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VAKAR BAIGĖSI DEMOKRATU KONVENCIJA
GRIEŽTAI ĮSPĖJO ASTRONAUTUS
WASHINGTONAS. — Kada astronautas John Young 1965 

m. nusivežė su Gemini 3 erdvėlaiviu j kelionę marinuotos jautienos 
sumuštinį ir jį erdvėje suvalgė, NASA vadovai jį išbarė už taisyk
lių sulaužymą. Dabar paaiškėjo daug didesnis drausmės sulau
žymas. Apollo 15 astronautai David Scott, James Irwin ir Alfred 
Worden nugabeno į mėnulį savo erdvės kostiumų kišenėse apie 400 
vokų, specialiai suantspauduotų Apollo programos simboliu, su 
JAV pašto ženklais, išleistais erdvės programos darbams paminėti 
ir su' savo trijų parašais. Vokai buvo antspauduoti Kennedy 
Erdvės centre ir lėktuvnešio “Okinawa” pašte. 100 tokių vokų 
per tarpininką pateko Vokietijon, kur filatelistas Herman Sieger 
pardavė juos, gaudamas 150,000 dol., ' . . ’ -

NASA griežtai išbarė astro
nautus, nors sakoma, kad jie pi
nigų negavo ir jokio pelno iš tos 
transakcijos neturėjo. Jie tačiau 
buvo planavę pasipelnyti, tik vė
liau apsigalvojo ir pakeitė nu- 
monę., NASA sako, kad ateity
je, skirstant astronautų parei
gas, tų trijų veiksmai su pašto 
vokais būs -prisimenami.

Astronautus tokiam žygiui ga
lėjo paskatinti ir tai, kad NASA 
leido į mėnulį vežti 232 vokus. 
Iš tų vokų tik vienas, Amerikos 
vyriausybės nuosavybė, buvo iš 
tiesų, antspauduotas pačiame 
mėnulyje. Kiti. vokai buvo pa
likti komandos laive, kuris su 
astronautu Wordenn skriejo 
apie mėnulį. Tas mėnulio vokas 
dabar yra Briuselio filatelinėje 
parodoje. Iš tų 232 vokų, daug 
buvo išdalinti astronautų šei
moms ir draugams, kitus 60 pa
siėmė NASA. 16 buvo sužaloti 
“Okinawa” laivė, ’kai suvenirų 
medžiotojar'ėmė juos plėšti vie
ni kitiems iš rankų. Tačiau 100 
nelegalių vokų išsisklaidė po fi
latelistų rankas visame pasau
lyje. Kiekvienas buvo parduo
tas už 1,500 dol.

Reikalas .nemalonus ir todėl, 
kad astronautai ne tik bandė 
apgauti NASA vadovybę, pasi
imdami didesnį vokų kiekį, negu 
buvo leista, bet jie sugrįžę ga
vo notaro pažymėjimą,, kad tie 
vokai tikrai “buvo mėnulyje su 
nusileidimo laivu Falcon, Hadtey- 
Apennine rajone tarp liepos 30 
ir rugpjūčio 2 d. 1971 metais”. 
Iš tiesų, vokai mėnulyje nebu
vo “nusileidę”, o tik skriejo mė
nulio orbitoje. Vokai nebuvo 
antspauduoti mėnulyje, o tik 
“Okinawa” laive. Tuo astronau
tai, visi karo aviacijos aukšti 
karininkai, apgavo ir filatelis
tus, nusipirkusius tuos vokus.

♦ •

Fischeris pirmąją 
partiją pralošė

REYKJA VIKAS. — Bobby 
Fischer trečiadienį pralošė pir
mąją šachmatų čempionato par
tiją, pasiduodamas po 56-to ėji
mo. Prieš ištiesdamas savo kon- 
kurentuoi Spasskiui ranką, Fi
scheris vėl buvo sukėlęs skanda
lą. Jis pašoko nuo stalo, skųs
damasis, kad televizijos kamera 
ir jos technikai, filmavę partiją 
iš scenos šono, jam trukdo su
sikaupti. Fischeris nebesugrįžo 
prie‘stalo 35 min., kol televizi
jos kamera nebuvo pašalinta.

