
Debesuota, dieną 80°, naktį 65 
Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:27.''

pibraryofCn

— ■ °- c-

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

The Fim and Gzeoteat Lithuanian Daily in America

NAUJifiMOS
The Lichoa&Ua Daily N«w»

PuhKuh-d by The Lithuanian News Publishing Co-. Inc.
1739 So. Halsted Street, Chicago. Hl. 60608

ILAymarket 1 - 6100
Over One Million Lithuanian In The United State!

VOL. LVTV Chicago, Ill. — Pirmadienis, Liepos-July 10 1972 m. Kaina 15c 15 tj 161

PRASIDEDA
RESPUBLIKONAI VILIOJA ŽYDUS

WASHINGTON AS. — Respublikonų partijos nacionalinis ko
mitetas neslepia, kad šiuose rinkimuose bus visu smarkumu vi
liojami Amerikos žydų balsai ir pinigai, žydai Amerikoje, pa
prastai, balsuodavo už demokratų kandidatus. Paskutiniuose rin
kimuose, kaip apskaičiuota, tik 17% žydų balsavo už Nixoną. 
Šiais metais respublikonai turi vilčių tą nuošimtį padidinti. Dar 
svarbesnis dalykas už balsus yra turtingųjų JAV žydų aukos ■ 
rinkimų kampanijai. Respublikonai tikisi gauti, nemažai aukų.

Nors žydai Amerikoje sudaro 
tik 3% visų gyventojų, jų pajė
gumas aukoti yra daug didesnis. 
Detroito milijonierius Max Fi-* 
scher pareiškė, kad šiais metais 
daug žydų pinigų, kurie nuei
davo į demokratų partijos kasą, 
gaus respublikonai, šiais metais 
jis surinkęs iš žydų jau tris kart 
daugiau pinigų, negu 1968 me
tais, kada daug aukotojų rėmė 
sen. Humphrey. Vienas žymiau- 
sių Los Angeles žydų veikėjų 
Louis Boyar sumomis didelėmis 
paremdavo demokratų partiją, 
šiais metais jis ragina savo drau
gus aukoti respublikonams.

Izraelio rėmimas
Viena šitokio žydų persiorien

tavimo priežastis yra preziden
to Nixono parama Izraelio vals
tybei. Premjerė Goldą Meir ir 
gynybos ministeris Dayanas, 
kalbėdami Amerikos žydų kolo
nijose, labai šiltai kalbėjo apie 
“tikrą Izraelio draugą” preziden
tą Nixoną. Izraelio ambasado
rius Washingtone Rabin net su
silaukė protestų iš - demokratų 
partijos vadų už savo palankius 
Nixonui žodžius ir raginimą “iš
reikšti Nixonui žydų dėkingu- 
ma . ■ -

Kita priežastis yra sen. Mc- 
Governo politikos planai. Sen. 
McGovern yra pasiūlęs sumažin
ti strateginių bombonešių skai
čių iš 500 iki 200. Jis siūlo iš
vežti iš Europos daugiau kaip 
pusę JAV kariuomenės ir visai 
paleisti į atsargą keturias iš 16- 
kos armijos divizijų. Jis siūlo 
sustabdyti Poseidono raketų ga
mybą ir jų įtaisymą povandeni
niuose laivuose vietoje pasenu
siu Polaris raketų.

Bijo nusiginklavimo

šitokius pasiūlymus neseniai 
pasmerkė "gynybos sekretorius 
Laird, tarp kitų motyvų nuro
dydamas ir “pasitikėjimo krizę, 
kuri gali kilti tarp sąjunginin
kų”. Amerikos žydai ir klausia 
savęs, kaip Ameriką galės to
liau remti ir apginkluoti Izraelį, 
jei McGovern žada atimti iš gy
nybos departamento net 30 bili
jonų dolerių per metus?

Respublikonai jau yra numatę 
paskelbti po konvencijos komite
tą, sudarytą iš Amerikos žydų 
veikėjų. Pirmininkais yra nu
matyti William Wexler, Ameri
kos žydų didžiųjų organizacijų 
prezidentų konferencijos pirmi
ninkas ir Samuel Rothberg, Iz
raelio Bonų organizacijos pirmi
ninkas. Visi komiteto nariai bus 
gerai žinomi amerikiečiai, žydų 
veikėjai.

Nepritaria reformoms
Tarp kitų priežasčių žydų per

ėjimas iš demokratų rėmimo į 
respublikonų pusę aiškinamas 
ir tuo, kad daug žydų iš Ameri
kos miestų išsikėlė į priemies
čius. Jiems pasidarė svarbus 
“įstatymų ir tvarkos” klausimas. 
Net ir liberalai žydai dažnai pa
sisako prie mokinių vežiojimą 
ir kitus naminius reikalus, žy
dams nepatinka ir McGoverno 
pažadai “paskirstyti” pajamas, 
nauji mokesčių įstatymai, kurie 
daugiau “griebtų” turtinguo-

IŠ VISO PASAULIO
įt>

BEIRUTAS. — Komunistinė' 
arabų palestiniečių organizacija 
prisiekė atkeršyti Izraeliui, nes 
jis laikomas kaltu dėl Ghassan 
Kanafani, 36 metų, mirties. Ka-1 
nafani, tos grupės švietimo ko-! 
misaras, informacijos ir propa-1 
gandos vedėjas, žuvo bombai 
sprogus jo automobilyje. Kartu 
žuvo ir jo 15 metų pusserė. Užsie- . 
nio spauda laikė Kanafanį atsa-'• 
kingu už Tel Avivo aerodromo 
skerdynes. Jis nusamdęs japo
nus, kurie puolė aerodromo lau
kiamąjį kambarį.

REYKJA VIKAS. — šachma-
Lawrence O'Brien, demokratu partijos centro komiteto pirmininkas, pradės demokratų konvenciją Miami Beach, 

Floridoj. Pagrindinę kalbą pasakys Floridos gubernatorius Reubin Askew (dešinėje).

tų pasaulio čempionate kilo nau
jų neaiškumų. Staiga iš Islandi
jos išvyko varžybų tarp Fisch e- 
rio ir Spasskio teisėjas, vokietis 
Lothar Schmid, nes jo sūnus bu
vo sunkiai sužeistas auto katas
trofoje. Pirma partija turėtų 
prasidėti antradienį. Schmid 
pareiškė negalėsiąs sugrįžti pir
mai partijai, bet žadėjo būti Is- 
iandifoje ketvirtadieni, kai bus Th^^-hus^to^nėta.A^žvelgiant-L-Į- m.. g^6sės_mėn. -Įvykusį
lošiama antroji partija.

KARACHI. — Pakistane įvy
ko muštynės tarp sindų ir urdų 
kalbas vartojančių Karachi mie
sto gyventojų. Policija turėjo 
šaudyti į minią, žuvo 6 asmenys, 
sužeista virš 100. Sudeginta 
daug prekybos įmonių. Neramu
mai prasidėjo, kai Sindu provin
cijos parlamentas priėmė įsta
tymą, padarantį sindų kalbą ofi
cialia provincijos kalba, nors 
provincijoje gyvena ir daug ur
dų.

ČIKAGA. — Demonstruodami 
prieš komunizmo darbus Kuboje 
aštuoni kubiečiai prisirakino 
grandinėmis prie tvoros prie 
Field muziejaus, kur rodoma so
vietų liaudies meno paroda. Po
licija turėjo specialiais piūklais 
nupiauti grandines. Keli kubie
čiai buvo suimti.

OSLO__ Šiaurės Norvegijoje,
po sausų ir karštų dienų pradėjo 
degti miškai. Jiems gelbėti pa
siųsti kariuomenės daliniai.

sius. Biznieriams žydams tokie 
'pasiūlymai skamba, kaip siūly 
mas juos apiplėšti.

Respublikonų kampanijos va
dai didžiausią dėmesį planuoja 
kreipti į New Yorko, Kaliforni
jos, Ohio, Illinois, Pennsylvani- 
jos ir Floridos žydų bendruome
nes. Tos valstijos yra labai svar
bios savo elektorių skaičiumi. 
Nors žydų balsuotojų skaičius 
Amerikoje nėra labai didelis, ta
čiau jie įsikūrę svarbiose valsti
jose. Praėjusių rinkimų statis
tika parodė, kad New Yorke, ku
ris turi 41 elektorių, žydų bal
sai sudaro 14 nuošimčių visų 
balsų. Prezidentas Nixonas pra
laimėjo New Yorką 1968 m. rin
kimuose vos 4 nuošimčiais. Ni
xonas tačiau gavo ten vos 15% 
žydų balsų, kiti 85% teko Hum
phrey. Jei šiuose rinkimuose Ni
xonas gautų dvigubai daugiau 
žydų balsų, negu 1968 metais, 
tai jis New Yorko valstiją leng
vai laimėtų.

ARTĖJA PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Ryšium su Pavergtųjų Tautų Savaite, JAV Kongreso 1959 

m. įstatymu skelbiama trečiąją liepos mėn. savaitę (šiais metais 
liepos 16-22) Pavergtųjų Tautų Amerikos Draugu organizacija 
(Pirmininkas Christopher Emmet) ir Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas — ACEN (pirm. Stefan Korbonski) paskelbė pareiškimą, 
kuriame pažymėta: šių metų Pavergtųjų Tautų Savaitė šiame

pasitarimą Maskvoje. Jis turėsiąs toli siekiančių padarinių Rytų
Europai ir pasaulio taikai.

Pareiškime pabrėžta: sovie
tai pažeidė tarptautinius susita
rimus su JAV ir 1940 m. okupa
vo Baltijos valstybes. 1948 m. 
pabaigoje sovietai savo kontro
lėje jau turėjo daugiau kaip 100 
milijonų laisvų gyventojų.

Abi organizacijos priminė 
1956 m. Vengrijos revoliuciją, 
1968 m. Čekoslovakijos invazi
ją, darbininkų riaušes 1970 m. 
Lenkijoje ir 1972 m. sukilimą 
Kaune, Lietuvoje. >

Pažymėtina, kad negali būti 
pastovios taikos Europoje, jei 
Rytų ir Vidurio Europos euro
piečiams neduodama teisės 
spręsti jų pačių likimą. JAV 
laikomos tradicine laisvės gynė
ja. Jos tokia liks tik atveju, jei 
jos ir toliau pasisakys už teises 
tų, kuriems atsakoma teisėta 
vieta tarptautinėje tautų bend
ruomenėje.

Savo pareiškime abi organi
zacijos kvietė JAV Kongresą at
kreipti dėmesį į Pavergtųjų Tau
tų Savaitę, į tebetęsiamą pagrin
dinių žmogaus teisių pažeidimą, 
komunistinių režimų vykdomą 
Rytų ir Vidurio Europoje, krei
pėsi į JAV gubernatorius ir me
rus paskelbti atitinkamas pro
klamacijas, kuriomis trečioji 
liepos mėn. savaitė skelbiama, 
jų valstijose ar miestuose, Pa
vergtųjų Tautų Savaite, be to, 
dar kreipėsi į visų tikybų reli
ginius vadus laikyti pamaldas 
Pavergtųjų Tautų Savaitės me
tu ir savo pamoksluose prisimin
ti Rytų ir Vidurio Europos gy
ventojus, pagaliau, kreipėsi į 
JAV gyventojus tos savaitės 
metu (liepos 16-22) pareikšti 
savo supratimą, jog 100 mili- 

Ijonų Rytų ir Vidurio Europos 
gyventojų likimas siejamas su 
žmonijos troškimais sulaukti tai
kos bei teisingumo.

