai labai gerai. Bet pradėjus 
kalbėti, anot publikos “‘žmo
gui su baltu švarku”, pirma 
angliškai, paskuj lietuviškai 
publikoje pasigirdo replikų: 
“Amen”, Kriaučėliūnai neleisk 
jam ilgai kalbėti!”' Viena mo
teris skundėsi: “Sūnelis pora 
valandų išstovėjęs , dar turi 
stovėti ir to žmogaus gražby
lystės klausyti” Vienas kokių 
80 metų senelis eidamas namo 
sakė: “Visa šventė labai graži 
buvo, bet sugadino ūpą to 
žmogaus ilga kalba”, Tam “vy
rui su baltu švarku” kalbant 
publika pradėjo stotis ir išei
dinėti namo. Visi sake, kad il
gesnės kalbos tokiose šventėse

knHulU^

Mlrr.r
Savings Certificate QZ Savings Certificate
2 Year Maturity ^7^^ 1 Year Maturity
§5000 Or More $1000 Or More

INTERESTCOMPOUNDED DAILY-
PAID MONTHLY

Receive interest check automatically 
monthly or quarterly,xx accumulate for 

higher yield.
ASSETS.OVER $175,000,000-RESERVES OVER $14,900,000

STANDARD 
FEDERAL NS'JHrD

Savings and Loan Association of Chicago
& 4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9-a«m..to8 p.m.
•Saturday, 9 a.m. to 12 Noon » Wednesday, no business transacted.
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VERTINANT JAUNIMO KONGRESĄ
lietuviškos manifestacijos tiks- j 
lą pasiekus.

Deja, to negalima būtų pilnai I 
pasakyti apie II Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso akade-1 
miją, nors pati programą gerai j 
paruošta. Labai džiugu, kad lie- j 
tuviškas jaunimas su meile sa
vo Tėvų žemei diskutavo lietu
vybės išlaikymo problemą sve
tur, ir, atrodo, kad nemaža lie
tuviško jaunimo yra pasiryžę ei- j 
ti Lietuvos keliu, kurį nužymėjo' 
mūsų tautos pranašai: Myk. Lie
tuvis, kan. M. Daukšą prel. K. 
Bauža, Lietuvos istorijos tėvas 
S. Daukantas, lietuvių tautos 
atgimimo patriarkas dr. J. Basa
nis, dr. V. Kudirka, lietuvių tau
tos dainius (vaidila) prof, dr.
J. Mačiulis-Maironis, Vaižgan- __________ ___ __
tas, Mažosios Lietuvos pirmoms daromos paskaitos paskaitinin- 
Vydūnas ir geriausias mūsų Ga-1 kas būtų tik geras kalbėtojas, 
nytojas arkivyskupas P. Karys bet reikia, kad jis lietuviškai 
(Karevičius), kad lietuvių tau- galvotų, gerai žinotų savo įsto
ta amžiais gyvuotų. Į riją ir pilnai būtų susipažinęs

su lietuvybės išlaikymo proble
ma ir nurodyti] būdus, kaip ga
lima ir svetimoj padangėj išlik
ti lietuviais. Istorijoj randame 
tam pavyzdžių. Taip žydų tau
ta apie 2,000 metų gyveno trem-

Šiomis dienomis lietuvių vi
suomenė išgyveno Chicagoj du 
didžiuosius lietuvybės pasireiš
kimo įvykius: Lietuvių Tautinių 
šokių šventę ir II Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą. Lietu
vių tautinių šokių šventė pra
ėjo jo su didžiausiu pasisekimu 
bei didinga lietuvybės manifes
tacija ir net ne vienam lietuviui 
išspaudė džiaugsmo ašarą. To
kiu būdu lietuvybės išlaikyme 
po svetimu dangumi tautiniu šo
kių šventė atliko didžiulę misi
ją. Teko kalbėti su iš kitų konti
nentų atvykusiais jaunuoliais 
lietuviais, kurie pareiškė, jog jie 
šokių šventėj pasijuto, lyg savo 
laiku dr. V. Kudirka, daug dau
giau lietuviškai atgimę ir dabar 
tikrai didžiuojasi, kad esą lietu
viai ir kad verta dėl savo Tėvų 
žemės darbuotis bei puoselėti se
nas, gražias lietuviškas tradici
jas, kurios yra laidas lietuvybei 
išlaikyti. Dėl to didžios padėkos 
už tai susilaukia Lietuvių Tauti
nių šokių šventės rengimo ko
miteto pirmininkas dr. L. Kriau- 
Čeliūnas su visais savo bendra
darbiais, kurie savo darbais per 
2,000 jaunųjų lietuvių nuosta
biai gražiai atliktus šokius (won
derful Lithuanian dance”, kaip 
vienas svetimtautis svetys išsi
reiškė) nupynė mūsų Tėvynei 
Lietuvai vainiką ir uždėjo jį ant 
Jos garbės aureolės. Bet šiam 
didingam žygiui lietuvių šokių 
šventės rengėjai buvo gerai pa
siruošę. Jie gerai žinojo, ku
riam tikslui ši šventė buvo ren
giama ir darniai darbavosi su 
uolumu bei tikslumu, kad šios

SAVE AT INSURED
UP TO 

S2O,OOO

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 V/. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

Paid and REGULAR
Compounded f 1^3 PASSBOOK
QUARTERLY ACCOUNT

Per Annum

NOW INSURED TO $20,000

UP TO 
$20,000.

^safety or' 
YOUR SAYINGS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Chicago Savings 
_ and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. u P. S P. R. Tum. 9 to O, Thon. & Frl. 9 to S, Sot. 9 to 12:30

INSURED

% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

J PER ANNUM
ON CERTIFICATES

OF $1000
One Year Maturity

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Tačiau vis dėl to, parenkant 
paskaitininkus, reikia daug ma
ža žinoti, ką jis galėtų pasaky
ti, siekiant bendro kongreso tik
slo. Berods, šio jaunimo kongre
so pagrindinis tikslas buvo, kaip 'Vpic vcu”
nvo+^c+7 Uo+„^5Vo ir ji išlaikė savo tautinę

gyvybę ir neseniai, susidarius 
Į palankioms aplinkybėms, atkūrė 
savo nepriklausomybę. Prieš virš 
pusantro šimto metų mažoji apie 
45,000 prancūzų išeivių nausė
dija Quebec Kanadoj dabar pri
augo apie 4 mil. Arba paimkim 
šio krašto tautinę mažumą airi- 
šius. Nors praradę senąją sa
vo tėvų gimtąją kalbą, tačiau 
jie airiškai galvoja ir nemažą 
vaidmenį vaidina gyvenime. Er
go, pesimizmui nėra pagrindo, 
tik reikia dirbti lietuvių tautos 
labui, ir kaip nekartą yra pasakę 
Lietuvių Bendruomenės vadai: 
prel. prof. M. Krupavičius, dr. 
Songailą J. Bačiūnas, S. Barz- 
dukas — reikia tikėti lietuvių 
tautos išlikimo amžinumu.

pratęsti lietuvišką gyvybę sve
timam krašte ir kaip galima pa
dėti dabar kenčiančiai Tėvynei 
Lietuvai ir jos laisvės atgavime. 
Tuo labiau reikalinga žinoti, ką 
maždaug gali pasakyti uždaro- 
moj paskaitoj, nes čia paprastai 
nuteikiama bendroji opinija bei 
nulemiamas kongresdo darbų re
zultatas, juo labiau, kad čia ne
leidžiamos diskusijos referento

'O* Y0UA3 1

Šios dvi modernios kėdės buvo sugalvotos Mali joje ir parodytos New Yorko baldu parodoje.

padarytoms paklaidoms atitai
syti.

Neužtenka,, kad lietuvių jau
nimo kongreso akademinės už-

Jei šiandien labai tamsūs de
besys gaubia mūsų Tėvynės Lie
tuvos likimą, tai nereiškia, kad 
visą laiką taip bus. Dauguma 
mato ir jaučia,, jog dabartinė 
pasaulio konjungtūra nenorma
li. Be to, kaip mokslininkai: 
prof. dr. M. Meyer ir kiti tvir
tina, istorinė pasaulio raida vyks
ta tam tikrais ciklais, žodžiu, 
eina kilimo ir smukimo bangavi
mais.

Daug sunkesnės buvo sąlygos, 
kada mūsų tautos atgimimo tė
vas dr. J. Basanis su savo tal
kininkais pradėjo lietuvių tau
tos atgimimo darbą: lietuviškas 
žodis okupanto buvo uždraustas 
ir buvo tik keletas susipratusių 
lietuvių šviesuolių; Anot dai
niaus A. Barono, “Lietuva buvo 
tamsi ir juoda”. Intensyviausiai 

lenkų apaštalai Dievo vardu vyk
dė Lietuvoj didžiuli nulietuvi
nimo darbą. Tačiau ra saujelė 
lietuvių patriotų ryžosi šiam 
garbingam lietuviškam žygiui, 
nes jie tikėjo savo tauta — jos 
amžinumu ir net privedė prie 
Lietuvos nepriklausomybės. Vi
sai svetimas jiems buvo oportu
nizmas.