Rungtynių teisėjas vokietis 
Schmid tvirtina, kad Fischeris, 
taip elgdamasis, laužo šių loši
mų taisykles. Viena, jis trukdo 
savo oponentui, antra, lošimo su-* 
tartyje buvo numatyta, kad par
tijas televizija filmuos. •

šachmatų specialistai tvirti
na, kad Fischeris pirmos parti
jos pradžioje padarė klaidą, kuri 
jį lydėjo iki galo. Jis su savo 
rikiu paėmė Spasskio pėstininką, 
kurio nereikėję imti, nes Spas
skis tuoj po to užblokavo tą rikį.

IS VISO PASAULIO
♦

MIAMI BEACH. — Darbinin
kų unijų federacijos prezidentas 
George Meany žada netrukus 
šaukti linijų vadų suvažiavimą, 
kuriame būtų nutarta strategija 
ateinančiuose rinkimuose. Daug 
unijų vadų aiškiai pasisakė prieš
sen. McGovern kandidatūra ir 
žadėjo jo neremti. Jis ne vieną 
kartą senate yra balsavęs už dar
bininkams nepriimtinus įstaty-

Langu valytojas atsargiai žengia permatomu Plexiglass stogu, kuris dengia vieną Muencheno 
Olimpiados šalty.

PLIENO UNIJOS PREZIDENTAS ABEL 
PASMERKĖ “LIBERALUS”, “SNOBUS”

.MIAMI BEACH. — Vakar prieš konvencijos pradžią dar buvo 
neaišku, ką McGovern pasirinks savo viceprezidentiniu kandidatu. 
Buvo kalbama, kad negavęs sen. Kennedžio, jis atiduos viceprezi
dento klausimą pačiai konvencijai, kad ji išsijotų visus norinčius 
tos vietos kandidatus. Sen. McGovern buvo išrinktas kandidatu į 
prezidentus pirmame balsavime, kuriame paskutinį, persveriantį 
balsą davė Illinois delegacija. Gavo balsų: George Wallace, sen. 
Henry Jackson, prof. Terry Sandford, negrė kongreso atstovė 
Shirley Chisholm ir daug kitų, net jau pasitraukusių iš lenkty
nių, tačiau McGovernui pavojaus nebuvo ir jis lengvai surinko rei
kiamą daugumą. • «■

ČIKAGOS MERO PROKLAMACIJA
mUS. _____vx A o.a* wlXMHUXiXOUO

BELFASTAS. — Trečiadienį have led, through direct and indirect aggression, to the subjuga- 
Š. Airijos protestantai surengė t tion and enslavement of the peoples of Poland, Hungary, Lithuania, 
eisenas, kuriose dalyvavo apie Ukraine, Czecho-SIavakia, Latvia, Estonia, White Ruthenia, Ru- 
100,000 žmonių. • -

PARYŽIUS. — Prancūzijos baijan, Georgia, North Korea, Albania, Idel-Ural, Serbia, Croatia, 
užsienio reikalų ministeris Schu- Slovenia, Tibet, Cossackia, Turkestan, Slovakian-North Viet Nam,

“WHEREAS, the imperialistic policies of Russian,.Communists

mania, East Germany, Bulgaria, Mainland China, Armenia, Azer-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

mann sugrįžęs iš Kinijos pareiš
kė, kad jo vizito rezultatai pra
lenkę jo viltis. Daugelyje tarp
tautinių klausimų Prancūzija ir

Cuba, and others; and
WHEREAS, the Congress of the United States by unanimous 

vote passed Public Law 86-90 establishing the third week in 
July each year as. Captive Nations Week and inviting the peopleTT’ •• X *x T7* J XS UUXUilO f T Hi Vicing, Vile ywpic

<nijaiuri tapačią nuomonę. Jp-.< United States to observe tkis week^dtkkp^oprlate prayers,
nijos. užsienio reikalų ministe- 
ris pažadėjęs atvykti Į Prancū- 
ja.

BEIRUTAS. — Liepos pra
džioje Irake vėl įvyko nemažas 
konfliktas tarp Irako karių ir 
šiaurės provincijoje gyvenančių 
kurdų, žuvo apie 30 asmenų. 
Dviejų dienų kovose Irakas net 
buvo pasiuntęs savo karinius 
lėktuvus.