Prezidentai Eisenhower, Ken
nedy, Johnson ir Nixon — pra
dedant 1959 m. yra paskelbę pre
zidentų proklamacijas, paskelb

dami trečiąją liepos mėnesio sa
vaitę Pavergtųjų Tautų Savaite. 
Kad tos Savaitės reikalingos ir 
ateity, aiškiai nusako Viešojo 
Įstatymo 86-90 pastraipa bylo
janti: “...pavergtųjų tautų di
delės daugumos troškimas siekti 
laisvės ir nepriklausomybės ga
li būti laikomas itin paveikia 
priemone išvengti karo ir tuo 
pačiu metu tas troškimas yra ly
giavertis teisingai bei pastoviai 
taikai...” (E)

Buvęs karo laivyno naikin
tuvas “Maddox” dabar vadinasi 
‘To Yang”. Amerika šį laivą 
pardavė Tautinės Kinijos laivy
nui už 229,000 dol. Laivas pa
garsėjo, kai jį Tenkino įlankoje 
1964 m. puolė š. Vietnamo lai
vai.

♦ šiaurinėj Airijoj po paliau
bų paskelbimo birželio 26 d. žu
vo dar 11 žmonių. Didelė bomba 
sprogo prie katalikų bažnyčios 
ir jų mokyklos.

♦ Buvęs prezidentas Truma- 
nas ligoninėje yra maitinamas 
tik skystu maistu. Toliau tęsia
mi tyrimai.

1972 mėty liepos 2 dieną Chicagoje įvykusios Lietuviy Šokiy šventės vaizdas. Dalyvavo 2,000 lietuviy šokėju, 
suėjo 15,000 iiūrovy. Buvo šokėjy iš Argentinos, Brazilijos, Britanijos, Vokietijos, Kanados ir kity kraity.

Nuotrauka Martyno Nagio

Sovietai pirks 
javų už 750 mil. dol.

SAN CLEMENTE. — šešta
dienį Washingtone buvo pasira
šyta Amerikos-So vi etų Sąjun
gos sutartis, liečianti javų par- 
davimą sovietamsr~Pėr ateinan
čius trejis metus, pradedant 
rugpiūčio 1 d. Amerika kasmet 
parduos sovietams po 250 mili
jonų dolerių vertės javų: kvie
čių, rugių, avižų, miežių, kuku
rūzų ir sorghum. Sovietai gaus 
iš Amerikos paskolą, nedaugiau 
500 mil. dol. už 6 ir vieną aštun
tadalį nuošimčio palūkanų. Sko
la turi būti grąžinta už trejų 
metų po paskutinės javų siun
tos pristatymo.

Ši sutartis labai išplečia Ame- 
rikos-Sovietų prekybą. Tik Ja
ponija perka daugiau javų, maž
daug už 437 mil. dol. kasmet. 
Sutartis padidins Amerikos grū
dų eksportus 17%, javų parda
vimas užtikrins Amerikos ūki
ninkams pastovias pajamas, pa
didins uostų darbą, parūpins dar
bo jūreiviams, geležinkelių ir 
baidokų darbininkams, sumažins 
išlaidas grūdų sandėliavimui ir 
priežiūrai.

Pokariniuose laikuose tai jau 
bus trečias sovietų užpirkimas 
grūdų Amerikoje. Sovietai pir
ko 140 mil. dol. vertės kviečių 
1963 m. ir 150 mil. dol. — per
nai. Tuomet sovietai už kvie
čius užmokėjo grynais pinigais.

ŠIANDIEN 6 VAL. VAKARE ATIDAROMA
DEMOKRATŲ PARTIJOS KONVENCIJA

MIAMI BEACH. — Jau vakar Miami Beach viešbučiuose pra
sidėjo įvairūs politiniai susirinkimai, o šiandien 6 vai. vakare 
prasideda demokratų partijos konvencija, kurią pasveikins Flo
ridos senatorius Lawton Chiles ir pakvies partijos pirmininką 
Lawrence O’Brien atidaryti konvenciją. Pirmąją dieną, išrinkus 
pastovų pirmininką teks išspręsti kelis keblius klausimus, kurių 
nesprendė Aukščiausias Teismas. Teks nustatyti ar Kalifornijos 
delegatų balsai teks sen. McGovernui, kuris gavo didžiausią balsų 
nuošimtį pirminiuose rinkimuose, ar delegatus padalinti propor
cingai visiems rinkimuose dalyvavusiems kandidatams.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Jau kelios die

nos P. Vienamo karinė vadovy
bė skelbia paėmusi Quang Tri 
miestą, tačiau fronto korespon
dentai tvirtina, kad miesto cen
tre, vakarinėje ir šiaurinėje da
lyje dar yra priešo daliniai, ku
rie, įsitvirtinę griuvėsiuose, at
kakliai ginasi. Saigono .mari
nai ir parašiutininkai užėmę tik 
pietinius ir rytinius priemies
čius.

Nuo P. Vietnamo priešpuolio 
šiauriniame fronte pradžios ko
munistai pradėjo apšaudyti ar
tilerija Hue miestą, esantį į pie
tus nuo Quang Tri. šiuo spau
dimu norima susilpninti pietie
čių ataką šiaurėje. Hue miestui 
pavojus dar negresia, tačiau ga
li prasidėti ir didesnis komunis
tų puolimas.

Didysis B-52 bombonešis blo
game. ore nukrito į j ūrą_30G_my- 
lių nuo Guamo salos. Jis skri
do bombarduoti šiaurinio P. 
Vietnamo fronto, šeši lėktuvo 
įgulos nariai buvo išgelbėti iš 
jūros.

Prezidento patarėjas Henry 
Kissinger pareiškė koresponden
tams San Clemente, kad jis tu
rįs rimtą pagrindą galvoti, kad 
Hanojus ateinančio ketvirtadie
nio taikos derybose Paryžiuje 
imsis naujų ėjimų. Paryžiaus 
deryboms nutrūkus prieš du mė
nesius, užkulisiuose buvę daromi 
įvairūs žygiai ir vykusi įtempta 
diplomatinė veikla. Amerika aiš
kiai pasakiusi Hanojui, kad ji 
norinti rasti sprendimą visiem 
klausimam, kurie neleidžia už
baigti ilgo ir daug kainuojan
čio karo. Kissingeris pridėjo, 
kad neįmanoma garantuoti, kad 
Hanojus pakeis savo ligšiolinę 
laikyseną.

ISTANBULAS. — Turkija pa
skelbė, kad ji neleis rytinių or
todoksų patriarchu paskirti vys
kupą lako vos, kuris vadovauja 
Amerikos ortodoksų bažnyčiai. 
Naujas patriarchas, mirusio 
Athenagoro vietoje, turįs būti 
Turkijos pilietis.

Aukščiausias Teismas paliko 
pačiai konvencijai spręsti ir Il
linois delegacijų klausimą. Le
galiai išrinktą Dlinois delegaci
ją atmetė partijos kredencialų 
komitetas, nes delegacijoje ne
buvę pakankamai negrų, meksi
kiečių, moterų ir jaunimo at
stovų. Susidarė kita delegacija, 
kuriai Illinois teisėjas Daniel 
Covelli uždraudė dalyvauti kon
vencijoje, nes ta delegacija ne
santi išrinkta pagal Illinois įs
tatymus.

Įdomu, kad sen. McGovern, 
nežiūrint į tai, kad antroje Illi
nois delegacijoje, vadovaujamo
je aldermano Singer iš Čikagos, 
yra daugiau McGovern šalinin
kų, skatina konvenciją priimti 
mero Daley delegaciją, nes se
natorius supranta, kad be Daley 
organizacijos jis Illinois nelai
mėtų prieš Nixona, nors ir gau- 
,tų.parti jos, nominaciją.
'‘“Taigi, piriha konvencijos die
na bus triukšminga ir svarbi. 
Antrąją dieną pagrindinę “key
note” kalbą pasakys Floridos 
gubernatorius Reubin Askew ir 
bus pristatyta partijos progra
ma. Trečiadienį, nuo 6 vai. pra
sidės kandidatų į prezidentus siū
lymas ir jų rinkimai. Ketvirta
dienį, pasiūlius ir išrinkus vice- 
prezidentinį kandidatą, konven
cija bus uždaryta, kalbas pasa
kius abiem kandidatam.

Vykstant kovai tarp atskirų 
kandidatų ir jų šalininkų, iški
lo aikštėn nesusipratimai ir Ji- 
pių vadovybėje. Senieji Jipių 
vadai Abbie Hoffman ir Jerry 
Rubin susilaukė opozicijos, ku
ri laiko juos jau pasenusiais ir 
tik asmeninės garbės ieškančiais. 
Hoffmanas jau 34 metų, o Ru
bin — 33 m. Jauniesiems “re
voliucionieriams” tokie jau — 
per seni.

Apie 80% konvencijos daly
vių yra pirmą kartą konvenci
joje, apie 19% yra baigę uni
versitetus, 27% yra buvę uni
versitete, 50% uždirba per me
tus tarp 10,000 dol. ir 25,000 dol.

Bona sukeičia 
kelis ministerius

BONA. — V. Vokietijos vy
riausybė pasikeitė, pasitraukus 
ekonomikos ir finansų ministe- 
riui Karl Schiller, kuris toje vie
toje išbuvo penkeris su puse me
tų. Jis pasitraukė, kai ministe- 
rių kabinetas pasisakė prieš jo 
pasiūlymą nevaržyti užsienio va
liutos judėjimo Vokietijos ban
kuose.

Kancleris Brandtas skubiai 
namo pakvietė Turkijoje viešė
jusį gynybos minister j Helmut 
Schmitt. Spėjama, kad Schmid- 
tas perims bent vieną Schillerio 
vadovautą ministeriją, greičiau
siai — ekonominių reikalų. Bo
noje kalbama, kad tuo atveju 
gynybos ministeriu taptų Georg 
I>eber. transporto ir pastų mi
nisteris.



ALFONSAS NAKAS

Pastabos apie IV Tautinių Šokių šventę
Saulėtas, vėsus, ramus Liepos 

Ketvirtosios rytas Detroite. Va
kar grįžau iŠ Čikagos su tiek 
įspūdžių, kad, regis, ir gaiva 
ir širdis sprogs. Dabar, gerai 
IŠ§:mięgpjęjs, jau pradedu va
duotis iš įspūdžių chaoso ir ima 
ryškėti tikrųjų vertybių kon
tūrai. pįa noriu paryškinti še
lptų liepos pirmosios ir antrosios 
dienų momentų, kųrįe atrodo 
patys svarbiausi.