Kas liūdniau, kad paskaitinin
kas V. Bartusevičius Jaunimo 
Kongrese taip menkai vertina 
savo tautą, nes pagal jo sampro
tavimą lietuvių tauta nieko 
reikšmingesnio nėra sukūrusi, 
kas įeitų į žmonijos lobyną, ki
tais žodžiais tariant, jei mūsų 
tauta išnyktų nuo žemės pavir
šiaus “tai be jokio ženklo ver
tingesnio, jog tauta yra buvusi”.

Prie tokio aukšto kvalifikaci
jų reikalavimo gaunasi vaizdas, 
kad V. Bartusevičius yra labai 
genialus asmuo, o kaip toks ga
lėtų sukurti genialų kūrinį, ku
ris tiktų žmonijos lobynan ir 
tuo įamžintų lietuvių tautos am
žiną prisiminimą žmonijos isto
rijoj. Mūsų tautos genijus M. 
Čiurlionis savo kūriniais darosi 
abstraktaus meno pradininku. 
Lietuvos O. Milašius, nors pran
cūziškai rašydamas, įėjo į pa
saulinę literatūrą Save lietu
viu laikydamas Ad. Mickevičius 
(Rimvydas) tapo lenkų žymiau
siu dainiumi. Lietuviškos kil
mės E. Kantas tapo pasauliniu 
filosofu. Lietuvis prof. I. Do
meika įkūrė Čilės universitetą. 
Lietuvis K. Kuršius laikomas 
“Father of ^American High 
School” Pagaliau vyskupas A. 
Baronas, gindamas lenkų panie
kintos lietuvių kalbos garbę, su
kūrė klasinį rašinį “Anykščių 
šilelį”. Tokiu būdu jaunam lie
tuviui akademikui yra galimy
bės savo kūriniais pasaulio vie
šame forume pateisinti Lietuvos 
egzistenciją, tik reikia lietuviš
kai galvoti, gerai pažinti savo 
tautą jos istoriją, jaustis ir bū
ti geru lietuviu Tada daug ką 
galima bus pastebėti vertingo 
lietuvių tautos gyvenime bei jos 
kūryboj.

Berods, lietuvių visuomenėje 
prof. S. Šalkauskis pradėjo skelb
ti, jog lietuviai neturį savosios 
kultūros. (Ateitininkų ideolo
giją Putnam, 1954, 29. “Lietu
viška kultūrą skelbė Šalkaus
kis, turinti būti sintezė, sukur
ta iš rytietiškų ir vakarietiškų 
pradų”), reiškią reikalinga tik 
sukurti. Kad lietuviai neturi sa
vosios kultūros skelbė ir lenkų 
mokslinės propagandos atstovas 
1916 m. Šveicarijoj L. Janows
ki: “Litwa i Polska”, Lausanne, 
1916 m., 9 p.: “Fikcyę o staro- 
žytnej kulturze rzekomo litews- 
kiej...”

Kadangi S. Šalkauskis savo 
“Sur les confins de deux mon
des” parašė trimis metais vėliau, 
taip pat Šveicarijoj, tai galima 
prielaida, kad lenkas propagan
distas L. Janowski galėjo turėti 
įtakos šios doktrinos suformavi
mui. Antra vertus, prof. S. Šal
kauskis buvo pasidaręs vienos 
iš didžiausių lietuviškų organi
zacijos dvasios vadu, tai nemaža 
jo uolių mokinių ir dabar laiko
si šios doktrinos...

Tačiau mums lietuviams ši 
doktrina nepriimtiną nes ji vi
sai nuvertina lietuvių tautos ver
tę ir neišlaiko kritikos. Kita 
vertus, S. Šalkauskis, išaugęs 
svetimoj mūsų tautos dvasios 
aplinkoj, lietuvių tautos dvasiai 
praeities bei lietuvių tautos dva
sios gerai nepažino ir savo ypa
tinga “mokslo ereudicija nepasi-

žymėjo. Prof. S. Kairys “Lietu
va budo”, 1957, 84 p. rašo: Šal
kauskiu šeimoj kalbėta tik len
kiškai... Jū sūnūs, Stasys bene 
9 metų ir Kazys 10 metų, bu
simieji lietuviško universiteto 
prof esoriai, tada lietuviškai ne
suprato beveik nė žodžio”. Prof, 
dr. J. Eretas: “Stasys Šalkaus
kis”, USA, 1960: “Stasio (Šal
kauskio) veide atsispindėjo iš 
svetimos šalies atvykusių bruo
žai (4 p.) Stasio tėvas užklaus
tas dėl savo kilmės neturėjo at
sakymo (4 p.). Aistis rašė 1956: 
“tautos būties klausimuose jis 
(Šalkauskis) buvo labai ribo
tas (93 p.). Dr. A. Maceina 
(Draugas, 1971.XU.4 d., II dal.): 
“Jeigu tad filosofiją laikysime 
specialybe, tai Šalkauskis tiek 
savo mokymu, tiek savo raštais 
buvo šiai- specialybei atsidėjęs
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i labai maža.
Ikauskis iš mažens kalbėjo len-Įler, prof. A. Meillet, dr. A. Meit- 
kiškai, gimnazijoj mokėsi ir uni- 

studijavo arba rusiš
kai (Maskvoj) arba prancūziš
kai bei vokiškai”... Kan. M. 
Vaitkus (Draugas, 1960.XII.3 d. 
II dal.- “...jo (Šalkauskio) kny
gynas buvęs nedidelis; kitus 
mokslininkus bei rašytojus ci
tuoti Šalkauskis vengdavęs. Iš

versitete

Tėvų namuose šal-į prof. F. Mueller, prof. A. Mell

to galima daryti išvada jį bu-t

zen, prof. dr. A. Niemi, dr. L. 
Poblocki, prof. dr. J. Ochmans- 
ki, prof. A. l*ott, prof. M. Pei, 
prof. A. Pogodin, prof. E. Re
čius, prof. A. Schleicher, prof. A. 
Seną dr. I. Taylor, dr. T. Thurs
ton. prof. G. Vernadsky, prof. 
A. Rambaud, dr. R. Loebell, dr. 
J. Sauerwein, prof. R. Clasca, 
dr. J. Karlowicz, prof. dr. F. 

vus neerudito, kaip būta Jakšto, Bock, prof. B. Dwight, prof. A. 
Karevičiaus, Voldemaro, Jurgu-Į Spicyn ir visa eilė kitų, kurių 
čio”.

Prof. dr. A. Bezzenberger ir 
kiti mokslininkai konstatavo, 
kad lietuvių tauta vien tik prie 
Baltijos virš 5,000 metų gyvena. 
Per savo ilgų amžių gyvenimo 
kelią lietuvių tauta daug gero 
yra nuveikusi žmonijos istorijos 
vyksme ir turėjo nuosavą aukš
tą kultūrą. Dr. O. Norem: 
“Timeless Lithuania”, Chicago, 
1943 m., 251 p. rašo: “Lithua
nia has so much to give to the 
World”.

Kad lietuvių tauta nuo žilos 
senovės turėjusi savą gana auk
štą kultūrą ir į žmonijos loby
ną įnešusi nemažą indėlį, liu
dija šie mokslo vyrai: prof. dr. 
R. Braungart, prof. R. Burnham, 
prof. C. Bartsch, prof. dr. H. 
Bender, prof. dr. S. Chaterji, 
P. Cleater, prof. Donner, dr. Die- 
fenbach, prof. dr. J. Ehret, dr. 
R. Ferrer, dr. E. Foerstemann, 
prof. dr. J. Hasse, prof. V. Jung- 
fer, dr. C. Kephart, prof, dr, H. 
Krahe, prof. dr. R. Latham, prof, 
dr. P. Miliukov, prof. J. Mikkola,

I čia neįmanoma išvardyti.
Iš visa to plaukia bendroji iš

vada, kad ateityje ruošiant lie
tuvybei palaikyti kongresus ar 
akademijas, reikėtų atsiriboti 
nuo paskaitininkų oportunistų 
bei pesimistų, kurie tik žlugdo 
lietuviškos gyvybės palaikymą 
bei negatyviai nuteikia.

M. Venslova
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Marijampolės Apygardos Tei
smas vokiečių okupacijos metu 
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iš vardo. Vokiečių valdžiai ne
pataikavo. Kai kurie to teismo 
sprendimai padaryti priešingai, 
negu atnešta vokiečių okupacinė 
teisė liepė. Per to teismo pir
mininką Antaną Vaišnį mes vil- 
kaviškiai esame gavę ir lietu
vių pogrindžio spaudos, kurioje

buvo keliamos okupanto klastos 
ir nurodymai, kaip pasipriešinti.