SAIGONAS. — Karinė vado
vybė paskelbė, kad netoli Hano
jaus komunistų Mig-17 numušė 

’amerikieiu Phantom lėktuvą. 
Įgula laikoma dingusi.
‘ LOS ANGELES. — Sovietų 
ambasadorius Washingtone Do
bryninas kartu su prezidento pa
tarėju Kissingęriu aplankė Hol- 
lywoode Universal studiją ir ten 
susipažino su aktoriais-: Rock 
Hudson, Dean Martin, Alfred 
Hitchcock irk t.

WASHINGTONAS. — Popie
tinis sostinės laikraštis “Wash
ington Daily News” užsidarė ir 
jį perėmė konkurentas “Evening 
Star”. “News” turėjo 200,000 
skaitytojų ir ėjo 50 metų.

Klaida įvykusi 29-tame Fische- 
rio ėjime.

šachmatų istorikai sako, kad 
pirmosios piartijos pralošimas 
dar nereiškia, kad Fischeris ne
gali laimėti čempiono vardo. Is
torijoje yra buvę trys tokie at
vejais. Drį Max Euwe pralošė 
1935 m. pirmą partiją prieš 
Aleksandrą Aliochiną ir vis tiek 
laįmėjo mačą. Tigran Petrosian 
1963 m. pralošė pirmą partiją 
prieš Botviniką, tačiau laimėjo 
čempiono vardą. Tas pats atsi
tiko su Spasskiu, kuris 1969 m. 
pralaimėjo pirmoj partijoj, loš
damas su Petrosianu, tačiau lai
mėjo čempionatą. „

Spasskio-Fischerio lošimų is
torijoje dabar padėtis yra tokia: 
Spasskis yra laimėjęs 4 partijas 
ir dvi sulošęs lygiomis.

Vakar prasidėjo antroji par
tija, kurioje Fischeris turėjo 
baltas figūras ir pradėjo puoli
mą.

ceremonies and activities expressing their simpathy with and 
support for the just aspirations of captive peoples for freedom 
and independence; and

WHEREAS, the City of Chicago, is clesely linked to these
captive nations through the bonds of family, since numbered
among the people of Chicago are hundreds of thousands of our 
citizens who, through nativity of ancestry, treasure, the heritage 
which is theirs; and

— WHEREAS, these nations have been made captive by the 
imperialistic, aggressive and heartless policies of communisn, and 

WHEREAS, the people of these communist-dominated na
tions have been deprived of their national independence and 
their individual liberties; and

WHEREAS, it is appropriate and proper to demonstrate to 
the peoples of the captive nations the support of the people of 
the City of Chicago for their just aspirations for freedom and 
national independence; and

WHEREAS, the people of Chicago, as do all the people of 
the United States, want for the people of the world the same 
freedom and justice which is theirs;

NOW, THEREFORE, I, Richard J. Daley, Mayor of the City 
of Chicago, do hereby proclaim July 17 through July 22 as CAP
TIVE NATIONS WEEK IN CHICAGO. I urge the people of 
Chicago to join in the programs arranged for the observance of 
this occasion and especially encourage everyone to concretely 
demonstrate'their interest in the imprisoned people of the cap
tive nations by their attendance at or participation in the parade 
to be held on State Street on Saturday afternoon, July 22 ar 12 
Noon.

Dated this twentieth day of June, A. D., 1972
Richard J. Daley,

Mayor”

Maskva sušaudė 
keturis totorius

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje vis dar teisiami su vokie
čiais kolaboravę sovietų pilie
čiai. Spauda labai išgarsino še
šias savaites trukusį teismą Sim
feropolyje, Krymo sostinėje, kur 
keturi totoriai buvo nuteisti mir
ti. Jie priklausė vokiečių suor
ganizuotam 152-tram Totorių 
Savanorių batalionui tarp 1942- 
44 metų.