Prologas į prologą — 
kelionė Čikagon

Iš skąitąu, kad yįą
Appia buvo pats seniausias auk- 
sįp^s Ropips kelias, nuo Romos 
miesto vedęs į Kapuva ir Brundi- 
§įųmą. Ir palyginu yįa Ąppią su 
§fpį|ųsių JAV gręįtkelių, Inter
state — (ty Nesistebėkite, nę^ 
prp^PStųp^ity, kai skaitote, jog 

-jty seniausias. Pęją, taip. Tik 
ne nuo “Romps” — Čikagos pra
sidėjo, o puo “Kapųvps” — De
troite- Jam pradžią davę tikrai 
pats pirmasis netoli 30 įnyĮių 
greitkelio gabalas, nuo Detroitu 
iki Willow Run išvestas bene 
1942 metais, kad Detroito dar
bininkus lengvai būtų galima 
kasdien nuvežti į General Mo
tors fabrikus, gaminančius ant
rajam pasauliniam karui gin
klus bei amuniciją. Tik už de
kados po to greitkelių statyba 
visoje Amerikoje prasidėjo, o 
ir pats 1-94 dar ir šiandien ne vi
sai užbaigtas. Vis dėlto, 1-94 
lietuviškai išeivijai turi didelį 
vaidmenį. Į Čikagą, lietuvišką
ją Romą, juo važiuoja tūkstan
čiai detroitiečių, ir tūkstančiai 
mūsų brolių iš Kanadiškių To
ronto, Hamiltono bei Montręalio, 
ir vėl šimtai iš šiaurinių Ohio 
pakraščių, bei rytinių Niujorko 
valstijos pakrančių.

Liepos 1 d. ankstų rytą mes 
pasileidome šiuo greitkeliu. Mu
šu automobilio nepuošė Vyčio 
ženklas, bet užtat ant užpakali
nio buferio turėjome plakatą 
“Lithuania wants Freedom”. 
Nepuvažiayom pė dešimties my
lių, kai buvome triukšmingai pa
sveikinti lenkiančio automobi
lio, pažymėto Ontario ženklais ir 
Vyčiu. Netrukus lenkdami mus 
sveikino keleiviai iš Niujorko 
valstijos (gal iš Rochesterio?), 
p dar už kelių mylių aplenkėme 
Vyčiu paženklintą savo draugų 
detroitiečių mašiną. Per šimtą 
mylių keliolika lenkė mus, ke
liolika mes aplenkėme, su vi
sais sveikinomės, mojavomės, 
bučkius siuntėme. Buvom išsu- . * -? t t.. a i • -r
kę valandai į vieną miestelį. Kai 
grąžome, ir vėl, ir vėl, ir yėl jau 
su kitais tautiečiais lenktynia
vome. žinojome, kad visi va
žiuojam viena kryptimi, visi į 
lietuviškąją Romą — Čikagą, vi
si į ten ruošiamą IV Tauiinįų 
šokių šventę.
Prologas į šventę — kpntestas

Kad Amfiteatras nebėra tuš
čios kėdės, sužinojau tik Čikagą 
pasiekęs, kai mano giminaičiai 
pasakojo, kaip sunkiai prieš tris 
dienas bilietą begavo vienam 
mūsų šeimos nariui. Paskui Jur
gis Janušaitis pasakojo, jog Pa
ramoje galėjęs' tūkstantį bilietų 
parduoti paskutinę dieną, jeigu 
tik jų būtų buvę. Jaunimo Cen
tre dr. Leonas Kriaučeliūnas ir 
Ritonė -Rujaifiepė man rodė są
rašus tautiečių iš visų JAV ir 
Kanados didmiesčių, kurie des
peratiškai norėjo į šventę pa
tekti, šimtus ir tūkstančius my
lių važiavę. Ak, šį kartą tikrai 
Čikagos lietuviai nesiruošė į pa
plūdimius, o ruošėsi į Tarptauti
nį amfiteatrą...

Liepos 1 d. vakare Jaunimo 
Centre buvo labai panašios iškil
mės, kaip ir 1968 m. liepos 5 d. 
vakare. III Tautiniu šokiu šven- 
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tės išvakarėse. Tik žmonės da
bar kiti, šį kartą atidaromąjį 
ištarė Kanados Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Eugeni
jus čiplinskas, aukurą uždegė 
Australijos, Vokietijos ir Urug
vajaus atstovai, vain iką padėjo 
Vokietijos, Argentinos ir Brazi
lijos atstovai, keletu žodžių pra
bilo IV Tautinių šokių šventės 
reny'mo k-to pirmininkas dr. Ik

onas Kriaučeliūnas. Tai beveik 
ir viskas, čia žmonių buvo la
bai mažai, gal šimtinė. Negali 
sakyti, kad tokios iškilmės ne
būtų reiką|ipgpg, bet kadangi jos 

prasideda ir už: 
sibaigia, kadangi jos yra stan- 
dartipęs, clįchėę, tąi negalį pu
blikos p| kąltipti, kąj jomis F?- 
sidpnąį.

Tikpųpįu prologu į Tautinių 
šokįų šventę laikau koncertą Ma
rijos mokykloje. Apie jo pliusus 
ir minusus verta šį tą pasakyti. 
Koncertas^ tik su 15 minučių pa
vėlavimų, prasidėjo vai. va
karo. Salė — pilnutėlė. Tempe
ratūrą — gal 120 L f'. Daugu
mas šven tįškai pasipuošę. Tem- 
pęratppą buvo pąts didžiausias 
cųpperto nĮįnūsąs. ''Ęąįįą,' po gą- 
lų, šįąįp apdyį, jauki §ąlė gaus 
Jirbtinį yėąįnįmą, kąį tųp pato
gumu ąpąįrųpinę jau beveik vi
si ąplpipųbilių rpmopto garąžąį 7!

gitąs, kiek mažesnis mipųsąs 
publįkąį, bet ląbąi didelis mi
nusas rašančiajam — programos 
brpšiųpplės, ar bent lapelio ne
turėjimas. Tiesa, ponia Živilė 
Modestienė buvo aiškaus ba^so 
pranešėją, bet kas gi ir kaip gi 
tamsoje suspės užsirašyti, ką ji 
pasako. Negaliu rengėjų patei
sinti, kad labai vėlai sužinota, 
kąs programoje dalyvaus. Dvie
jų ąr keturių puslapių progra
mą dabar galima atspausdinti 
per vieną dieną ir tai už kelias 
dešimtis' dolerių.

Programą atliko, jeigu gerai 
po trijų dienų prisimenu (blokno
to naudoti ten nė nebandžiau) 
sekantieji meniniai vienetai: 
Montręalio ansamblis Gintaras, 
Londono (Ontario) mergaičių 
kvartetas Rasą, Miuncheno ir 
Vasarių 16-sios gimnazijos tau
tinių šokių grupės, Urugvajaus 
tautinių šokių grupė, Argentinos 
ir-ąr Brazilijos tautinių so^lJ 
grupė, Baltijos vyrų kvintetas iš 
Vokietijos. Visi, išskyrus mpn- 
trealiečius ir “bavarus”, regįs, 
pasirodė po du kartus, tąi yra 
grieš pertrauką ir po pertraukos. 
Bę.tp? kiti, kaip mergaičių kvar
tetas ir ypač vyrų kvintetas, į 
scenų buvo kvįęčiarųi po keįęta 
kartų, nes publika nęsįĮįovė plo
jusi, kaukusi, staugusi.

Montręalio Gintaras, pats pir
masis programos atlikėjas, bu
vo išskirtinas dalyvių gausumu 
ir liaudies instrumentais. Viso
kį jų barškalai, skrabalai, viso
kios ilgos dūdos, lumzdeliai ir 
kas čia beišskaičiųos, publikai 
darė malonų įspūdį. Tik nega
liu pagirti dalyvių laikysenos. 
Tas siūbavimas į šonus dainas 
dainuojant, buvo tingus, be tem
peramento, lyg prisnūdus. O kai 
į scenos priekį ateidinėjo atlikė
jai — solistai, tai jų judesiai ir 
grima’sos darė I don’t care įspū
dį, nors muzikinius numerius, 
manding, jie atliko labai gerai. 
Tai, žinoma, mano asmeniška, 
niekieno nepadiktuota nuomonė, 
čia reiškiama be jokios blogos 
intencijos. Gal kiti vertintojai 
bus ir kitaip matę.

Saldūs, kultivuoti, o kartu ir 
silpnoki Rasos mergičių balse
liai, vis dėl to publikai labai pa
tiko. Jos dainavo ir liaudies dai
neles, ir šlagerius.

Urugvajaus tautinių šokių 
grupė buvo labai darni ir išra
dinga. -Pavyzdžiui, jų sušoktas 
Malūnas, su miltų ar grūdų ve
žimo variacijomis, publikai pą-; 
sirodė tokią įdomi staigmeną, 
kad plojimai ir muzikų nustelbę.' 
Iš įeitos pusės, irgi prigipąlumą 
pąfįęippĮiitfųblį 
mtepf lĮėpįęčiąips — pąšokųsįęms 
įlRFS feĮrt# ir yj§- 
pąpi jų dąlyviui, bokalą rankoj 
lųi^ųpt, įąyąpškąi pąšnękėjųs 
— tįųyp Įl|lhlį^QS ątąęjįėte pįkty

ft plfiiipy Mk IBS 
ipųląį tegąyfi te nebebuvo į spąną 
Ifjtyigųfį i|apfi puppiqpe, tte 
Dfiųpp|jepp nieko blogo
nępądąrė- JU šokti šokiąi bu- 
yp gražūs, įdpmūs. Jie šoko ge
rai. Kąs gi tokio, kad ne blezdin
gėles ar kubilus? Juk čia ne tau
tinių šokių šventė buvo, o visokių 
įvairumų koncertas. Daininin
kai irgj visokių dainų pridaina-

vp, o jipms yiąur buvo plojama 
iki apalpimo.

Pats populiariausias vienetas 
— Baltijos vyrų kvintetas — gal 
daugiausia pritarimo sulaukė 
dėl patriotinio dainų repertuaro 
(tik ir palyginkite su Miunche- 
įp “antipatriotais”!): Irnaršai, 
gintarinio kranto temos, tėvynės 
meilės priesaikos. Buvo ir ro
mansų, kurie įš proto yedė pu
blikos jąun imu. Vyrų balsai ne
blogi, labai temperamentingas 
okordepnistas (jo vokalinis solo 

The Sleeper.

Now at GLASER’S

It aims to 
please

Listen to it

You’ll know how 
it got its name,

Airtemp Imperial 
with patented Air Door for 

four way cooling.

Imperial Cools, High, Wide aqd Deep—As illustrated 
here, unique Airtemp Air Door directs cooling four ways. 
Adjusts with fingertip ease.
Imperial Is only 233A" wide—Fits standard doublerhung 
windows. For installation flexibility, choose window kjt 
or wall sleeve (no extra charge).
IQ Handsome Models—6,500 to 18,000 BTU’s—All with 
easy-to-reach controls, rich decorator styling, 11-posi- 
tion thermostat, reusable filters, and 
quiet performance.

Slumber-quiet bedroom 
cooling from Airtemp
Check These Aktemp Features For Quiet Performance—2-speed fan with 
special slumber position; cushion-mounted fan and compressor for quiet 
operatipn; extra insulation.to reduce operating sound level; front panel 
acts as sound baffle. * - *
Select' From 4 Steeper ModeI^-5,000 to 8,000 BTl^—home g .
Sleeper today. AD feature compact design; multi-position thermostat; fast 
arid easy installation. ” ’'

extra insulatioq for

11 lilllll I Me

laser’sFurniture&ApplianceCo
5115-5123 So. Kedzie Ave. 8 .

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
PRospect 6-1790

nebuvo jau koks Šedevras), lai
kysena kukli, bet vyriika.