Kartą Marijampolės Apygar
dos Teisman pateko vieno lietu
vio byla, kurioje figūravo ir 
slapto ginklo laikymas. Teismas 
bylą išsprendė. Kaltinamąjį už 
slaptą ginklo laikymą nubaudė 
'abai menka bausme, pagal Lie
tuvos Baudžiamąjį Statutą.

Vokiečių prokuroras gavęs ži-

Kitose JAV vietose:
metams $20.00
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Pavergti lietuviai protestuoja
Sovietų Sąjungos vyriausybė, pavergtą Lietuvą už

dengusi net dviem uždangom — vieną centralinėje Euro
poje, o antrąją pavergtos Lietuvos pasienyje, — mano, 
kad laisvasis pasaulis nesužinos, kaip rusai prievartauja 
pavergtuosius ir kaip kiekvieną krašto gyventoją išnau
doja. Į pavergtą Lietuvą rusai nieko neįleidžia iš Vakarų 
Europos, bet jie taip pat labai atidžiai saugo Rytų Vokie
tijos, Lenkijos sienas ir visus Baltijos jūros vandenis. 
Rusai mano, kad šitokiomis uždangomis laisvasis pasau
lis nepatirs, kas pavergtoje Lietuvoje darosi. Bet jie 
klysta.

Pavergti Lietuvos gyventojai protestuoja prieš sovie
tų valdžios primestą tvarką. Jie kelia balsą prieš nepap
rastai žiaurų rusų išnaudojimą, pridengtą įvairiomis 
tariamo “socializmo” ir net “komunizmo” skraistėmis. 
Lietuviai žino, kad ne tik Lietuvoje, bet ir kituose Pabal
tijo kraštuose jokios geresnės ir teisingesnės santvarkos 
nėra. Vadinamieji komunistai yra patys didžiausieji 
krašto gyventojų išnaudotojai ir Pabaltijo alintojai.

Rusai įvedė tokią tvarką, kad lietuviai neturi žmo
niškų priemonių protestui pareikšti. Lietuviai savo nepa
sitenkinimo negali pareikšti žodžiu, raštu ar balsavimo 
kortelėmis. Sovietų valdžios pastatyti pareigūnai bau
džia kiekvieną, kuris turi drąsos nurodyti žiaurius išnau
dojimo faktus ir pareikšti savo nepasitenkinimą. Rusai 
atėmė iš lietuvių ne tiktai visus laikraščius, žurnalus ir 
kitas spausdinto žodžio priemones, bet jie kontroliuoja 
kiekvieną balto popieriaus lapą. Rusai kontroliuoja 
spaustuves, popieriaus gamybą, jo paskirstymą ir dažus.

Susirinkimus “tarybinėje” Lietuvoje gali šaukti tik
tai sovietų imperialistų šokdinama komunistų partija ar
ba jos parinkti kvislinginiai pareigūnai. Joks susirinki
mas, kuriame būtų galima pasvarstyti visuomeninio ir 
ūkio gyvenimo reikalus yra uždraustas. Jeigu būrelis lie
tuvių vis dėlto drįsta sueiti, tai jis tuojau išvaikomas, o 
sueiti bandžiusieji suimami, tardomi ir kišami į kalėji
mus arba prievartos darbams išvaromi net į Rusijos gilu-, 
mą. Apie rinkimus, kuriais krašto piliečiai galėtų pa
reikšti savo nepasitenkinimą ir sukčius pakeistų bent 
kiek padoresniais žmonėmis, rusų pavrgtuose kraštuose 
ir kalbos negali būti. Ten kiekvienas varomas balsuoti už 
komunistų pastatytą kandidatą.

Rusai žmonių užsienin neišleidžia. Į Lietuvą įleidžia 
labai mažą skaičių. Įleistuosius laiko tiktai Vilniuje. Lei-

džia kalbėtis tiktai viešbutyje, kuriame įrengti mikrofo
nai, registruoją kiekvieną pasakytą žodį. Krašto gyven
tojai tą žino ir su atvykusiais giminėmis vengia kalbėtis. 
Krašto gyventojai rusų teroro tiek įbauginti, kad jie ne
gali jokio protesto pareikšti. Vienintelė protesto priemo
nė yra mirtis. Bet rusų pavergtoje Lietuvoje garbingai 
nusižudyti ne taip lengva. Okupantas kontroliuoja nu
sižudymo priemones. Susideginimas yra vienintelis bū
das, kuriuo lietuviai gali savo protestą pareikšti. Romas 
Kalanta savo protestą pareiškė Kaune, prie miesto sodo. 
Kauno jaunimas, atvykęs į Kalantos laidotuves, savo 
protestą pareškė akmenimis svaidydamas į policininkus 
ir daužydamas susovietintų įstaigų langus bei duris. Bir
želio 3 dieną Kaune, protestuodamas prieš rusų okupaci
ją, susidegino Andrius šukevičius. Už savaitės bandė su
sideginti Z. Ališauskas. (Užsienio korespondentai , lie
tuviškai nemokėdami, vardus netiksliai užrašo, o tele
grafų agentūros juos perduodamos taip pat padaro klai
dų, todėl teks palaukti, kol paaiškės tikslūs vardai.)

Labiausiai rusai saugojo įvykius Varėnoje. Pasiro
do, kad tame Dzūkijos mieste lietuviai protestavo orga
nizuotai. Jie įkėlė trispalvę vėliavą į patį aukščiausią Va
rėnos mūrą. Policijai pavyko suimti tris šios lietuvių gru
pės, narius, bet ketvirtasis sugebėjo pasprukti ir suside
ginti. Sovietų policija nieko į Varėną neįleido, ištisomis 
dienomis tardė kiekvieną abiejų Varėnų gyventoją. Va
rėnos gyventojams policija neleido išvažiuoti. Vis dėlto 
laisvasis pasaulis patyrė, kad lietuviai Varėnoje lietuviš-. 
ką vėliavą iškėlė ir laisvos Lietuvos šūkį paskelbė. Varė
noje prieš rusų okupaciją protestavo, o vėliau susidegino 
lietuvis Stonis. . "; -■?

Kaune rusai buvo suėmę virš tūkstančio-žmonių. 
Daugumą paleido, bet dviem šimtams jaunuolių sudarė 
bylas ir išvežė į Vilnių, kur jiems ruošiamas teismas. Pa
čiame Vilniuje rusai suėmė apie 150 jaunuolių, besimo
kančių įvairiose mokyklose ir drįsusių protestuoti prieš 
okupacinę sovietų valdžią. Jie tardomi už tai,, kad sporto 
žaidynių metu;, neplojo nevukusįai žaidusepis rusams. 
Sovietų valdžia negali leisti, kad žaidynes stebinti minia 
neplotų rusams sportininkams. Varėnoje susideginęs 
Stonis buvo paprastas vandentekio darbininkas, bet ir jis 
negalėjo pakęsti baisaus išnaudojimo' 'ir primestos sveti
mos prievartos. . 7-;, . . j

Mums atrodo, kad savęs naikinimo . protestais bus 
sunku įveikti okupantą. Gal būtų geriau, jeigu Lietuvos 
jaunimas ir vyresnieji kauptų savo jėgas stipresniam smū
giui. Sovietų karo ir policijos mašina’ galinga. Katyno 
miške jie paliko kapinyną, tą patą gali padaryti ir Lietu
voje. Sovietų imperializmui palaužti reikalingas organi
zuotas ir didesnis ryžtas... Bet mes nežinome gyvenimo 
sąlygų dabartinėje Lietuvoje... Galimas daiktas, kad su
sideginimas yra vienintelė išeitis?

nią, kaip ta byla išspręsta, spe
cialiu per Teisingumo vadybą 
aplinkraščiu visos Lietuvos tei
sinėms įstaigoms pranešė, jog 
Marijampolės Apyg. Teismo 
sprendimas niekingas, nes kal
tinamasis turėjo būti nubaus
tas ne pagal Lietuvos įstatymus, 
bet pagal vokiškąjį potvarkį, 
kurs numatė žymiai didesnę

Degtindarystė ar neatsargus 
elgesys su ugnim

Viename kaime bulvinėje ki
lo gaisras. Kol policija atvyko 
jau mažai beliko žymių, iš kur; 
prasidėjo gaisras. Užtiko ga
balų lyg jovalo, lyg degtinei va
ryti raugalo. Policija surašė 
protokolų už degtindarystę. By
lų sprendė Vilkaviškio apjd. tei
sėjas Iz. Rugienius. Bausmę pa
skyrė už neatsargų elgesį su 
ugnim.

Įsikišo prokuratūra ir spren
dimų protestavo, norėdama įro
dyti, kad ten ne jovalas buvo 
verdamas, , o varoma degtinė. 
Pačiam, apygardos teismo pir
mininkui A. Vaišniui pasidar
bavus, apygardos teismas pro
kuroro protestų atmetė ir patvir
tino apylinkės teisėjo sprendi
mų.