Kaip žinoma, su vokiečiais 
bendradarbiavo daug sovietų pi
liečių. Stalinas už tai ištrėmė 
visus Krymo totorius į Azijos 
dykumas. Apie 200,000 žmonių 
buvo išgabenti ir jiems nebuvo

klausimas nekartą buvo kelia
mas, tačiau Kremliaus valdžia, 
nors paskelbusi, kad ne visi to
toriai buvo vokiečių sąjunginin
kai, totorių atgal sugrįžti nebe
leido, jų žemes apgyvendino ru
sais, o patį Krymą prijungė prie 
Ukrainos respublikos.

Maskvos valdžia, žinodama, 
kad jos elgesys su totoriais turi 
daug kritikų, minėtą keturių to
torių teismą labai pabrėžė. Kad 
tilptų teisme daugiau žmonių, 
teismas vyko kultūros rūmuose 
ir jo eiga buvo per garsiakalbius 
skelbiama žmonėms, kurie netil
po salėje. Prokuroras pristatė 
apie 120 liudininkų, kurie pasa
kojo, kaip totoriai žiauriai elgėsi 
su komunistais.

♦ Vakar Amerikoje buvo pa
grobti du keleiviniai lėktuvai. 
Vieno pagrobėjas, jau gavęs 
550,000 dol. ir parašiutą, pasida
vė. Kitą lėktuvą pagrobė du 
ginkluoti negrai. Jile žiauriai 
primušė vieną lakūną, gavo 600,- 
000 doL ir 20,000 Meksikos pesų, 
tačiau lėktuvas negalėjo pakilti, 
nes FBI sušaudė ratų padangas. 
Šias eilutes rašant, lėktuvas sto
vėjo Philadelphijos aerodrome, 
apsuptas policijos, viduje buvo 
du piratai su įkaitais — lėktuvo 
įgula.

+ Paryžiuje taikos derybose 
Amerika pakartojo savo 4 punk
tų taikos planą, komunistai pa
kartojo savo 8 punktų planą ir 
tuo viskas baigesi. Jei ir bus 
įmanoma rasti išeiti iš šio akli- 
gatvio, tai, spėlioja stebėtojai, 
tik — slaptose derybose

t Valstybės sekretorius Ro
gers, grįžęs į Washingtona, pa
reiškė, kad demokratų kandida
to McGovern pažiūrą į Vietna
mo karą yra “kaip tik tai, ko ko
munistai nori”.

♦ Sovietų Sąjunga sutiko duo
ti Amerikai tris vaistus, kuriuos 
rusai bando gydydami vėžio ligą. 
Amerika duos sovietams savo 
bandomu vaistu.

t- Erdvėlaivis Pioneer 10 šeš
tadienį pasieks Jupiterio plane
tos nežinomu asteroidu žiedą.

+ Trečiadienį Belfaste žuvo 8 
asmenys, jų tarpe du britų ka
reiviai.

♦ JAV lėktuvai vakar stiprio
mis jėgomis puolė karinius tai
kinius Hanojaus ir Haifongo 
apylinkėse. .

♦ Japonų teroristo teismas 
Izraelyje baigtas. Sprendimas 
bus paskelbtas pirmadienį. Ja
ponas savo pareiškime teismui 
pasakė, kad “revoliucija patei
sina visokias žudynes. Prieš pa
saulio revoliuciją nublanksta at
skirų asmenų gyvybės klausi
mas”.

♦ Laose premjeras įvykdė
leista sugrįžti. Po karo totorių kabineto pakeitimus.

MASKVA. — Maskvoje mirė 
Leonid Ševčenkoj 51 m. ilgame
tis Podgomo patarėjas ir sekre
torius.

ATĖNAI. — Aktorė Melina 
Mercouri, gavusi 12 vai. leidi
mą, atvyko į Graikiją, kurios 
karinę valdžią ji kritikavo ir dėl 
to neteko graikų pilietybės. Ji 
atvyko su broliu ir vyru, kurie 
irgi praradę graikų valdžios ma
lonę.

Ar McGovern gali 
laimėti rinkimus?
WASHINGTONAS. — Demo

kratų vadų tarpe, nominavus 
sen. McGovern kandidatu į pre
zidentus, yra dvi nuomonės. Se
nieji partijos šulai pranašauja 
McGovernui didelį pralaimėjimą. 
Jie galvoja, kad prezidentas Ni- 
xonas ne tik sumuš McGoverną, 
bet tuose pačiuose rinkimuose 
atims iš demokratų partijos daug 
kongresmanų, senatorių ir gu
bernatorių.