Nepaisant čia nurodytų nenu
rodytų, tikrų ir įsivaizduotų mi
nusų, koncertas buvo geras, įdo
mus, originalus, nes gi trijų 
kontinentų lietuvių jaunimo šiu- 
piųysrpot-pųyp. Labai gaila tik, 
kad nedalyvavo Vokietijos ka
merinės muzikos žvaigždelė Lena 
Valaitytė (pasak Algį Modestų, 
ji esanti rįmtai susirgusi).

Ponia Patricia Nixon — 
didysis sirprizas

Nebeprisimenu, kurią birželio 
pabaigos dieną žmopa pašaukė 
telefonu į darbovietę ir pasakė 
naujieną. Esą, abu dienraščiai, 
Draugas ir Naujienos, papuošti 
prezidentienės portretais ir skel
bia, jog ji dalyvaus Tautinių šo
kių šventėje. Nepatikėjau. Ma
nau sau, nelabai rimtas triukas, 
gal koks neaiškus “galbūt” ir 
gautas, bet, matyt, dar pusė bi
lietų neišpardųotą, tai dr. Kriau
čeliūnas ir paprašė tą “galbūt” 
su Pirmosios Pon ios portretų 

į pirmą dienraščių puslapį įdėti.
Nebuvau visai tikras ir tada, 

kai Čikagą pasiekiau, nors čika- 
giškiai mano kolegos jau nebe- 
abejojo. Visiškai patikėjau, kai 
apie 12 vai. atvykau prie Inter
national Amphitheatre. Unifor
muoti ir civiliai apsirengę poli
cininkai gatvėse, skersgatviuose, 
kiemuose, tarpvartėse. Jų buvo 
šimtai.

Kartu su diplomatais, su JĄV, 
Illinois ir Čikagos valdžios atsto
vais, kartu su Vliko, Altps ir LB 

vir šųpčmis, į Stockyardą Inn 
buvome pakviesti ir kęli lietu
viškos spaudos atstovai- Tai bu
vo generalini kouąųlės fuzės 
Paužyardienės ir JAV gamtos 
apsaugos regionalinio vipeądmi- 
nistratoriaus Valdo Adamkaus 
suruoštas priėmimas su koktei
liais. Kad ponia Nixon čia lan
kysis, irgi pajutome ne per 
slenkstį neperženg?- Aūt laiptų 
ip vingiuotais koridoriais ęįnąp|> 
visur sutikome policijos špalie-

(Nukelta į a psl.)

NO MONEY DOWN
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OUR 75TH
ANNIVERSARY

Radijo

Radijo

6. AM/FM 
rodis

7. AM/FM 
rodis

8. AM/FM
9. AM/FM

10. Mažasis

Per Annum
1 Year Certificate 
$1,000 Minimum’

Stalinis Radijas
Stalinis Radijas
AM/FM Radijas

Per Annum 
Regular 
Passbook Savings

Per Annum 
2-Year Certificate 
$5000 Minimum

*Simulated, that is! We bring you man-made diamonds 
so close to natural'diamonds in hardness and dura
bility that they can actually cut glass. These stones 
are so brilliant that they are virtually indistinguishable 
from the natural million year old diamond. ~
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SUVENYRAI VELTUI: Kiekvienas, atsilankęs į Union 
Federal mūsų 75 metų sukakties minėjimų, gaus patrauklų žal
varinį žiedų raktams su Union Federal bendrovės ženklais, kaip 
mūsų suvenyrų.

BALIONAI VELTUI: Atsiveskite savo vaikus specia
lioms jiems dovanoms, jų džiaugsmui dažytais specialiais vaiz
dais ir spalvomis.

KAVA IK TORTAS VELTUI: Koks bus gimtadie
nis be didžiulio gimtadienio torto? Atvykite pas mus kiekvie
nų penktadienį ir šeštadienį nuo birželio 19 iki liepos 15 d. ir 
pats paragaukite to puikaus torto riekę ir išgerkite bedugnį 
puodelį kavos!

DOVANOS TAUPYTOJAMS
l *. ..

Mes dabar duodame savo taupytojams nepaprasto grožio rankų darbo imi
tuotų deimantų žiedus, auskarus ir kaklui papuošalus, taip pat .imituotų perlų 
karolius. Pirma kartų savo gyvenime jūs galite gauti veltui arba už neįtikėtinai 
sumažintą kainą savo asmeniškas brangenybes. Jūs tik turite taupyti Union Fe
deral bendrovėj, kur jau dabar yra mokamos aukščiausios palūkanos, kokios 
yra leidžiamos apdraustiems indėliams. Skaitykite žemiau esančias sąlygas, kaip 
jūs galite gauti dovanas veltui. Tik viena dovana šeimai... pasiūlymas baigiasi 
liepos 15 d.

BUT YOU 
CAN GET THE 

DI AMON D*

UNION FEOENA L SA VfNGS
3430 S. Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • 523-2800 • Free Parking • Assets Over $42 million

UNION FEDERAL KVIEČIA JUS Į SAVO
DIDŽIOSIOS DOVANOS: 10 puikių Zenith firmos do
vanų bus paskirstyta laimingiesiems didžiųjų dovanų skirstymo 
metu. Jums teks tiktai užpildyti laimėjimų korteles ir įmesti 
į vestibiulyje esančių dėžę. Dovanų paskirstymas įvyks šešta
dienį, liepos 15 d., 12 vai. vidurdienyje. Laimėtojai gali 
dalyvauti.

1. 25” Spalvota televizija
Console

2. 19” Spalvota televizija 
Nešiojama

3. Stereo
4. Kilnojamas Tape Unit
5. Kilnojamas Tape Unit

Federaliniai Įstatymai kas 12 mėnesių taupymo institucijoms leidžia skirti tik vieną dovaną taupymo sąskaitai.

SUTAUPIUS $300 $1000 $5000
Auskarai ir karoliai $3.00 . VELTUI VELTUI
Perlai VELTUI VELTUI VELTUI
Žiedai $8.00 $6.00 VELTUI
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‘‘Komunistinėj” Lietuvoj gimę ir komunistines mokyklas 
lankę Kalantos ir Stoniai reikalauja laisvės krašto gy
ventojams ir visai Lietuvai. Laisvės idėjos yra galinges
nės, negu “komunistų” skelbiama propaganda. Dėl Lie
tuvos laisvės jauni lietuviai ryžtasi mirti, tuo tarpu “ko
munistai” liko be idėjų ir be jokio ryžto. Be jokios ato
dairos jie gina tiktai savo privilegijas ir rusų primestą 
valdžią, bet jaunimo jie nepajėgia sužavėti naujoms 
idėjoms.

Pacituosime pačią įdomiausią minėto įžanginio vietą, 
štai ji:

“Visomis išgalėmis, visokiausiais būdais buržu
azinė ideologija stengiasi prasiskverbti į žmonių 
sąmonę, prasiskverbti pro socializmo sienas, kurs
tyti tarybinius žmones, atgaivinti, įlieti gyvybės į 
tai, ką mes vadiname praeities, buržuazinės praei
ties atgyvenomis. Tai — nacionalizmo ir šovinzmo 
nuodai, tai — religinis fanatizmas ir tamsumas, tai

Dr. Kriauceliūnas atidarė šventę

DR. L. KRIAUCELIŪNAS

Brangus jaunime ir šventės 
dalyviai,

Pradedant Laisvojo Pasau
lio Lietuvių IV-tąją Tautinių 
Šokių šventę, ne vienas iš mū
sų mintimis nuskrisim e į bran
giausią mums kraštą — Lietu
vą ir susijungsime su priespau
dos iškankintais broliais ir se
sėmis lietuviais. Bernardas 
Brazdžionis sako:

Lietuva, žemės žodis 
švenčiausias,

Lietuva žemės laimė šviesi.
Laisvojo pasaulio lietuvių 

jaunime, suvažiavęs iš -trijų 
kontinentų į laisvojo pasaulio 
lietuvių sostinę Chicagą, supy-

Komunistai liko be idealų
Iš Maskvos šių metų pradžioje išėjo įsakymas visiems 

komunistams iškilmingai paminėti Sovietų Sąjungos 50 
metų sukaktį. Atlikus pirmus parengiamuosius darbus, 
pavergtų tautų valdytojai priėjo išvados, kad tas minėji
mas bus labai tuščias. Kai buvo minima Lenino 100 metų 
sukaktis, tai partijos darbuotojai ir propagandistai galė
jo aiškinti Lenino skelbtas idėjas “proletariato valdžiai 
grobti” ir darbininkų gerbūviui didinti Sovietų Sąjun
gos sukakties metu reikėtų kalbėti apie 50 metų darbo 
rezultatus, apie proletariatui ir dailininkams įvestas 
lengvatas. Bet tų lengvatų nėra.

Komunistų partijos vadai pastebėjo, kad komunistai 
per 50 metų liko be idealų ir be ideologijos. Visa tai, kas 
buvo skelbiama prieš 50 metų, šiandien jau negalioja. 
Gyvenimo tikrovė yra visai kitokia, negu komunistų par
tijos vadai tikėjosi Nuvertė “kapitalizmą” Rusijoje, jie 
stengiasi pamėgdžioti pačius žiauriausius išnaudojimo 
metodus, taikytus praeitame šimtmetyje. Jokiame kapi
talistiniame krašte proletaras ir parastas darbininkas 
nėra taip išnaudojamas, kaip šiandien jis išnaudojamas 
Sovietų Sąjungoje ir rusų pavergtuose kraštuose.

Komunistų partijos centro komitetas birželio pabai
goje sukvietė į Maskvą atsakingus partijų vadus, kad pa
sitartų komunistinės ideologijos reikalu. Lietuvos komu
nistų partija buvo pasiuntusi Į minėtą pasitarimą centro 
komiteto narį A. Barkauską. Turint galvoje Lietuvoje 
buvusias neramias nuotaikas, susideginimus ir areštus, 
rusai leido ir jam tarti žodį. Maskvoje vykęs pasitarimas 
turėjo būti labai , liūdnas, nes ten buvo konstatuoti kėli 
komunistams labai nemalonūs dalykai. Maskvoje vykęs 
pasitarimas pavadintas “ideologijos darbuotojų pasita
rimu”, o kai Barkauskas grįžo iš sovietų imperijos cent
ro, tai Vilniuje leidžiama Tiesa įdėjo įžanginį, pavadin
tą “Aukštas idėjiškumas — tarybinio žmogaus pozicija”.

Šis įžanginis kalba apie “tarybinio žmogaus pozici
ją”, kurios ne tik Rusijoje, bet ir rusų pavergtoje Lietu
voje nėra. Komunistai kalba apie komunistinių idėjų sto
ką pačių komunistų tarpe. Komunistai ėmėmsi visų prie
monių kitoms, ne komunistinėms idėjoms užgniaužti, bet 
nieko iš to neišėjo. “Komunistinis auklėjimas”, “socialis
tinė mokykla”, “nauja santvarka” krašto gyventojų ne
tenkina. Lietuva visai izoliuota nuo pasaulio, laisvos 
spaudos rusai į Lietuvą neįleidžia, o komunistinė spauda 
brukte brukama, bet ji lietuviams mažai ką tereiškia.