Be abejo, nei Vaišnys nei kiti 
teisėjai nematė reikalo degtin
darius ginti. Tačiau byla turė
jo ir kitų komplikacijų. Jau bu
vo atėjęs laikas, kai vokiška
sis okupantas ėmėsi pats degtin
darius bausti, kaip naikinan
čius karo vedimui labai reika
lingus grūdus. O už kenkimų 
karo ūkiui bausmės buvo žiau-. 
rios. Okupantas kų norėjo, tų 
galėjo daryti — kalinti'arba nu
sikaltusius išvežti darbams į 
Vokietiją bei į kacetų.

šitaip minimą bylą išspren
dus, sprendimą reikia laikyti ne 
kuo kitu, kaip į bėdų patekusio 
asmens nuo vokiečių bausmės 
gelbėjimu.

Antstolis Pališkis 
globojo žydus

Marijampolės Apyg. Teismo 
žinioje dirbęs Vilkaviškio ant
stolis ir jo žmona išgelbėjo ir 
augino mažų žydaitę. Kitai žy
dei padėjo teisme sudaryti me
trikus, jog ji lietuvė ir katalikė. 
Trečios žydės gyvybę gelbėdami 
Pališkiai, jų savo namuose slė
pė, bet gestapas išaiškino ir Pa
liškius suėmė.

Nacių okupantų akimis Pališ
kiai buvo verti sušaudyti kartu 
su jų gelbėjimais žydais, tačįau 
lietuviškųjų teismų administra
cija, j on. ir apyg. teismo pirmi
ninkų Vaišnį įskaitant, Pališkio 
nepasmerkė, bet dar stengėsi 
jam pagelbėti.. '

Oficialios pastangos nesėkmin
gos, bet ponios Pališkienės bro
lis rado priėjimų prie gestapi
ninkų, padovanojo jiems, rodos,

du bekoniniua paršus ir — Pa
liškiai buvo paleisti.

IŠ. kalėjimo Pališkis grįžo į 
antstolio darbų. Apygardos Tei
smo pirm. A Vaišnio ir Teisin
gumo tarėjo Br. Ivanausko aki
mis Pališkis nepadarė nusikalti
mo žydus gelbėdamas ir toliau 
tiko būti teismo antstoliu.

Stovykliniame gyvenime
Kai 1944 metų vasarą, bolše

vikams grįžtant, iš Lietuvos iš
važiavau, tai gal tik po metų su 
teisininku Antanu Vaišniu besu
sitikau Vokietijoje, Augsburge. 
Ten jis DP stovykloje gyveno su 
žmona ir sūnum, kurs dabar už
augęs ir inžinerijos mokslus ma
gistro laipsniu baigęs gyvena 
Los Angeles mieste.

Stovykloje A Vaišnys dirbo 
teisinį darbų, kiek tai buvo įma
noma ir reikalinga. Kurį laikų 
buvo Hochfeldo lietuvių stovy
klos komiteto teisiniu patarėju 
— juriskonsultu. Atvejų atve
jais buvo išrenkamas į lietuvių 
komitetų bei į revizijos komisi
ją.

1949 m. kovo mėnesį Vaišnių 
šeimų iš Augsburgo išlydėjome 
į Amerikų. Leidau ir redagavau 
stovyklos dieninį biuletenį — 
“Dienos žinias”. Prieš išva
žiuodamas A. Vaišnys atnešė 
gerų pluoštą spaudos ir tarė, gal 
tai man kada būsianti naudinga. 
Tuo laiku susirašinėdavau su 
A. Geručiu Šveicarijoje, kurs į 
savo archyvą rinko lietuvišką 
spaudą. Pamaniau, kad ir A. 
Vaišnio paliktai dovanai pats 
geriausias ir slaugiausias bus A. 
Geručio sandėlis, tad ten tuos 
laikraščius ir išsiunčiau. Tarp 
jų buvo pilnas rinkinys laik
raščio “Lietuviai”, kurs Vokie
tijoje buvo leidžiamas dar ka
rui tebeinant.

Amerikoje su A. Vaišniu ke
letą kartų susitikti Los Ange
lėj, kai jis čia atvykdavo sūnų 
ir jo šeimą aplankyti. Būdavo 
malonu pasikalbėti apie praeitį 
ir dabarties naujienomis pasi
dalinti.

Iš biografijos
Gimė Antanas Vaišnys 1902 

m. rugpjūčio 2 d. Plioplių kaime, 
Antanavo' -valsčiuj e, Mari j ampo- 
lės aps. Pirmasis pasaulinis ka
ras nutraukė pradžios mokslą. 
Pasimokęs privačiai 1919 m. įs
tojo Marijampolėje į žiburio 
gimnaziją, kuri vėliau pavadinta 
Valstybine Rygiškių Jono gim
nazija.

1925 m. pradėjo teisės studi
jas Kauno universitete. Studi
juodamas dirbo Vidaus reikalų 
ministerijoje ir buvo pasiekęs 
Savivaldybių departamento sek
retoriaus posto. Teisių fakulte
tą baigė labai gerai ir 1930 m. 
perėjo teismo tarnybon. Buvo 
teismo kandidatu Šiauliuose. 
1932 m. paskirtas tardytoju į

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gert. Naaįienų Redakcijai ir 

Administracijai.
Širdingai dėkoju ir giliai įver

tinu Jūsų kantrų ir rūpestingą 
talkininkąvimų ruošiant ir įvai
riai garsinant šią didžiąją LPJ 
I V-tą  ją Tautinių šokių šventę.

Mūsų šaunusis jaunimas, kaip 
matėme Jūsų dienraščio pusla
piuose patalpintose nuotrauko
se ir aprašymuose, o vėliau su 
dideliu pasididžiavimu įsitiki
nome ir savo pačių akinus Am- 
phi teatre, tikrai pilnai užsipel
nė ir pateisino jiems Jūsų paro
dytą išskirtiną dėmėsi.

Su dėkingumu ir pagarba,
Ritonė Rudahienė, 

šventės Informacijos vedėja

Telšius, 1933 m. perkeltas į Šiau
lių prokuratūrą prokuroro padė
jėju. 1938 m. paskirtas ypatin
gu tardytoju, o 1939 m. pradžio
je nukeltas į Marijampolę Apyg. 
Teismo prokuroro pareigoms. 
Bolševikams Lietuvą užėmus iš 
prokuroro darbo atleistas ir pa
skirtas tardytoju į Zarasus, bet
1940 m. spalio mėnesį iš eismo 
darbo bolševikų visai atleistas.
1941 m. karui prasidėjus grįžo 
į Marijampolę ir pradėjo proku
roro darbą, gi vėliau paskirtas 
Apyg. teismo pirmininku.-

Lietuvoje veikė įvairiose or
ganizacijose, būdamas vaidybo
se ir kitokiose pareigose. Nuo 
1920 m. buvo šaulių sąjungos na
rys, priklausė ir tebepriklauso 
Neo-Lithuania filisterių sąjun
gai, Tautininkų sąjungai, Teisi
ninkų draugijai. Veikė Vilniui 
Vaduoti Sąjungoje, Liet. Raudo
najame Kryžiuje. Karo metu įs
tojo į Laisvės Kovotojų S-gą. 
Augsburge dalyvavo kultūrinia
me “Alkos’,’ sambūryje, veikė 
Tremtinių bendruomenėję.

1954 metais dalyvavo Alto 
darbe, kai buvę pagal Kersteno 
rezoliucija tiriama Lietuvos oku
pacija. Veikė Balfo šalpos dar
be, bendruomenėje ir kt. Dabar 
savo 70 m. sukakties sulaukda
mas Antanas Vaišnys Waterbu
ry, Conn., gyvena vienas, nes 
žmona Emiliją prieš šešetą metų 
yrą. mirusi, o sūnus Arvydas, 
kaip minėta, gyvena Kalifornijo
je. Geros laimės, dar daug skais
čių dienų jubiliatui.

SKAITYK IR KITAM PATAPK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS1

BALYS SRUOGA
Rašo JANINA NARŪNĖ

13 ■
Muziejaus vedėja renka eksponatus, turinčius 

ryšio su B. S., juos saugo, priiminėja muziejuje 
ekskursijas, ruošia Sruogos minėjimus. Prie na
mo prikalta paminklinė lenta.

Vilniuje Tauro gatvės 21 nr. namas pažymėtas 
bronzine lenta. Tai yra pastatas, kuriame su šei
ma gyveno poetas Balys Sruoga iki buvo nacių su
imtas ir kaip įkaitas išvežtas į Stutthof o KZ prie 
Danzigo.

Išeivijoje Balio Sruogos našlė ruošia spaudai 
plačios apimties monografiją apie Balį Sruogą, į 
kurią yra parašę 70 autorių.

BALIO SRUOGOS PALIKUONYS
Prof. Balys Sruoga mirė Vilniuje 1947 m. spa

lio 16 d. Liko našlė Dr. Vanda Sruogienė — Dau
girdaitė, istorikė, paskaitininke, pedagogė ir vi 
suomenininkė, gyvenanti Čikagoje.