Optimistai, daugiausia, McGo- 
verno rėmėjai, tvirtina, kad ne
bus taip blogai. Jie aiškina, kad 
ateinančiuose rinkimuose parti
ja bandys įtraukti į balsavimo 
procesą visas moteris, visą jau
nimą. . Iš Amerikos 72 milijonų 
balsavusių^. 1968 metų rinkimuch 
se, davus jaunimui teisę balsuo
ti, atsiras 90 milijonų balsuoto
jų. Laukiama, kad 65% visų 
jaunųjų rinkikų balsuos už sen. 
McGovern. Už jį balsuosią visi 
negrai, visi neturtingi baltieji 
ir daug milijonų liberalų, kurie 
nemėgsta Nixono. Tuo būdu, de
mokratų kandidatas galįs nuga
lėti prezidentą Nixona ir atsisto
ti prie JAV vairo.

Kai kurie darbo unijų vadai 
jau kalba apie naujos “Darbo” 
partijos steigimą, šitokia par
tija daug programos dalių paim
tų iš senosios demokratų parti
jos, tačiau bandytų patraukti ir 
Wallace rėmėjus, dešiniuosius 

darbininkus. Prie tokios darbie- 
čių partijos prisijungtų ne tik 
daug nuosaikių demokratų, bet 
ir dalis respublikonų partijos na
rių, ypač tų, kuriems nepatin
ka respublikonų vidaus politika 
ir ekonominės gairės. Ypatingai 
daug tokios naujos partijos na
rių būtų galima pravesti į Kon
gresą, kuris darbininkams ir yra 
svarbiausia politinė pozicija.

Illinois delegatai 
neturi pinigų

MIAMI BEACH. — Illinois de
legacija, laimėjusi mero Daley 
delegacijos vietą konvencijoje, 
jau pradėjo dairytis, iš kur bus 
galima gauti aukų sumokėti už 
keliones į Floridą ir už viešbu
čių išlaidas. Nors neskelbiama, 
bet yra žinių, kad oficialios de
mokratų delegacijos keliones ap
moka pati partija, tuo tarpu 
“maištininkai”, nors laimėję 
konvencijoje vietą, jokių lėšų 
neturi.

Daug Illinois delegatų nuvyko 
į Miami Beach savo lėšomis. Jie 
tikisi, kad kiti demokratai su- 
aificos jiems reikalingų pinigų. 
Viena Illinois delegatė, ponia 
Ginger Mack, yra šalpos gavėja, 
yra ir kitų neturtingų, jaunų de
legatų, kuriems neįmanoma su-

Konvenciją lauke paįvairino 
įvairių grupių demonstracijos. 
Viena įvyko tame viešbutyje, 
kur apsistojęs McGovern. Ilga
plaukiai bernai užėmė viešbučio 
vestibiulį ir reikalavo, kad su 
jais pasimatytų McGovern, šis 
atėjo ir dideliame triukšme atsa
kinėjo į ilgaplaukių klausimus. 
Šitokia “konferencija” labai ner
vino slaptosios tarnybos vyrus, 
kuriems pavesta McGoverną sau
goti. Kandidatas pažadėjo de
monstracijos dalyviams, kad jis 
nepakeis savo pažiūros į Indoki- 
nijos karą;

Vakar demokratų konvencija, 
išrinkusi viceprezidentinį kan
didatą, pasibaigė. Stebėtojai 
džiaugiasi, kad nežiūrint visokio 
elemento įvairių valstijų delega
cijose, konvencija buvo tvarkin
ga ir labai patvari. Antroji kon
vencijos sesija tęsėsi 11 valan
dų tačiau apie 95% dalyvių visą 
laiką išsėdėjo salėje, šioje kno- 
vencijoje kalbėtojams buvo var
žomas laikas — po 10 min. pasi
sakant dėl partijos programos ir 
po 15 min. — siūlant kandida
tus. Nebuvo, vadinamų, demon
stracijų ir panašaus laiko trukdy 
mo.