— privačiasavininkiškumas, egoistinės nuotaikos, 
tai — moralinis iškrypimas ir miesčioniškumas, tai 

' daugelis kitų buržuaziniu raugu atsiduodančių žmo
nių ydų, kurias paliko mums nueinantis nuo istori
jos scenos kapitalizmas’. (Tiesa, 1972 m. liepos 2 d., 
1 psL).
Jeigu kas drįstų privačiame laiške iš Lietuvos para

šyti tokias mintis, tai netikėtume. Bet jos atmuštos Tie
sos įžanginiame, parašytame po Maskvoje vykusio “ideo
logijos darbuotojų” pasitarimo, tai reikia manyti, kad 
tokia yra lietuviško gyvenimo tikrovė. Galimas daiktas, 
kad ji okupantui ir jam tarnaujantiems kvislingams yra 
dar aršesnė, negu įžanginiame pasakyta. Visi žinome, 
kad jokios propagandos iš užsienio į Lietuvą rusas neį
leidžia. Kiekvienas turėjo progos patirti, kad net radijo 
pranešimai, siunčiami į rusų pavergtus kraštus, taip pat 
yra labai lėkšti, o vis dėlto laisvės idėjos ne tik Lietuvoje, 
bet, matyt, ir kituose rusų pavergtuose kraštuose yra 
gyvos. Jaunimas protestuoja prieš rusų įvestą prievartą 
ir žiaurų išnaudojimą. Jis susižavėjo laisvės idealais. Jis 
yra pasiryžęs dėl Lietuvos laisvės mirti. : ''

Koks buvo svarbiausias Maskvoje vykusio “ideolo
gijos darbuotojų” pasitarimo punktas? Ta pati Tiesa 
taip pirmame puslapyje, išvardinusi visus partijos “ideo
logus”, šitaip sako:

“Svarbiausias politinis šiandienos uždavinys, 
pažymėjo pasitarimo dalyviai — sėkmingai įgyven
dinti XXIV (Rusijos komunistų partijos) suvažiavi
mo nutarimus. Visa idėjine auklėjimo partinių orga
nizacijų veikla siekiama didinti gamybinį ir visuo
meninį, politinį mūsų aktyvumą bei liaudies inicia
tyvą, plačiai išvystyti socialistinį lenktyniavimą del 
devintojo penkmečio užduočių įvykdymo pirma lai
ko”. (Tiesa, 1972 m. birž. 30 d., 1 psl.).
Maskvon suvažiavę “komunistai” “ideologai” rūpi

nasi ne apie Sovietų Sąjungos darbininkų lengvatas, bet 
apie lenktyniavimą, kurį laisvame pasaulyje joks kapi
talistas nedrįsta įvesti. Tame pačiame Tiesos numery
je “ideologas” Antanas Stundys pataria naudoti mokyk
linio amžiaus vaikus patarnauti viešbučiuose, kurortuo
se ir net krautuvėse. Komunistai liko be idėjų ir ideolo
gijos, nes jie, tapę valdovais, taiko gyveniman metodus, 
prieš kuriuos praeitame šimtmetyje komunizmo pirm- 
takūnai kovojo.

VISI BIZNIERIAI

Dr. Leonas Kriauceliūnas IV 
Lietuvių Tautinių šokių šven
tės rengimo komiteto pirmi
ninkas, susodinęs visus gar
binguosius svečius, liepos 2 
dieną pradėjo Tautinių šokių 
šventę anglų ir lietuvių kalbo
mis.

Įnešus į salę Amerikos ir Lie 
tuvos vėliavas, buvo sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Baigus giesmes, pirmininkas 
Dr. Kriaučeliąnas angliškai ta
rė šiuos žodžius:

Honorable Mrs. Nixon, Your 
Excellencies Bishop Brizgys 
and Bishop Deksnys, Honorab
le Mrs. Ogilvie, Honorable Ma
yor Daley, Members of Con
sular Corps., Senator Percy, 
Congressmen, Clergy, Disting
uished guests, ladies and gen
tlemen.

As the president of the Exe
cutive organizing committee, 
I have the great honor and pri
vilege to welcome you to the 
Free World Lithuanian IVth 
Folk Dance Festival, sponsored 
by the Lithuanian Community 
of the United States of Ameri
ca and Canada.

These 2000 dancers dressed 
in our colorful national costu
mes are gathered here from all 
over the United States, Cana
da, South America and Euro
pe, to demonstrate our cultu
ral heritage, the love for the 
Lithuanian song and folk 
dance, and to enrich the cul
ture of this country.

They are here to indicate to 
the free world our will to be 
free, and to show, the injusti
ce done to our country by Com
munist Russia.

The Committee of this event, 
the dancers and the Lithuanian 
Community extend their. sice- 
rest appreciation to you, Mrs. 
Nixon, and distinguished guest, 
for yous presence today.

nei milžinišką 2000-čių gyvų žie 
dų vainiką.

Pasiruošdami šiai šventei 
parodėte savo dvasinį stipru
mą, kad Jūs norite būti ir esa
te lietuviai. Mes didžiuojamės 
jumis, brangus jaunime, nes 
jūs esate mūsų tautos išlikimo 
viltis — Mūsų visų didžiausias 
troškimas — “Laisvės Lietu
vai”.

P. STRAVINSKO

Atsakymas L. Balui
Gerb. pone Balai,

Į Jūsų 1972.VII.6 d. Naujieno
se paskelbtą straipsnelį ar atvi
rą laišką pareiškiu sekantį:

1) Savo straipsnyje “Nepri
klausoma Lietuva be J. Karde
lio” (1972.VI.8 d. Tėviškės ži
buriuose) aš nesileidau į jokią 
esminę diskusiją su Nepriklau
somos Lietuvos antireliginiais

propagandistais ir lietuvių ka
talikų kurstytojais prieš Baž
nyčią, nes jų rašiniai ir dėsty
mai yra žemiau kritikos, iš es
mės nediskutuotini.

2) Dėl Stasio Misiulio siūlymo 
“nutraukti santykius su Vati
kanu” ir įsisteigti savo “tauti
nę bažnyčią”, “pasiimant” iš 
Bažnyčią atstovaujančiųjų “vi
sokį bažnytinį turtą” aš daugiau 
humoru pasisakiau, kad tas “pa
siėmimas” galima būtų kvalifi
kuoti gaujos vykdomu plėšimu. 
Jūs patys matote, kad to žmo
gaus rašymai apie “Vatikano 
bosus”, baigiančius mus “su
graužti” (kad nei žymės nelik
tų, jog mes kada žemėje gyve
nome ir kunigus “šėrėme”) ir 
panašūs kiti yra ne rimti daly
kų nagrinėjimai, o haliucinaci
jos; kad iš jų aiškėja, jog tas 
“tautinės bažnyčios” organiza
torius reikalingas ne kokių gaz- 
dinimų bausme, o švelnaus hu
moro, kad jis rimčiau pagalvo
tų, ką rašąs ir ką kitiemę siūląs.

3) Jūsų atvirame laiške ar 
straipsnelyje statomi man klau
simai dėl bažnytinio turto val
dymo ir kiti mano pasiimtos 
TŽ panagrinėti temos neliečia, 
todėl į juos aš čia Jums ir ne
atsakinėsiu.

4) Kadangi Jūs, išsigriebęs iš 
mano straipsnio (TŽ) vieną ki
tą daugiau humoristinį sakinį, 
suprofanavote to mano straips
nio mintį, tai aš savo straipsnį 
“Nepriklausoma Lietuva be J. 
Kardelio” atpasakosiu šiame 
laikraštyje (Naujienose) dar at
skirai, kitame spaudos gabale.

Su pagarba —
P. Stravinskas 

Chicago,
1972 m. liepos 8 d.

GARSINKITeS naujienose Lietuviškai Dr. Kriauceliūnas 
pasakė takią kalbą:

O T A SUSIVIENIJIMAS
I ' f\ LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija —. duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kun yra pigi, nes SUSIV1Ė- 

t NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. ‘ | z ‘ f ’

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę, 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
SOT WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

JURGIS SAVICKIS i
Rašo JANINA NARŪNĖ
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JURGIO ŠEDIA. Jurgis Savickis gimė Lietu
vos bajorų šeimoje. Jo tėvas Augustinas Savickis 
ir motina Sofija Barauskaitė - Savickienė buvo 
senųjų dvaro tradicijų palikuonys.

Augustinas Savickis sėkmingai tvarkė dvaro 
ūkį. Tačiau jam nebuvo lemta sulaukti gilios se
natvės: jis mirė gimtame Pagausantyje, apsup
tas beveik suaugusių savo vaikų su žmona Sofija.

Palikusi našlė S. Savickienė gyveno Pagausan- 
čio dvare prie jauniausiojo sūnaus Antano. Kad ir 
labai jaunas amžiumi, jis ėmėsi valdyti ūkį, 
tik ką palikęs gimnazijos suolą ir išeitą bene šešių 
klasių mokslą. Gera ir vaišinga šeimininkė, pa
vyzdingiausia motina, įvairiomis pareigomis ap
sikrovusi, S. Savickienė tykiai ir taikiai slinko per 
Pagausančio dvaro ramų gyvenimą... Tik žiemai 
atėjus, ji išsiruošdavo į Kauną pas savo dukrelę 
Marytę, pastoviai apsigyvenusią mūsų laikinoje 
sostinėje.

Augustinas ir Sofija Savickiai buvo užauginę 
penketą vaikų: Eleną, Jurgį, Mykolą, Antaną ir 
Mariją.

Vyresnioji duktė ELENA, jau suaugusi, gy
veno Maskvoje, ten mokėsi, bet epidemijos metu 
apsikrėtė dezinterija ir mirė.

MYKOLAS SAVICKIS, atsimenu, buvo tra

pios sveikatos, aukšto ūgio jaunuolis, kiek paba
lusiu veidu. Jo tamsūs plaukai gražiai derinosi su 
didelėmis, mėlynomis akimis. Jis buvo malonaus 
būdo, ramus, visuomet mandagus ir gerai išauk
lėtas.

— Jautrus kaip panelė, tas mano Mykoliukas! 
— broliškai šiltai, neva pašiepdamas, neva jį pa
drąsindamas, sakydavo Jurgis Savickis apie savo 
jaunesnįjį brolį.

Mykolą Savickį mudu su vyru susitikdavome 
Kaune nepriklausomos Lietuvos laikais. Mykolas 
buvo studentas, studijavo ekonomijos mokslus. 
Vėliau buvo vyriausybės paskirtas konsulu į 
Daugpilį (Latviją), kur jis praleido didžiąją savo 
gyvenimo dalį. Gerai mokėjo svetimas kelias kal
bas, kas diplomatinėje tarnyboje buvo ypatingai 
vertinama. Jis buvo du kartu vedęs. Su pirmąja 
žmona turėjo dvi dukteris. Mirė staiga, kaip ir jo 
tėvas, nebesulaukęs senatvės.

ANTANAS SAVICKIS, likimo nublokštas at
gal į Pagausančio dvurą ūkininkauti, kaip saky
ta, dar labai jauname amžiuje ; jis anksti vedė, 
turėjo gausią šeimą. Antanas viena iškilminga 
proga buvo padovanojęs Jurgiui gražų ąžuolinį 
stalą Jis pats jį padirbo iš ąžuolų, augusių Pa
gausančio dvare, jo brangioje tėviškėje.

Labai apsidžiaugė Jurgis gavęs tą nepaprastą 
dovaną. Jis mėgo tą stalą visiems pažįstamiems 
jį rodydavo, visur jį su savim vežiodavo ir net už
sieniuose būdamas. Ir dar paskutinėje jo gyveni
mo vietoje, Prancūzijoje, kur buvo įkurtas jo ne

didelis ūkis, Ariogala pavadintas, tasai Antano 
stalas buvo su meile pastatytas rašytojo bute.