Duktė Dalia Sniogaitė - Bylaitienė, studijavu
si teatrologiją 1942 - 43 m. Vilniaus universitete 
pas tėvą ir Bonnos universitete, Vokietijoje, 1945 
— 9 m. Ji yra skaučių veikėja ir ilgametė Margu
čio radijo literatūrinės valandėlės Čikagoje (“Pel
kių Žiburėlis”) oragnizatorė. Ištekėjusi už dr. 
Gedimino Bylaičio, kurs yra filologijos — filoso
fijos ir medicinos daktaras ir specialistas smege

nų chirurgas. Jiedu augina du vaikus: , Aušrinę įge prie Berlyno. Jaunas inžinierius buvo paskir-

Aušrinė Bylaitytė ruošiasi anglų kalbos ir i 
literatūros MA laipsniui Yra ištekėjusi už'Rimo 
Eigelio, kurs Tempe un-te, Arizonoje, studijuo-| 
ja ekologijos mokslus.

Algis Bylaitis studijuoja muziką ir biologiją.
Balys Sruoga turėjo keturis brolius: Aniolą, 

Adolfą, Juozą ir Kazį. Juozas Sruoga, vyriausias 
Balio brolis, baigęs Mintaujos gimnaziją, įstojo į 
Petrapilio un-to Teisių fakultetą. Jis dalyvavo 
1905 m. revoliuciniame judėjime ir -dėl savo idėjų 
nukentėjo: caro valdžios buvo suimtas ir ketve
rius metus kalinamas.

Pirmojo karo metu jis buvo pašauktas į ka
riuomenę. Baigęs karo mokyklą, buvo pasiųstas 
į frontą prie Varšuvos ir sunkiai sužeistas. Karui

tas dirbti-Užkaukazės geležinkelių valdyboje. 1918 
m. grįžo į Lietuvą su ruse žmona Tatjana. Jiedu 
susilaukė trijų sūnų. Inž. A. Sruoga eilę metų 
dirbo Pašto valdyboje įvairiose pareigose, buvo 

j Pašto , valdybos direktorium. Be to, turėjo nuosa
vą spaustuvę — cinkografiją. 1941 m. A. Sruoga 
buvo išvežtas iš Lietuvos į Rusiją ir ten nužudy
tas. Jo trys sūnūs emigravo į Vakarus ir pasiekė 
Argentiną, iš kurių Leonardas gyvai reiškiasi lie
tuviškoje veikloje.
" Kazys Sruoga, jauniausias Balio brolis, mokė

si Panevėžio gimnazijoje. Jis lankė tos gimnazijos 
pirmąją klasę, kai Balys buvo šeštoje. Abu gyveno 
pas savo giminaitę Sruogaitę, dalindamiesi kam
bariu su trečiu moksleiviu, Ignu Urbaičiu.

Baigęs gimnaziją, Vokiečių okupacijos metu,
pasibaigus, grįžo į Lietuvą. Vėliau išvyko studi
juoti į Berlyno Prekybos institutą. Nepriklauso
moje Lietuvoje dirbo Užsienio reikalų ministeri
jos konsularinėje tarnyboje. Buvo Lietuvos kon
sulu Tilžėje iki pat Lietuvos pavergimo.

Jis rūpinosi jaunimo švietimu savo tėviškės 
apylinkėje.

Juozas Smogą buvo vedęs Bronę Jazbutytę ir 
turėjo dukrą Jolitū. Pirmoji pasimirė žmona, o 
1957 m. ir pats Juozas. Jolita liko gyventi tėvo 
namuose su teta Jazbutytę — Petrėniėne.

Adolfas Sruoga taip pat buvo baigęs Mintau
jos gimnaziją ir politechnikumą Charlottenbur-

Kazys buvo slaptai išrinktas Vabalninko vals
čiaus viršaičiu.. Vėliau įstojo į Lietuvos savanorių 
efles. 1925 m. Kazys Sruoga baigė St Galleno Pre
kybos institutą; daktaro laipsnį gavo Berno un- 
te, apgynęs disertaciją “Die Notenmission der 
Repubiik Litauen”.

Lietuvoje dr. K. Sruoga dirbo Finansų ministe
rijoje, leido informacinį biuletenį svetimomis kal
bomis ir gabia plunksna reiškėsi periodinėje spau
doje. Buvo išleistos kelios jo knygos ekonominiais 
kiaušiniais, šiuo metu jis gyvena netoli Čikagos 
ir yra žinomas kaip ekonomistas — rašytojas ir 
žurnalistas lietuvių spaudoje.
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JURGIS SAVICKIS

JO TĖVIŠKĖ. Rašytojas beletristas, tapyto
jas, kultūrininkas ir pirmasis Lietuvos diploma
tas JURGIS SAVICKIS — Žemaitijos gražiųjų 
kalvų sūnus. Jo gimtinė prie Dubysos krantų ir 
jos žaliųjų klonių, Ariogalos krašte, kur žemaičiai 
didžiuojasi dailiai nuaugusiais, lyg ąžuolais, savo 
vyrais. Jurgis Savickas taip pat buvo aukšto ūgio, 
dailaus sudėjimo ariogalietis. Jis gimė Pagausan- 
čio dvare, Ariogalos vis. Raseinių aps. 1890 m. ge
gužės 2 d.

I
Dvaro namas buvo erdvus, medinis, sveikas 

gyventi. Dideli gonkai, su keliais plačiais laiptais 
žemyn, puošė namų įėjimą. Baltumu švitėjo na
mo langai su langinėmis. O už-namų žaliavo dide
lis vaismedžių sodas — atgaiva vaikams.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ MO&UU

IR GiRXLftS LKK>4 
PRITAIKO AKINIUS 

<>. Gir« STRfcET
Ofi*o PR.o*p»cj 4-322$
Redd. te!ef^ WAIbnxsk 5-5076

Kartim nuo 10 >in 12 v&L ryt^ 
ao» T fid 8 vai v&k. Tret įdarytu

Roz. toL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKU»£RMa 1R moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. PuU«K| Rd. (Crewford 

Medical Building). Tol. LU 5-6444 
Priima ligonius pogttl pritarirnĄ_ 

Jei neataihepia. skambinti 374-801?

feUfu PRo»jM<t 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3144 WEST 63rd STREET 
VaL; kaa diena po pietų 14; vak. 7-8 
dietai antradieniais ir penktadieniais, 
irečiad. ir aekmad. ofisas uždarytas.

Rot: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7864

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
physician and sukuevn 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antracL, penktadieni nuo 1—5, tree. 
_____ ir sestaa. tįstai susitarus._____

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN - EISMAS 
AKUŠERIJA ik MOTERŲ L1WS 

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

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

47141225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek HE 4-1818 arba RE 7-970* 
Rezidencijos: PR 6-9801 '

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antracL, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
kilki ta rns~ 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLfCKAS 
OPTOMBTRISTĄS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2818 W. 7Jst St. — Tol. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’*
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SHBUTIS 
INKSTŲ, P0SLĖS 4R 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

Ofiso tolof.: 776-2840 
Naujas rez. telof.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 
Bond ra praktika ir chirurgija 

Oflaa» 1750 West 71«t St. 
Tol.: 9254296

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

uždaryta.
Re*, tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•oaidro praktika, spec. MOTERŲ ligos Oflom: 2652 WEST 59th STREET 
Tok PR 4-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laika 

pagal susitarimą._________

V. Tumtisonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef^ HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

'-f. SAEJKJS, o. r. y ORTHOFiOAS-PROTEZISTAS Op Aparatai - Protezai. Med. Bau 
"% dažai. Speciali pepalbe ko į oru
* {Arote Supperfa) ir L C

VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—L 
2150 Wfft 63rd $♦., Cfcicego, IIL 60629 

Telef.: P R expect 6-5084

ST. PETERSBURG, FLA.
šiais metais St. Petersburg© 

Lietuvių Klubas birželio 14-15 
d. tragiškų dievų minėjimą su
rengė birželio 18 d. Lietuvių Klu
bo salėje. Minėjimą suruošė lie
tuviai drauge su latviais. St. 
Peters burgu latvių kolonija yra 
nedidelė, tad visomis progomis 
latviai prisijungia prie lietuvių.

Salė buvo išpuošta Lietuvos 
trispalvės spalvomis. Prie sce
nos, dešinėje pusėje plevėsavo 
Lietuvos vėliava perrišta juodu 
kaspinu. Kairėjo latvių tautinė 
vėliava.

Į minėjimą atsilankė gana 
didelis skaičius Liet, klubo narių 
bei svečių — virš 200. Latviams 
buvo paskirtas stalas, prie kurio 
prisirinko virš 50 latvių.