Mc Governo šalininkai įvairiai 
vadinami. Vieni sako, kad tai 
“protesto koalicija” ar “naujoji 
demokratų partija”, ši konven
cija buvo kairesnė už anksčiau 
buvusias. Plieno darbininkų pre
zidentas Abel , nominuodamas 
sen. Jackson, karčiais žodžiais 
pavadino kai kuriuos konvenci
jos dalyvius liberalais, snobais 
ir pasisakė prieš nedirbančių įta
ką demokratų partijoje. Jo žo
džius konvencija išklausė, tačiau 
ignoravo, balsuodama už McGo
vern.

NYT paskelbė apie McGover- 
no susitarimą su negrų vadovy
be — su Kongreso negrų kauku- 
su. McGovern pažadėjo negrams 
daugiau federalinių vietų, paža
dėjo duoti lėšų pietinių valstijų 
negrų registracijai. Apie 6 mi
lijonai negrų nesiregistravę rin
kimų įstaigose. Negrai žadėjo 
balsuoti už McGoverną.

Pabaltiėcių sportinės 
žaidynės

Š. m. liepos 29-30 d. Toronte 
įvyks 1972 m. š. Amerikos Ba- 
baltiečių Vasaros Sportinės Žai
dynės, kuriose pakviesti daly
vauti ir ukrainiečiai, šios žai
dynės yra dedikuojamos Pasau
linių Olimpinių žaidimų prisimi
nimui, protestuojant, kad Pabal
tijo tautos ir ukrainiečiai dėl So
vietų Sąjungos okupacijos nelei
džiamos savęs juose atstovauti. 
Žaidynės yra pavadintos “1972 
North American Baltic Olympic 
Commemorative Summer Ga
mes”.

rasti apie 500 dol., kas laikoma 
konvencijos išlaidų minimumu 
kiekvienam dalyviui.



SAULIUI ŠIMOLICNAS

PRERJETIMAS PRIE TEATRO
Skirgailos, Barboros Eacįvijaitės, Kvarteto ir 

Mamuty medžiokles pastatymų apžvalga
Teatro entuziastai iš Chica-iroje srityje nuostabiausias jo 

gos ir Bostono liepos mėn. 2-3 d. kūrinys yra Herkus Mantas, iš- 
Jaunimo Centre Chicagoje PLJK ėjęs į Kauno s'cehą 1957 metais
proga pastatė keturius vaidini
mus, kurie buvo prisilietimas 
prie teatro, bet ne jo pasieki
mas. Buvo daug talento ir ge
rą riorų, tačiau truko nieno. Prie
žastys, tur būt, {'vairios: skubo
tumas, norėjimas perdaug apim
ti, technikinio personalo sušlu- 
bavimas. Mene svarbu kaip pa
daryta, o ne kas padaryta. Ge
ra, jog buvo norima parodyti lie
tuviškos dramaturgijos panora
ma (J. Grušas, Krėvė,' Ostraus
kas, Saja), bet tai svarbiau dra
mos antologijai, o ne teatrui'. 
Geriau būtų-buvę Chicagos tea
tralams bazuotis tik j du vaidi
nimus — jau pusiau iškeptą 
Skirgailos spektaklį kuris ir ant
rą kartą liko' nedakeptas, ir Į 
vykusiai atliktą Ostrausko trum
pą vaidinimą — Kvartetą, pa
mirštant Sajos įdomią ir intry- 
guojančią Mamutų medžioklę, 
kuri šįkart nepasiekė net gene
ralinės repeticijos lygio. Bosto
no teatralai, šiaip jau didžiai ta
lentingi 'ir išmoningi,, irgi per
daug panoro, imdamiesi statyti 
Juozo Grušo poetinė melodramą, 
reikalaujančią masinių scenų",lyg 
tai konkuruodami su Lietuvos 
teatru, kur tą patį vakarą įvyko 
pirmoji šio veikalo premjera. 
Vasaros festivališkai nuotaikai 
jie galėjo paieškoti lengvesnio 
vaidinimo kaip kad Trys muš
kietininkai lietuviška insceniza
cija, kuri populiari Lietuvoje ir 
pasižymi romantizuotomis dvi
kovomis ir visada nugalinčiomis 
špagomis. Pasiektas rezultatas 
būtų geresnis ir publikos dar 
šilčiau priimtas. Bendrai paė
mus, šiame teatro festivalyje li
teratūra nustelbė teatrą, o tai 
neišėjo į naudą nei teatrui, nei 
literatūrai. r