MARIJA SAVICKAITE. Jurgis turėjo labai 
meilią seserį Marytę. Ji augo pati jauniausieji šei
moje. Buvo nepaprastai maloni, daili, tauraus ir 
atviro būdo, kaip ir pats Jurgis. Marija Savic
kaitė ištekėjo už majoro Jono Kriščiūno, Karinin
kų Ramovės šeimininko. Ilgesnį laiką ji gydėsi, 
sirguliavo širdimi ir mirė Kaline. Liko dukrelė 
našlaitė; vėliau staiga mirė ir jos tėvas J. Kriščiū
nas, tada jau buvęs pulkininkas, nuo širdies smū
gio.

JURGIS JAUNYSTĖJE, šie atsiminimai ra
šyti iš inž. Petro Narutavičiaus pasakojimo. Iš tų 
senųjų laikų Puziniškio dvare, kad ten vykdavo 
mūsų kultūrininkų susitikimai, taipgi nuolatinis 
svečiavimasis, bei vasarotojų atostogos G., Petke
vičiūtės motiniškoje globoje.

Studentas Petras Narutavičius atostogavo ir 
drauge mokytojavo Puziniškyje, kur jis sutiko 
Jurgį Savickį. P. Narutavičius buvo penkeriais 
metais už Jurgį vyresnis. Judviejų susitikimo me
tu Petras buvo jau Šveicarijos studentas, o Jurgis 
— Kauno caristinės valdžios gimnazijos vyresnės 
klasės moksleivis. Visai atsitiktinai vienu metu 
nuvažiavo du jaunuoliai į Gabrielės Petkevičiūtės 
dvarą, kur tuo metu vasarojo prof. Jonas Jablons
kis, mūsų žinomasis kalbininkas, su žmona Kon
stancija ir vaikais: Kastuku, Onyte, Vytautu ir 
Julyte (Jonas dar nebuvo gimęs). Be jų, atvažiuo
davo į Puziniškį adv. Jonas Vileišis su žmona Ona, 

pasirodydavo ir Povilas Višinskis, Balčikonis ir 
kiti.

Jurgis Savickis ir Petras Narutavičius malo
niame Puziniškio prieglobstyje šiek tiek pailsėję 
ir vienas kitą geriau pažinę, artimai susidrauga
vo. Abu buvo žemaičiai, dideli tėvynės mylėtojai. 
Abiejų jaunuolių širdys plakė karštais nepalau
žiamo patriotizmo jausmais ir tų laikų aušrininkų 
šūkiu:

“Tau, Tėvynė, mūsų jėgos!”
I EKSKURSIJĄ. Vieną gražią, saulėtą dieną 

abu gamtos mylėtojai susitarė laistis į kelionę po 
visą Žemaitiją. Buvo vasaros darbymetis, arkliai 
dirbo laukuos — jų ir už pinigus negalima buvo 
gauti, tad ekskursantai nutarė pėsti pasivaikšti
nėti po savąjį kraštą

Kad netrukdytų dirbančių ūkininkų, jie ne
lankė jų kiemuose, neklausinėjo kalbą bei folklorą 
tyrinėdami, jie tik planavo padaryti įdomių nuo
traukų, pasirankioti Rūpintojėlių (pakelėse ir t. 
t.). Pasiėmęs pavirzio* į terbą abu išėjo į sumanytą 
kelionę.

*) Paviržis — žemaitiškas žodis, reiškiąs kelionės maistą.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR* ANNA BALIONAS 
akių, ausų nosies 

IR G&JtKLts LIGOS 
PRITAPO AKBtlUS 

285S W. 63rd STREET 
Ofi*9 twl«f : P&o*p«ct 8-3229 

f|įt$4 WAIbrook 5-5076
Kaędięo ąąo 10 iki 12 vai. ryto. 

auo 7'iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

PASTABOS ĄPIf IV JAUT. ŠOKIŲ ŠVENTE

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologink chirurgija
6449 So. Pul«*xį Rd. (Crawford 

Metical Building). TaL LU 5-6444
Priima Ligonius pagal «ąnritarimu

lei neatsiliepia. tummbinli 374-8012

raiafu PRoapaet 1-1717

DR. S. BlfŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieni po pietų 1-3; vak. 7-8 
D irtai antradieniais ir penktadieniai* 
iTeciad. ir sekmad. ofisas ūždamas.

Ražu 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7866

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

DR. PETER BRAZIS
PnTSICIAN AND bUKOtUd 

2*34 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrąd., penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir sestad. turtai susitarus.

Rez.: Gl 8-0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
Ak U ŠE kj J A ik MOTEky LikrUS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

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

(Atkęlta ą 2 p$L) 
fps ir kęlet# Jfaftq turėjome pa
rodyti kortelę. Vis
dėlto, mano n uomone, amerikie
čiai dar nėra išmokę savo vadų 
bei jų šeimos narių saugoti. Tik 
apie tai kada nors pakalbėsiu 
atskiru rašiniu.

Lygiai 1:30 vai. iš baro-kam- 
bario, kur prie kokteilių mezgė- 
me pažintis, buvome pakyiesti 
į kitą saliukę. Ten stovėjo ne- 
bepamenu gerai, kokia tvarka, 
J. Daužvardięnė, Y- Adamkus, 
ponia Nixon, Illinois gub. Ogilvie 
žmona, U. S. senatorius Charles 
Percy su žmona, ponia Adamku- 
vienė, kongresmanas Edward 
Derwinski ir pora apsaugos vy
rų. Ponia Nixon pu šypsena 
kiekvienam praeinančiam pra
tiesė ranką, ištarė sveikinamo 
pavardę, pasakė keletą žodžių. 
Tik retas bepamename, ką ji 
kiekvienam pasakė..

Kaip ponia Patricia Nixon bu-
vo sutikta amfiteatre, tur būt, 
visos Amerikos laikraščiai apra
šė. Čikagos gi spauda — mir
gėte mirgėjo jau tą patį vakarą 
ir sekančią dieną. Detroito šilai
nės dalyviams teko didžiausia 
garbė. Chicago Tribune liepos 
3 d. pirmame puslapyje, ketu
rių skilčių nuotraukoje matome 
Ritą Skrebutėnaitę, Patricią Ni
xon, Joną Naką (šių eilučių au
toriaus sūnų) ir Galiną Gobienę, 
grupės vadovę. Ranką ji padavė 
beveik visiems Šilain ės šokė
jams. Ir žinok tu man, kad čia 
viena iš pačių geriausių tauti-

nių šokių grupių visoje Ameri
koje!

Liepos 2 d. vakare sekėm TV 
žinias. Mums pavyko vaizdais 
iliustruotus reportažus pagau
ti iš trijų kanalų 10 vai. ir iš 
ketvirto — pusėj vienuoliktos. 
Visur buvo rodoma ilgai, nuo 
minutės iki dviejų, kas, pav. De
troite, būtų neįmanomybė. Ir 
TV vaizduose, šalia prezidentie
nės bei jos palydos, matėme ir 
tautin ių šokių vaizdus, kur, ro
dant detales, vis sukosi šilainės 
šokėjai.

Nors prezidentienės viešnagę 
pas lietuvius Chicago Today ko
respondentė Merilynn Preston ir 
labai kandžiai aprašė nors vi
zitą priskyrė respublikonų bal
sų žvejybai, bet ta sarkastiška 
nuomonė yra tik viena iš dau
gelio ir įvairių. Manding, ponios 
Nixon viešnagė pas lietuvius yra 
mums už jokius pinigus nenu-

pęduHną vertybė. Per beveik 
100 lietuviikoą organizuotos iš
eivijos gyvavimo metų Ameri
koje, pirmąjį kartą prezidento 
žmona mūsuose dalyvauja. Da
lyvauja ne atsitiktinai užklydu
si, bet gerai suplanuotam beveik Į 
driėjų valandų vizitui specialiai, 
atvykusi (amfiteatre ji išbuvo 
apie 45 minutes ir kita tiek 
Stockyards Inn).

Iš patikimų šaltinių žinau, 
kad tai yra Valdo Adamkaus 
nuopelnas, žinau, kad buvo po
ra mėnesių tykiai, beveik slap
tai dirbta, kol galutinai paaiš
kėjo, kad ji atvažiuos. Ir įvyko, 
ir atvažiavo, ir viskas ėjo laik
rodžio tikslumu. Valdas Adam
kus pasirodė kaip galantiškas, 
bet galvos niekur nepametęs po
nios Nixon globėjas. Manau, kad 
šis įvykis jo asmeniškoj karje
roj daug jam pasitarnaus. O 
mes, lietuviai, turime Valdui 
Adamkui būti didžiai dėkingi.

(Bus daugiau)

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCEUŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
j Valandos pagal susitarimą.

Ofise fel.; H? 4-U18 arba RE 7-9704 
Rezidencijos:' PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71*t STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
T vai: poptetU Ketvirtad." ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. _ •
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 Vf. 71»f & — Tet 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* įr 
ra on.- “ęęįtact lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tręč.

DR. LEONAS 5EIBUTIS
■iu INKSTŲ* POSLšŠ ir 

prostatos Chirurgija 
2656" W>Sf 6Jrd ^TRĖĘf

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

Ofise ttlff.: 776-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tel.: 925-*296

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

uždaryta.
. , Rez. t»l- WA 54099

‘ DR. VYT. TAURAS ’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

T»l-: f R «■1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

i MOVING
Apdraustas perkraustymas 

y ii jvairiy atstumy/ '* 
ANTANAS VILIMAS

323 West 34 Place* 
Tel.; FRentfer 6-1 **2

z— 1 -----............... --^=s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

L CHICAGO, ILL. 60629

PONIOS NK0NIENĖS BŪDO BRUOŽAI
neapsakomai nedrąsi Baltuo
siuose Rpmųose, atsidūrusi 
nelengvose diplomatinėse są
lygose, ji staiga padarę tikrą 
metamorfozę. Prie jos charak
terio savybių, kaip gera žmo
na ir mylintį motina bei pavyz
dingą namų šeimininkė, ji 
pąsįrpdė besanti gerą diploma
tė ir visuomenininke.

i : <u*h. tt i m :t' c

pat (tai yra vardo Patricia 
sutrumpinimas. Gimimo met
rikose ji įrašyta trimis vardais 
— Thelma, Catherine ir Patri
cia; pavarde Ryąn) ištekėjo 
už jauno studento Richardo 
Nixono prieš 30 metų Kalifor
nijoje. Gimusi 1912 metais Ne- 
vądoję iš netųrtįųgų airių kįl- 
n;ės tėvų, dirbusiu kalnų pra
monėje, nejurėdama išteklių 
baigti aukštuosius mokslus, ji 
pasiruošė ųiokytojos profesijai 
ir rąoky to jaudama bei mėgėjų 
tęąįre yai<Iįndamą susipažino 
sų taip paį ųetųrtingps kihnps 
mpks|p ir profesijos siekusiu 
Richardu. Pažintis baigėsi ve
dybomis ir prasidėjo kopimas 
lėtu sunkių kelių į karjerą kaip 
Žmonos jaunų palitiko —- pir
ma advokato, ypliąų pasiunti
nio, paguliau sęnątoriąųs, vir 
cęprpzidęnto ir pagaliau prezi
dento.