Pietums baigiantis, Lietuvių 
Klubo v-bos pirm. p. K. Jurgėla 
pradėjo birželio 14-15 tragiškų 
dienų minėjimą, trumpai pabrėž
damas, kokia didelė tragedija 
ištiko Baltijos valstybes— Lie
tuvą, Estiją ir Latviją, ragi
no ryžtis kovai tų valstybių ne
priklausomybes atstatyti! Pa
sveikinęs ir palinkėjęs svečiams 
skanių pietų, pakvietė klubo 
v-bos vicepirmininkę p. V. Uo- 
gianskį pravesti minėjimo pro
gramą. r

Uogianskis pasveikinęs susi
rinkusius paprašė atsistojimu 
pagerbti visus žuvusius partiza
nus ir kitus, kurie žuvo kovo
se arba buvo nužudyti dėl Lie-
tuvos laisvės. Visa salė atsi
stojimu, vienos minutės tyla, pa
gerbė žuvusius.

Po to buvo sugiedoti Lietu-

/=■ 1

vos, Latvijos ir Jungtinių Vals
tybių hnnnaL Paskaitą, šios 
dienos proga, skaitė Lietuvių 
klubo dienos proga skaitė Lietu
vių klubo narys p. J. Jokūbaitis. 
Paskaitininkas labai suglaustai 
ir vaizdžiai suminėjo 1941 me
tų birželio 14-15 dienų komu
nistų brutališkumo veiksmus, 
kada tūkstančius žmonių — se
nų ir vaikų, enkavedistai nema
tytu Žiaurumu, nakties metu 
tempė iš lovų ir metė j sunkve
žimius, o geležinkelių stotyse 
grūdo į gyvulinius vagonus iš
vežimui į Sibirą.

Paskaitininkas pabrėžė, kaip 
jam pačiam tada būnant lietuvių 
kanuomen ės eilėse, bolševikų 
kariški pareigūnai negirdėtu 
žiaurumu niekino Lietuvos ka
rius. Marindami badu, arba mai
tindami supuvusia žuvimi- Lie
tuvos kariai negalėdami valgyti 
supuvusios žuvies _  pradėjo
giedoti laidotuvių giesmes !... 
Vėliau viso likusieji kariai buvo 
išskirstyti po mažus miestelius 
ir pavesti iš Rusijos atsiųstų po- 
litrukų žinion.

Paskaita susilaukė didelio pri
tarimo. <

Latvių d-jos vardu sveikino 
ir tarė žodį dr. Robert Strikes 
ir Mrs. Skujeneks paminėdami 
tragišką Baltijos valstybių būk
lę ir ragino nepavargti ir nesu
stoti kovojus už Lietuvos, Lat
vijos valstybių nepriklausomy
bės atstatymą. Po paskaitė sekė 
meninė dalis.

kad piknikas būių 
įvairus.

Klubas dabar turi 
iki rugsėjo 9 dienai

smagus ir

atoste^as

Klubo susirinkimui pasibai
gus, buvo smagios vaišės.

bet daug ko ir negalės matyti, 
saugumo sumetimais publikai 
būtų rizikinga. 0).

» Geriausias svečias mažai 
turi laiko ir yra jau po pietų.

(mgr. Kawusia)

SRADiNSKAt
VĖSINTUVAI 

NUO 
599.95

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 
k - ■ —r

| PERKRAUSTYMA1 t
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PL WAtbrook 54063

J MOVING
Apdraustas parkraustymas 

ii jvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

*23 Wast 34 Pl«* 
Tok FRontier 6-13*2

SOPHIE BARČUS
RADIJO JEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

*' ’’ ' ’ - -- - ill
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 11—12: 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-: 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaLį

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
, CHICAGO, ILL. 60629

POXEST HR» HUKT 
QUA FOREST FXMOS

Osr wildWr bo
the «aelw vse of 6nt- 

So please Falov Sookey'i A>Cc 
Alleys WU latrWt dll eeW. 
Be me w all campdraa, 

ark the ashes, aad 4ro^a 
them aąaicL Crweh all 

smokes dead one.
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PLIENO PRAMONĖJE 
SUMAŽINTA GAMYBA

United States Steel liejyklose, 
esančiose pietrytinėje Chicagos 
dalyje, paskutiniu laiku žymiai 
sumažinta plieno gamyba. Iš 
produkcijos išjungta net 3 gele
žies rūdos tirpymo krosnys. 
Priežastis yra ta, kad jau yra su
sidariusios nemažos pagaminto 
plieno atsargos, kurios ir pri
vertė gamybą sumažinti. To pa
sėkoje jauniesnieji darbininkai 
atleidžiami, visi padėjėjai ir an
traeiliai darbininkai tedirba tik 
sutrumpintą 4 dienų darbo sa
vaitę. Specialybių darbininkai 
dirbs dar po 5 dienas, bet ir 
tiems suvaržyti viršvalandžiai. 
Atoslūgis plieno gamyboje ro
do kitose industrijos Sakose 
darbų sumažėjimą, kuris šioje 
dolerio infliacijos gadynėje nie
ko gero nelemia kraštui, (j).

PIRMYN CHORO 
VEIKLA

Pirmyn choras, kuris stato 
1973 metų sezonui Johann 
Strauss’o “Čigonų Baroną”, 
šiuo metu giliai įsijungė į lie
tuvišką veiklą. Pirmyn choro 
valdyba darniai ir vieningai 
veikdama paskyrė auką Ginta
ro baliaus stipendijų fondui, 
ketvirtajai šokių šventei ir an
trajam pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui. Repeticijų 
metu iš choristų ir solistų dar 
buvo surinkta jaunimo kong
resui paremti 100 doL šiuo 
metu Pirmyn choro šeimoje 
jau yra įsijungę apie 70 choris
tų. Jų tarpe yra gražaus lietu
viško jaunimo.

Rudeniop choras rengia išvy
ką į gamtą ir Johann Strauss’o 
“Čigonų Barono” pastatymui 
paremti banketą. Banketo ren
gimo valdybą sudaro: Dr. Jo-

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■ KAU J IENAS ’

GĖLININKAS 
(PUTBAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Hid;-. Av*. — ŽJU-122S

GUŽAUSKŲ1
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GėLINYėlA I
2443 WEST 63ra STREET 

Talsfonal: PR 44833 Ir PR 4-0434 I
h __ __ ___Jį— --- - - ..............

IEVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-4

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

III. I........ ..... ———————Illi ' ...... . ...................

St. Petersburgo Lietuvių klu
bo choras, vadovaujamas -muzi
ko p. P. Lingio, padainavo se
kančias dainas: 1. Nuliūdo ka
pais apsiklojus tėvynė; 2. Vežė 
mane iš namų; 3. žalioj lankoj, 
vienų viena; 4. Užtrauksim nan- 
ją giesmę broliai. Choras skam- 
bėjo darniai ir gražiai. Ypatin
gai su dideliu susikaupimu salė 
išklausė giesmę — “Nuliūdo ka
pais apsiklojus tėvynė”. šiai 
giesmei nuskambėjus salė neplo
jo, visi susiprato, kad po gies
mės neplojama.

Nors Floridoje jau prasidėjo 
vasara ir dalis choristų išyaži-' 
nėjo giminių lan kyti į šiaurinius 
miestus, bet choras vadovauja
mas prityrusio chorvedžio muzJ 
p. P. Lingio pasigėrėtinai išpildė 
visas dainas. Lietuvių klubo na
rių p. Markvėnų dukra — Da
nutė Markvėnaitė pianu solo- 
paskambino Beethoveno “Fur 
Elise” ir Br. Budriūno Tėviškė
lė. Išpildymas bu*vo geras ir 
skambėjo maloniai, Jaunai pia
nistei linkime geros sėkmės to
bulėti. Neužmiršti Liet, klubo 
ir dažniau gražiais muzikos akor
dais palinksminti Floridos pen
sininkus!

Latvių kanklininkų trejukė 
pritariant dainomis išpildė tre-- 
jetą liaudies dainelių. Salė, lat
vių kanklininkus šiltai sutiko ir 
daug jiems plojo.

PLIENO LIEJYKLOS — 
OPEN HOUSE

Šiais metais nuo pat anksty
bo pavasario United States 
Steel liejyklos pietrytinėje Chi
cago j e buvo aplankytos aukš
tųjų korporacijos pareigūnų, 
specialiųjų mokyklų studentų, 
valdžios pareigūnų ir dabar lie
pos 8 ir 16 d. jas lankys liejyk
lose dirbančių darbininkų šei
mų nariai. - Jiems bus parody
tas šiaurinis laivu iškrovimo - 
pakrovimo dokas, pati moder
niausioji Amerikoje geležies rū
dos tirpymo krosnis Nr. 8. Pro
cedūros departmentas, kuris 
priruošia medžiagą rūdos tir
pymo krosnims yra pats mo
derniausias industrijos vandens 
švarininio kompleksas.

Lankytojai daug ką pamatys,

nas Gliaudelis, Aldona Jankaus 
kienė ir Vytautas Aukštinaitis. 
Banketas bus nuotaikingas, su 
puikia programa, dainomis, 
šokiais, dovanomis.