Po dviejų iškiliųjų damų 
Baltuosiuose Rūmuose — ele
gantiškos Kenedienės ir matri- 
archališkos Johnsonienės — 
Ponia KTixonienė atrodė toje 
vietoje lyg susivaržiusi: nors 
nebaigiamas ' reprezentacines 
pareigas ji atlieka su giliu sa
vo pareigos supratimu ir kilniu 
orumu, tačiau ji — kas tiesa yra 
— ceremonijas nelabai mėgs
ta, o mieliausiai pasišvenčia 
labdarybės darbams, kurie daž 
nai siekia tarptautinių ir tarp
valstybinių proporcijų. Kur 
kokia didesnė gamtos katastro
fa — žiūrėk, Ponia Nixon jau 
ten su dovanomis, aukomis ir 
pagalba. įvykus didžiajam že-

Prezidentui Nixonui praeitą 
žiemą vizituojant Kiniją, pir
moji kinų spaudos, radijo ir 
ypač televizijos žvaigždė neti
kėtai pasidarė ponia Patricia 
Nixon. Tame egzotiškai sveti
mame krašte ji nuo pirmos die
nos atkreipė į save kiniečių dė
mesį ir simpatijas.

Ji savo ramumu, taktu, man 
dagumu ir sumanumu, kantru
mu ir geru humorų beregint 
su tirpdė vizito pradžioje šalto- 
ką nuotaiką, įnešdamą žmo
niškumo šilumos į atmosferą, 
kuri'buvo visokiais būdai šal
doma per ištisą gentkąrtę.

Savigarbos pilna ir tuo pa
čiu metu paprasta Ponia Pat 
Nixon puikiausiai mokėjo or
ientuotis svetimoje ir iki šiol 
nedraugingoje aplinkoje. Čia 
reikia pastebėti, kad ir patys 
ameriltiečiai ją pažino tik Pe
kine!

Ji kantriai nepavąrgdama 
lankė kinų visuomenines ir so
cialines įstaigas, mokyklas, 
prieglaudas, ligonines, komu
nas, ragavo įvairias kiniečių 
patiekmenes, gyvai domėjosi, 
klausinėjo ir pati atsakinėjo, 
juokavo.

Panaši ji buvo Maskvoje, kur 
nuvyko su vyru prezidentu ry
šium su derybomis su Sovietų 
Rusijos imperijos valdovais. 
Prezidentui Nixonui ilgas sun
kias valandas praleidžiant 
konferencijose, jo žmona Pat 
vedė diplomatiją su Kremliaus 
bosų žiųonomis lankydama 
Maskvos visuomenės institupį- 
ją§, miesto ųietro, vąlęįiškas 
majstp krąutuyęs ir privačius 
turgelius, kur kolchozinįnkai 
parduoda miesčiopįms savo už 
augintus vaisius ir daržoves. 
Visur sueidama j kontaktą su 
sovietų žmonėmis, su jais’pa
sikalbėdama, pajuokaudama, 
ji visur su šypsena ir simpatija 
buvo lydima. Visuomet sim- 
pątipgą ių|e|ĮgpptišĮca, bet
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SAfiTA MONICA. CAL.
Atgaivinta petriniy tr*dWja
SANTĄ Monikos 1 Calif.) lie

tuvių kolonija teturi tiktai vie
ną Petrą (Gauronską), kurio re
zidencijoje, 514-10 sf., kasmet 
būdąyo švenčiama Petrinės su 
linksma programa, nes dalyvių 
sudėtyje, apart daktarų, archi
tektų bei inžinierių yra įr me
nininkų — solistų, rašytojų.

Dėl tam tikrų persitvarkymų, 
ši tradicija buvo trejetą mętų 
nutraukta; bet š. m. liepos 1 d. 
vė| atgaivinta — su tų pačių 
dalyvių filija: Kybartai, Kajo
kai, Pautieniai, Balčiūnai, Jucio- 
niąi, Dęveikiai, Jakubauskas, 
Mažiulis, Kevalaitis ir iš toli
mesnių apylinkių šauni jauno
sios kartos porelė Romas-Dąlia 
Račkauskai, ir Aleksas-Melanija 
Maskaliūnai.

Solistės gražiai padainavo, o 
Giedraitis apžvelgė svarbesnius 
vietos įvykius (iš Naujienų); 
įvertinta. Petrinių tradicijos tęs
tinumas, nutariant kitais me
tais, kviestiems ar ne, susirink
ti vęl čia, kad daugiau tokių per
traukų nebūtų. Sugiedota Pet- 
tyąi Ilgiausių Metų ir akceptuo
ta šiuo ketureiliu:

• t * Ij *4 A -v * p ’ -

Petrinės baigias su Petru
Ir mes nurimstam pamažu, 
Ir vėlek laukiam ateigps — 
švęst Petrines be pabaigos...
* . r t ' 3 ' '-r -

Bet tuo dar nesibaigė... Ma
rytės Gauronskįenės sveiki įr 
skanūs patiekalai, o Petro — 
kilnūs gėralai visus nuteikė ge
rai!... Todėl šokta ir linksmin
tasi ligi vėlumos... 0 “atsilaikiu
sieji”, pagal suvalkietišką pa
protį, dar persimetė už kelių 
blokų į viešpačių Kybartų rezi
denciją, 253-19 st,, kur puotos 
‘tovertaimąs” buvo pratęstas 
net ligi ąušrosl...

Į šias Petrines neatvyko tik
tai tie, kurie tikrai negalėjo.

Mirga Šešupė

Senatorių uždarbiai
Amerikos senatoriai algos 

gauna po $42,500 metams. An
trą tiek ap 'mažiau uždirba sa
vo prakalbomis ir straipsniais.

Daugiausiai “iš šalies” “už
dirbo” sen. Humphrey — $83, 
541, seii. McGovern ušdirbo 
“tik” 37,976; sen. Muskie — 
$21,600; sen. Goldwater — $17, 
399 ir mažiausiai sen. Steven
son — $12,500.

SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and loan

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

. ?. SUKIS, 0. P.
M OftTHOPEDAS-PROTEZISTAS
W Aparatai - Protezai. Med. B*>- 

Spaclall p«8*ū>« ke|omt 
* (Arėk Support*) ir t t.

Vai • 9__4 ir 6—8 Seitadieniais 9—1.
2150 Wart 63 rd Stn Chicago, III. 60629 

~V ” Tolof.: PRotpect "

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

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

ON SAVINGS CERTIFICATES 
k OF $10,000. OR'MORE
U 2 YEAR MATURITY ‘

Paid and
Compounded PASSBOOK
QUARTERLY p^f ACCOUNTPer Annum - - -

NOW INSURED TO $20,000.
» • a W '• < .w .1 • ■— % ‘ 9 '

mėš drebėjimui Peru valsty
bėje, ji pirmoji ten buvo asme
niškai su Amerikos pagalba, 
paguoda ir geru žodžiu. Ji tik 
truputį pasiguodžia, kad nau
josios pareigos tiek atima lai
ko, kad nebegalima nė į mu
ziejus nueiti, kur seniau bū
davo dažna lankytoja. Galima 
įsivaizduoti, kad Ponia Nixo- 
nienė per vienus metus gavo 
45,000 jai asmeniškai rašytus 
laiškus! .. ►

Ponia Pat su savo vyru Ri
chardu turi dvi dukreles, ku
rios abidyi jau sukūrė savo šei
mas: jaunesnioji Julie, ište
kėjo už prez. Eisenhowerio 
anūko David, o vyresnioji Tri
cia — už jauno karininko Ed
ward Cox. Abi dukterys kaip 
išvaizda taip charakteriais yra 
labai skirtingos. Julie yra bru
netė, dinamiška, mielai mėgs
ta dalyvauti visuomeniniame 
viešajame gj venitne; Tricia yra

Nori babuno galvos?
Profesorius R. J. White iš 

Cleveląpdp, dalyvaudamas 
penktojoje tarptautinėje trans- 
plantų draugijos konvencijoje 
Fiuggi mieste, Italijoje, pareiš
kė, kad galvų perkėlimas (trans 
plantayimas) jau nebėrą ne^ 
galimas klausimas.

“Smegenų transplantavimas, 
kas iki šiol buvo skaitoma ga
lutinė riba, kuris mokslas to
liau nebesiekia, — ta riba jau 
yra peržengta. “Tatai mes jau 
padarėme su beždžionėmis 
babūnais ir mes esame tikra
me kelyje. Ir tuo keliu mes ei
sime toliau”, užtikrino profe
sorius.

SKAITYK IR KITAM PATARK

GALININKAS
' (PUTRAMENTAS)

UnksmuiDo arte liOdeaio valtodOT 
gražiausios ir vainikai antka 

piu papuošimui ir sewninei 
kspana gėlės, 

ROY lt PETRO (PUTRAMBHTAS)
5525 fe* H«Ham

I GUŽAUSK U
GUJS VISOMS PROGOMS ' 

I BEVERLY HILLS GtLINYCIA 
2443 WEST 63re STREET

SKAITYTI ■i^AUJIEJiAS• | T»l«fon«l: PR 80833 Ir PR 8-0*34
.. —- ----------- . - ......

I

I
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įEUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Ateina “pasaulio galas”
Chicagoje šiomis dienomis j 

vyksta “Jehovos liudininkų” į 
sektos konvencija, kurioje da
lyvauja virš 16 tūkstančių sek
tos narių. Svarbiausia disku
sijų tema yra pasaulio galas, 
kurs kalbėtojų apskaičiavi
mais ateisiąs sekančių 3 metų 
bėgyje, greičiausia 1975 metais,! 
kuriais įvyksiantis didysis “Ar-Į 
inagedono mūšis”. Po to mūšio 
pats Jehova (žydų dievas) pa
saulį valdysiąs 1000 metų ir po 
to išrinktieji būsią išvesti į se
kantį pasaulį gyventi amžinai. 
Žinoma, tie išrinktieji būsią 
tik Jehovos liudininkai, bet iri 
tie ne visi.

DAKTARO BĖDOS

šviesi blondinė, nedrąsi ir — Aš vėl netekau keturių pa- 
sentimentali; pirmoji pagali cientų.
tėvą, antroji pagal motiną. I — Ar jie numirė?

(1S A ųtuy Dziennik) ! — Nenumirė, bet pasyęiko!

TtVAS IR SŪNŪS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-8

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNBKCM

BEjmbBe 7-M00

IAIDOTUVIU DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIMID 

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

4330-34 So, CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayetie 3-0440

T

t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ*

NARIAI AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ
Chicago^
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Aąspciacijos

TURINiE 
KOPLYČIA? 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS.
33Q7 So. IJTUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401 I

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
______________

VISI LIETUVIAI BIZNJERJĄI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
s _ NAturiNor/cHTCABa i; ill.l_ monday, tūly ie, im »



Paveiksle iš kairės į dešinę stovi Stanley Balzekas, Albert Kueltzo, Charles Beachman, William Sebastian, 
Philomena D. Pakel, John E. Pakel, Dr. Raymond Bartz.

JOHN PAKEL 
PRISIMINUS

Daug jau buvo rašyta apie 
visuomenininko John Pakelio, 
didelio lietuviškiems reikalams 
aukotojo, gyvenimo nuopel
nus ir jo mirtį.

Kartą celeb ruojant South 
Shore Country klube Lietuvių 
Kultūros Muziejaus steigėjo 
Stanley’ Balzeko Jr. surengta
me pobūvyje, tarpe nusipel- 
niusiųjų lietuvių, sulaukusių 
virš septyniasdešimt penkių 
metų amžiaus labiausiai pasi
gedau Pijaus Grigaičio, Juozo 
Bachuno ir mano labai artimo 
draugo John Pakel Sr.

Chicagos Skolinimo ir Tau
pymo B-vės direktoriai, prisi
mindami John Pakel Sr. vie- 
nerių metų mirties sukaktį, už
sakė padarytį bronzinę lentą, 
kuri su įrašytais tam tikrais 
pažymėjimais ir jo nuopelnais 
yra iškabinta šios bendrovės 
patalpose.

Jonas Pakelis gali ramiai il
sėtis, nes jo nepaprastai gabi 
ir energinga marti Philomena 
D. Pakel labai puikiai ir sėk
mingai tvarko visus Chicagos 
Skolinimo ir Taupymo Bend
rovės reikalus ir Bendrovė 
kasdien auga, didėja ir tvirtė
ja. W. B. Sebastian

' SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 1
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
I—.i ■ , r

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. V A L A N T I N A S

I MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

| AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, DLL. 60636. Tel. WA 5-9209

■ ■, „ __________________ _____________________________

tas kaip gąbu| ąviatoriuš po to, 
kai jis pasižymėjo (būdamas 
vienas iš dviejų jaunesniųjų avi
acijos karininkų tokioms parei
goms parinktų) taip vadinamuo
se “Deep Furrow Operation” — 
manevruose, kurių pagrindinė 
užduotis buvo nustatyti kaip 
greitai Amerika (savaime su
prantama — karinės aviacijos 
jėgomis) staigaus puolimo at
veju iš čia galėtų suteikti kari
nės jėgos pagalbą Šiaurės At
lanto Sutarties Organizacijų 
(NATO) jėgoms Europoje. Ta
da “Global Ranger” apie Darių 
V. Bakūną įdėjo ilgą straipsnį, 
užvadintą: “Top Guidance Job 
Earns Man Honors”. Tais ir ki
tais atvejais, jo karinės profe
sijos spaudoje buvo pabrėžta, 
kad Darius yra lietuvių kilmės, 
gimęs Klaipėdoje, Lithuania.

Artimas

......_a.*
HELP WANTED — FEMALE ’

Dirblninkięi RJkU

REPUBLIC
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 
Darbininkų Reikia

JANITORIAL WORK 
Semi - retired man preferred. 

Good hours and benefits. 
Must speak some English.

Call for interview — 
969-3825.

MCDONALD’S 
MAINTENANCE SERVICE

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 ISSIMOKĖJBIAIS

DĖL VISŲ LNFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Lietuvis daro karjerą 
JAV karo aviacijoje

Aviacijos majoras Darius V. 
Bakūnas, nesenai grįžęs iš net 
kelių metų kovinės tarnybos To
limuose Rytuose, karinės vado
vybės buvo paskirtas į Aukštuo
sius Aviacijos Karininkų Kursus
— Air Command and Staff Col
lege. Išėjus ten nustatytą nu
matomiems karinės aviacijos ko
manduojantiems ar štabo kari
ninkams kursą — Dariui atsi
veria laisva padangė į sekantį
— aviacijos pulkininko Itn. laips
nį. Bereikia tik išlaukti įstaty
me nustatytą laiką. Kovų pa
dangėje Vietname, o paskuti
niuosius metus Thailande sėk
mingai ir laimingai ėjęs atsa
kingas lakūno pareigas, Darius 
nesenai grįžo Kalifornijon — sa
vo išeities bazėn, Travis AFB. 
Iš čia, vykdamas šiomis dieno
mis naujon paskyrimo vieton, 
Darius buvo sustojęs trumpam 
laikui pas savo tėvus, O. ir VI. 
Bakūnus, gyvenančius Los An
geles mieste. (VI. Bakūnas yra 
“Naujienų” bendradarbis. Red.).

Prieš eilę metų, dar kapitono 
laipsnyje, Darius V. Bakūnas 
buvo karinėje spaudoje pastebė

JONIŠKIEČIŲ GEGUŽINĖ
Jungtinių Valstybių Nepri

klausomybės — Liepos Ketvir
tąją dieną Joniškiečių klubas 
turėjo savo gegužinę. Onos.Bruz 
gulienės sodelyje, Willow 
Springs. Oras buvo vėsokas, 
bet gegužinei ypač tiko. Pilna 
salė žmonių smarkiai šoko, 
prie baro irgi buvo daug. Jo
niškiečiai ir jų svečiai smagiai 
linksminosi.

“Pampučkas” kepė to ska
nėsto ekspertės, vos spėdamos 
norintiems pateikti tų skanu
mynų. Jaunos joniškietės su ži
nomąją klubo veikėja J. Sa- 
čiauskiene visą laiką žiūrėjo, 
kad visi būtų patenkinti ir kad 
gegužinės darbininkės, svečius 
beaptarnaudamos ne persidirb 
tu.

Joniškiečių piknike - gegu
žinėje buvo daug pačių čika- 
giečių, bet buvo ir iš toliau; 
net iš Kanados, Wis., ir kitų 
miestelių apsilankė . svečių. 
Reikia pripažinti, kad Joniš
kiečių klubas plačiai yra žino
mas, dėlto ne vien turi daug 
šaunių narių joniškiečių, bet ir 
daug smagių pažįstamų, gerų 
tautiečiu. Joniškietis

toms daryti, tai lygsvara gali 
pasikeisti ir gražioje apylinkė
je nebus ramybės. Gyventojai 
būtų labai patenkinti, jeigu 
pašaliniai žmonės nesikištų į 
kitų žmonių reikalus. A. S.

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tiesom i auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9827

ft

help youfc 
HEART FUND” 

help your HEART

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! INSURED

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka dt 
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 nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.

Spaudžia Lietuvių 
Ligoninės Administraciją

Marquette Parko gyventojai 
labai plačiai komentuoja žinią 
apie daromą spaudimą Į lietu
vių įsteigtą ir administruoja
mą didelę ligoninę. Tvirtina
ma, kad spaudimą daro labai 
aukštas dvasiškis, turįs galios 
administratorius paspausti.

Žinia sako, kad reikalauja
ma administraciją įvairiems 
darbams priimti daugiau kitos 
rasės žmonių. Visi supranta, 
kad dirbantieji ieškos butų ne
toli dirbamos vietos. Koki bus 
tokio spaudimo rezultatai, tuo 
tarpu dar nežinia, bet jeigu ad
ministracija pasiduos spaudė- 
jams, tai gyventojų nerimas 
bus dar didesnis.

Dabar pati ligoninė dirba 
naudingą darbą gražioje, ra
mioje ir taikioje Marquette 
Parko apylinkėjė. Jeigu bus 
naudojama prievarta pakai-

— Edvardas Dambrauskas, S. 
Haven, Mich., gyventojas, iš
vežtas į Ann Arbor, Mich., ligo
ninę, kur nori patikrinti svei
katą. į

— Konstantinas Petrauskas, 
Balzeko muziejaus globėjas, 
nuo liepos 1 dienos atostogaus 
ištisą mėnesį.

— Adolfas Baliūnas, Metro
politan Banko and Trust Co. 
viceprezidentas, pasakė pagrin
dinę kalbą Kiwanis Club of Chi
cago pietuose Sherman House 
viešbutyje minint Pavergtųjų 
Tautų Savaitę. A. Baliūno kal
bos tema: Lietuvos ir kitu Bal
tijos valstybių sovietizacija.

— Jūrų Skautu ir skauč.iu 50 
metų jubiliejinė stovykla įvyks 
liepos 16—20 d. Romuvos sto
vyklavietėje, Kanadoje.

— Stud. Vytautas Zagaraus- 
kas, 906 E. 223 St., Cleveland, 
Ohio 44119, pakviestas į laikiną 
Lietuvių studentų s-gos komite
tą tęsti centro valdybos darbus 
ir ruošti studentų suvažiavimą 
bei pravesti naujos valdybos 
rinkimus. Į komitetą įeina Pau
lius Alšėnas, Marytė Idzelytė, 
Rimantas Aukštuolis ir Gintas 
Taoras.

— Jurgis Lendraitis, So. Bo
ston, Mass., išrinktas Korp! 
Neo-Lituania vietos skyriaus 
pirmininku, Birutė Adomavičiū
tė — vicepirm., ir Edvardas 
Budreika — sekr.

— Regina Sakalauskaitė, bu
vusi Vasario 16 gimnazijos mo
kinė, įgijo gamtos mokslų dak
taro laipsnį Muencheno univer
sitete.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

NIVERSAL
.? . i .. -•.■| - . z.       .     . -. .  ... _ •

1800 So. Halsted St Chicago, III. 6060>
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGA1- 

įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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įe matoma lengvai apsirengusi mer
gina, stebinti ramy Vltavos upes 

vandeni.

— Lituanistikos mokyklose 
mokėsi apie 5000 mokinių. Jos 
veikia veik visose lietuviškose 
apylinkėse. Prie kai kurių mo
kyklų yra steigiamos lietuviškai 
nemokantiems klasės.

— Jūratė Jasaitytė, Algis Mo
destas, Romas Sakadolskis, Ma
rytė jSmilgaitė ir Vladas Žu
kauskas atstovauja Chicagoje 
Lietuvių Jaunimo Informacijos 
centrą ir leidžiamą žurnalą 
“Lietuvių Jaunimas”, PO Box 
8992, Boston, Mass. 02114.

— Illinois Darbo Departamen
to pranešimu viduryje gegužės 
mėn. Chicagoje buvo 2.935,300 
dirbančiųjų, 12,100 daugiau 
kaip praeitais metais tuo laiku 
ir 19,000 daugiau kaip šių metų 
balandžio 
valstijoje 
Mintieji, 
na žemės

— Mary Pieža iš Marquette 
*arko apylinkės perrinkta Mc 
<ay mokyklos Tėvų ir mokyto

jų draugijos pirmininke. Dolo
res Aleksiun išrinkta vicepir
mininke. —

mėn. Visoje Illinois 
buvo 4,291,900 dir- 

Į tuos skaičius neįei- 
ūkio darbininkai.

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, IIL 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

* GA 4-8654 ms U RAM«

Stase Farm cire ana Casualty Company

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, 111. 60632. Tai. YA 7.5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Ta!.: REpublic 7-1941

A. 4 L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AYE.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanoj 
visomj progoms.

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

M. A.ŠIMKUS^
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

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

— Kenneth G. Adomitis, Illi
nois Technologijos instituto stu
dentas ir ROTC kadetas — ka
rininkas laivyno klasėje, baigė 
3 savaičių susipažinimo su avia
cija kursus Laivyno aviacijos 
bazėje, Corpus Christi, Texas.

— Algimantas Augimas iš 
Marquette Parko apylinkės yra 
Southern Illinois universiteto 
Dekano garbės studentų sąra
šuose.

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

(Pr).

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 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

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

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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 
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 
metų, 
pas.
apsodintas.“ Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10
Labai gražiai Įrengtas skle-

Garažas. Gražiai aptvertas ir

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir Įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. S29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS, ^ aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazov šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20,900.

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. S44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

7 KAMBARIŲ MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21900

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

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

2 BUTŲ beveik naujas mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING„ CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius. air-condit;oning, van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

darbus ir t. L
SKAMBINTI:

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