Pirmyn choras, po sėkmingų 
“Čigono Barono” repeticijų 
birželio mėn. išsiskirstė vasa
ros poilsiui. Prieš išsiskirstant 
choras turėjo dar šio sezono 
užbaigtuves su puikiomis vai
šėmis, nuotaikinga lietuviška 
muzika bei daina, kuri choris
tų tarpe taip puikiai, lietuviš
kai ir gražiai skambėjo.

Pirmvn choro valdyba su dir. 
K. Steponavičium linki visai 
choro šeimai daug daug gražių 
saulėtų poilsio dienų, o rude
niop visiems pailsėjusiems ir 
sveikiems grįžti į choro repeti
cijas. čia jūsų laukia Johann 
Strausso — Čigonų Baronas.

J. G. LAIDOTUVIŲ DiREKTORIAI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

BUŠAI Į LIETUVIAI TELEVIZIJOJ PIKNIKĄ
Sekmdaienį, liepos 9 dieną, specialūs CTA busai veš či- 

kagiečius i L. Televizijoje Pikniką. Lygiai 12:00 vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gai
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridge po r 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 Stn California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st SL, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vaL po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Ave. Western Avenue sustos 
prie 43-ėios, 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 $2.50.

Kaip nuvažiuoti i L. Televizijoj pikniką

DOVYDAS F. GAIDAS GKAI.DAS f. QAKA10 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOFLYCIOvS

NARIAI:
Chicagos '
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Asaociaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 
4R KAKTĮ

TLHHM6 
KOPLY^Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

šis birželio tragiškųjų dienų 
minėjimas buvo pravestas dide
lio liūdėsio, susikaupimo ir ryž
to dvasioje, todėl klubo v-ba iš 
anksto pranešė, kad pasibaigus 
minėjimui šokių klubo salėje 
nebus.

Minėjimo programai pasibai
gus klubo nariai ir svečiai skirs
tėsi į namus su dideliu pasi
ryžimu ir energija toliau tęsti 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą!

Tenka džiaugtis, kad St. Pe
tersburgo Lietuvių klubas, da
bar turi tikrai labai sumanų -ir 
energingą klubo v-bos pirmini- 
ką p. K. Jurgėla. Dažnas iš na
rių užsimena, kad dabar klube 
visada labai moloni atmosfera, 
visur ir visada jaučiamas drau
giškumas. Klubo narys

Eržvilko Klubas
Eržvilko Draugiško klubo su

sirinkimas įvyko birželio 7 d. 
Jį atidarė pirmininkė Helen 
Vengeliauskienė. Susirinkūue 
nutarta turėti savo pikniką rug
pjūčio 27 dieną Onos Bruzgulie- 
nės sode. Komisija sudaryta iš 
p. p. Vengeliauskienės, Ben Ju
rėno ir Estella McNamee. Ko
misija prižadėjo pasirūpinti,

Liepos 9 d. L. Televizijoj pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
jra tarp Willow Springs kelio 
tr Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
L. TELEVIZIJOJ 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 I kai

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, i 
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- Į 
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo 
sodą.

Kviečiame visas čikagiečius 
atvykti į LIETUVIAI TELEVI
ZIJOJ rengiamą pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Rhone: YAr«s 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Aye.? Cicero, (11. Phone: OLynipję 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAros 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
/ . , (LACKAWTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ‘ Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

’ VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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STASĖ PETERSONIENĖ

JAUNIMO KONGRESO DIENORAŠTIS
3

LIETUVIŲ JAUNIMAS IŠEIVIJOJ-PRASMĖS BEIEŠKANT
(Kun. A. Saulaičio, S. J

- Birželio 30 d.

Paskaitoje buvo iškelta įdo
mių it naujų minčių. Prelegen
tas aiškino, kad sėkmingoj lietu
viškoj veikloj esminė sąlyga yra 
sugyvęnimas tarp kartų. Ir da- 
kartinėj Lietuvoj vidurinė kar
ta, mačiusi dar nepriklausomą 
Lietuvą, lab<ii rūpinasi kartų 
sujungimu.

Vyresnieji yra nusistovėję, jie 
mėgsta posėdžius, protokolą. 
Jaunieji mėgsta pasikeitimus, 
spontaniškumą. Kai vyresnieji 
mato gyvą reikalą sudaryti jau
nimui veiklos sąlygas, jie rea
guoja labai jautriai. Brazilijoj 
iš 100 aukotojų Jaunimo Kon
gresui pirmieji 4 atsiliepė 80

BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St. 
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 rjlo iki 6 vai. vak. 

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

rnnuiuiiunminiiuiii:iii>iruiiiiiiiiiiiuuiHmninuiiiiiiiinu

Lietuviu spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS
iiiuuiinuuittiiiriiiiiiitiiitiiiitiiiiiiiiiiiitttittiiiiitniitiitiiiuii

iš Brazilijos paskaita)
metų seneliai. Vienas iš jų in
validas — be kojų.

Vyresnieji barasi ant jauni
mo barzdų. Bet vyrai nenešio
jo barzdų tik paskutinius 50 me
tų. Anksčiau vyrai buvo barz
doti. Mūsų tautos patriarchai, 
šventieji taip pat.

Kiekviena karta turi teisę iš
gyventi giesmę, “kurią jauni
mas tesupras”. Esminis jaunimo 
veiklos bruožas — tautinė gy
vybė. Kalba yra didelis tauti
nės gyvybės bruožas, bet yra 
kalba ir be tautinio nusistaty
mo. Brazilijoj užtikęs vieną jau 
trečios kartos vokiečių šeimą, 
kuri kalbėjo vokiškai, bet ji ne
turėjusi jokios vokiškai tauti
nės gyvybės.

Ko mums reikia siekti? 1. 
Bendruomenėj imo demokratine 
prasme, kad pajėgtume išklau
syti kito nuomonę. 2. Reikia su
daryti sąlygas, kas jauną žmo
gų traukia. O jauną traujkia 
judrumas, ofenzyva, naujumas.

Ar žmogus gali būti dviejų 
kultūrų? Taip, nes be kitų įro
dinėjimų, tam ypač palankus šis 
gyvenamasis laikotarpis. Da
bar yra Įvairybių laikmetis. Net 
gyvenamųjų kraštų valdžios tam 
šiuo metu yra palankios. Jos 
skatina ir net finansiškai remia 
etninių grupių veiklą.

Kokia lietuviškumo prasmė ? 
1. Atstovauti lietuvius ir Lietu
vą. Tai reprezentacija. 2. Nuo
lat lietuvėti, pripažįstant bet 
kur pasiektus lietuvių laimėji
mus. 3. Tikėti į Lietuvos prisi-

■y$r-

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Ratkia

MOLDING CORP.
Has openings for

MOLDING PRESS OPERATORS
AND PACKERS

Experience preferred, but will train.
Good starting wage with full company 

paid benefits. C.T.A. to door:
Come in or call:
GENE HOGAN

6330 W. TOUHY AVE.
631-4310

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

JANITORIAL WORK 
Semi - retired man preferred. 

Good hours and benefits. 
Must speak some English. 

Call for interview — 
969-3825. 

MCDONALD’S 
MAINTENANCE SERVICE

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS. 
Galima su maistu. 

Tel. 489-6875

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

kėlimą. 4. Gyventi pažiūra, kad 
garbė būti lietuviu. 5. Didžiuotis 
ir gerbti vyresniųjų kamieną, 
išauginusį tokius puikius jau
nuolius, suvažiavusius čia spręs
ti lietuvybės reikalų.

P. S. Po paskaitos Milda I^en- 
kauskienė pristatė suvažiavu
sius įvairių kraštų atstovus.

rinkta praeitame susirinkime: 
Matt Povilaitis, Rose Didžgal- 
vienė ir Jennie Povilaitis prane
šė, kad piknikui paimtas An
tano Valiūno orkestras. Taigi, 
dėl pikniko, liepos 16 dieną na
riu susirinkimo nebus.

Kitas klubo susirinkimas bus 
rugpiūčio 20 dieną. E. M. N.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

BEVERLY SHORES
ANT BROADWAY PARDUODAMAS 

GRAŽIAUSIAS DVIGUBAS

Daug medžiu — arti ežero. 
Klausti tel.: UN 4-1044 

arba 376-5119 (Chicagoj)

CICERO

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD'S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI 12—4 vai.

6751 So. TRIPP
Apynaujis 4 miegamų namas. Įreng

tas bėismantas. Garažas.
Virš $30,000. 

BUD’S REAL ESTATE 
4369 So. ARCHER AVE.

Tel. 254-5551

' ■ u ,
Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponi

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pic, 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. L I E P O N I S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

Ona ir Kazys Deveikiai buvo 
vienai savaitei išvykę • Miami 
Beach, Floridą, kur ponią De
veikienę ištiko nelaimė — susi
žeidė koją. Grįžus namo, ji da
bar sveiksta Dr. Kauno priežiū
roje, o jis pats toliau tvarko or
ganizacijų ir lietuviškos spau
dos reikalus.

Liepos 3 d. Šv. Kazimiero ka
pinėse buvo palaidotas ilgame
tis Cicero gyventojas, daug dir
bęs Cicero Aukšt. Lituanistikos 
Mokyklai, Dr. Zenonas Ašoklis. 
Į amžino poilsio vietą jos buvo 
palydėtas skautų ir kitų organi
zacijų narių.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Bl. 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

į V. VALANTINAS

r

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

Naudokitės proga — skriskite papiginta 
kaina i Lietuvą rudenį ir žiemą

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 
Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas į Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir 
visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CHICAGA — NEW YORK — SPALIO MĖN. 2 D. — 15 dieny kelionė 

iš New York© $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
IT dienę Lietuvoje.

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA - NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 14 dienp kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 -Į- tax*
11 dienų Lietuvoje.

* Total tour prices are subject to airline agreement and. govern
ment approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643
Tel: (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Tei

kiame informacijas kelionių reikalais i visus pasaulio kraštus. Parū
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas.
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— Kazys Januta - Klauseikis, 
ilgametis Naujienų dienraščio 
bendradarbis Los Angeles, Kali
fornijoje, buvo atskridęs į Šo
kių Šventę Chicagoje ir ta pro
ga aplankė 
pažįs tarnus, 
apsčiai turi,

savo senus gerus 
kurių Chicagoje 
ypač Naujienose, 

kur pats yra dirbęs kaip linoti
pininkas prieš išsikeldamas į 
Kaliforniją.

nybės ugdymas, kelias į lietuvy
bę, tautiniai šokiai, lietuvių li
teratūros dėstymas, o taip pat 
kitos lituanistikos aktualijos.

— Mokyt. Juozas Tamulis, 
LB Švietimo tarybos narys, tei
kia informacijas ir registruoja 
dalyvius į Mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitę Dainavos sto
vykloje. Stengiamasi sudaryti 
palankias sąlygas, ypatingai 
svečiams iš užsienio. Telef. 
925-7076.

3 BUTAI PRIE ST. DANIELS
Ant didelio 87x133 pėdų sklypo du 
dideli 4 kambarių butai plius 5 kam
barių su 3 miegamaisiais butas. Tik
tai žemės plotas šioje apylinkėje yra 
vertesnis už prašoma 
$28,900. “ ‘
giai įsikurti labai geroje apylinkėje 
ir

kainą — tik
Tai sudaro gerą progą pi-

įsigyti didelį turtą. Paskubėkite.
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

NAMAI — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. S26,600.

8 KAMBARIŲ pusantrų aukšto na
mas. 50 pėdų lotas, 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus butas 
ir dvi biznio patalpos. Platus lotas, 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37,500.

7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. $29,500.

7 KAMBARIŲ MŪRAS. Įrengtas 
bėismantas, air-cond. Uždaras por- 
čius. Garažas. Marquette Parke. — 
S23 300

5 BUTU MODERNUS MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64.600

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

Cicero lietuvių respublikonų 
valdybos vykdomuoju vicepir
mininku paskutiniame valdy
bos posėdyje išrinktas pedago
gas teisininkas Jonas Vasaitis. 
Sekantis Cicero lietuvių respu
blikonų valdybos ir sekcijų po
sėdis įvyks liepos 21 d. 7 vai. va
karo respublikonų patalpose, 
5146 W. Cerniak Road, Cicero. 
Lietusiai respublikonai, būkite 
apdairūs, lankykite susirinki
mus; jokio tryni mosi negali 
būti; visi privalome būti lygūs 
savo principuose. Nelemtas 
“Kas aš” šalin! Pavydas, neapy
kanta šalin! Vienybėje galybė, 
kaip sako mūsų vadas Kim- 
barkas. K. P. Deveikis

— Albina ir Adolfas Ramo- 
niai, žinomi lietuviškose organi
zacijose veikėjai, liepos 29 d. 
Balio Pakšto svetainėje Chica
goje ruošia savo sūnaus Vytau
to sėkmingam universiteto už
baigimui vaišes. Jose dalyvaus 
daug Ramonių šeimos draugų. 
Ta proga visi busimieji svečiai 
linki Vvtautui Ramoniui sėk
mingos kloties ateities gyveni
me ir
baigusį šią aukštojo 
pakopą, (j).

— Gleen Yarmoska iš Chica- 
gos pietvakarių apyl. yra Illi
nois Benediktimi kolegijos, Lis
le, Ill., dekano garbės studentų 
sąrašuose. V

— Jaunimo metų komitetas, 
Clevenland, Ohio, suruošė po
kalbius apie Jaunimo kongresą, 
jaunų šeimų problemas, litua
nistinį auklėjimą ir mokymą, 
taip pat pokalbius su 3—4 kar
tos Amerikos lietuviais, palie
čiant politines ir tautines te
mas.

4

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI 12—4 vai.

5545 So. MOZART 
miegamų mūrinis namas su beis- 
mantu. Naujai irengta virtuvė.

Tik $21,000.
BUD’S REAL ESTATE

TpI 9S4-
4369 So. ‘ARCHER AVE.

GRAŽUS BARGENAS

nuoširdžiausiai sveikina 
mokslo

Piliečių Klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpinio Klubo narių pusme
tinis susirinkimas turėjo įvykti 
birželio 9 d., bet 
užtektinai narių, 
neįvyko.

Klubo piknikas
madienį, liepos 16 dieną Kay’s 
sode. Komisija, kuri buvo iš-

nesusirinkus 
susirinkimas

įvyksta sek-

— Amerikos ir Kanados lietu
vių mokytojų ir jaunimo studi
jų savaitė įvyks rugpiūčio 6— 
13 d. Dainavoje. Registruotis 
pas Joną Kazląuską, 26331 
Briardale Ave., Cleveland, Ohio 
44132 iki liepos 20 d. Progra
mose numatoma paliesti šias 
mokymo ir auklėjimo sritis: 
tautinis auklėjimas, vadovėlių 
moderninimas, moksleivių pa
rengimai ir jų programos, dar
bas mažoje mokykloje, mokyk
los drausmė, lietuviškai nemo
kančių mokymas, mokinio žo
dyno turtinimas ir modernini
mas, lietuvio jaunuolio asme-

— Alfredas Stasulis iš Ever
green Parko apylinkės, tarna
vęs 25 metus laiškanešiu, išėjo 
pensijon.

— Dr. Louis J. Kishkunas, 
Pittsburgo mokyklų superinten
dentas Pennsylvanijos valstijo
je, buvo pagerbtas Northern 
III. universiteto vadovybės, įtei
kiant šių metų garbės alumno 
titulą. Tą universitetą jis baigė 
1951 m. ir sėkmingai ėjo atsa- 
komingas pareigas įvairiose 
švietimo institucijose. Daktaro 
laipsnį įgijo Calumbia universi
tete. Jo tėvai Louis ir Valerija 
gyvena Brighton Parko apylin-

— Jonas Bikneris dalyvauja 
Sawyer mokyklos krepšinio ko
mandoje, kuri laimėjo 12-tain 
Warde pirmenybių rungtynes. 
Tos apylinkės demokratų orga
nizacija žaidėjams įteikė indi
vidualias trofėjas.

Geros kokybės 7 kambarių mūrinis su 
dvigubo dydžio miegamaisiais, labai 
puikia vaismedžių virtuve, formaliu 
valgomuoju — galimu naudoti kaipo 
raštinę ar specialaus tikslo kamba
riu. 1% vonios, pilnu beismantu. 2 
mašinų garažas. Gera apylinkė netoli 
55-tos ir California. Savinnikas isakė 
greitai parduoti, todėl paimkite tą 

bargeną. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4, BUTU MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik S52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di- 
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažai $36.500. . _

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvteles, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS BEAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 '
HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

itate rarm cire and Casualtv Company

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60631 Tel. Y A 7-5980

♦ Reikalingas Real Estate 
pardavėjas pilną laiką. Avansas 
yra galimas iš anksto. Kreiptis 
į Balį Budraitį, Bud’s Real 
Estate, 4369 So. Archer Ave.

(Pr).

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Talsomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus. stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpubllc 7-194T

A. 4 L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigus automobiliu draudimai.

Brangenybėj, Laikrodžiai, Dovanot 
' visom* progoms,
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

12 BUTU MŪRINIS 7 metų., Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

2 PO 5 — 3 MIEGAMI, medinis. 
Gazo pečiais šildymas, žemi mokes
čiai. geriausioj vietoj Brighton Parke. 
$14.900

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
2 miegami.- Centralinis oro 

____  . “ . Dideli kamba
riai. naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIU — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25.500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

nu _ _
šildymas. Garažas.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
persta tau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 11L 

TEL. — 7765888
Aniceta* Garbačiauskas, uv.