Skirgailos spektaklis šįkart 
buvo sutrauktas į pora scenų 
iš pirmų dviejų veiksmų ir į tre
čią veiksmą, ši atranka buvo pa
daryta pačios režisierės Marijos 
Smilgaitės be veikalo adoptato- 
riaus Stasio Pilkos žinios, čia 
ir buvo jos klaida. Ten, kur vei
kalo premjeroje gegužės mėn. 
22 d., buvo duobės, jos ir paliko 
neužkastos. Pavyzdžiui, vokie
čių riterio Kellerio pasislėpimas 
grabe, iš jo išmetant lavoną, vie
toj nuogąsčio ir šiurpo abu kar
tus sukėlė tik juoką, nors antrą 
kartą scena buvo aptemdyta (kas 
iš viso neleistina scenoje). Tai 
įvyko todėl, kad Vaidintojas Al
das Naris dar nėra tiek paūgėjęs 
aktoriaus amate, kad galėtų su
kurti tokią sceną, tačiau jis bu
vo puikus su Egle Juodvalkyte 
premjeros meilės scenoje, ku
ri antrą, kartą nebuvo pakartota. 
Skirgaila yra nuostabus kūri
nys, savyje slepiąs ypatingą dra
matinę įtampą ir išmintį, sulau
kęs puikaus aktoriaus Juozo 
Raudonio klasikinėm varsom iš
spręstoje rolėje, švelnios ir kar
tu ryžtingos Onos Duonutės Da
lios Juknevičiūtės interpretaci
joje, neišspėjamai isteriškos ir 
veidmainiaujančios Oligės Eglės 
Juodvalkytės asmenyje ir visos 
eilės įdomių sukurtų rolių kaip 
Rimo Cinkos vyskupo Henriko 
‘Mafeoviečio ir scenoje dedančio 
sparčius žingsnius į aktoriaus 
stovį Lino Regio, tačiau režisie
rei Marijai Smilgaitei dar trūks
ta bendro vaizdo ir ji vis dar ne
žino kur yra jos tikrasis trakta
vimas. Tai nieko blogo, bet da
bar reikia darbo ir dar kartą dar
bo kad trečiasis pastatymas tap
tų atmintinas įvykis lietuvių te
atro istorijoje. Ji ir jos aktoriai 
tam turi šiandien puikiausius da- 
viri ius. Taigi Skirgaila yra pa
kelyje į spektaklį. Kaip žinia, 
New Yorke atsikūręs' lietuviš
kas teatras irgi repetuoja Skir
gailą savo pirmam pasirodymui 
sekančio sezono 'metu.

žinomas rašytojas Juozas Gru
šas iš savo ankstyvesnio psicho
loginio realizmo perėjo istorinėn 
filosofinėn platumon, kur bando 
užgauti įvairias stygas. Pasta*

ir yra" Stasio pilkos ~ ilgalaikis 
troškimas pastatyti Chicagos lie
tuviuose. 1971 mėtų gruodžio 
mėn. numeryje išspausdintas 
Juozo Grušo Barboros Radvilai
tės vaidinimas, kuris-parašytas 
eiliuotai' ir yra išskirtinai ro
mantiškas nelyg seno žmogaus 
žvįįgsnis Į jaunystę ir meilę. Tai 
pavargęs Herkus Mantas, bet už 
tat atlaidus žmogaus silpnybėms 
ir sakąs jog meilė ir jaunystė 
yra viskas gyvenime. Todėl ne
sunku suprasti kodėl Bostono te
atralai,' amžiumi'nuo 20 iki 30 
metų, baigę universitetus; gal 
būt, ne savo srityje (režisierius 
Algirdas • Antanavičius yra geo
logas, pagrindinis aktorius Al
gis’Lapšys yra'mechanikos in
žinierius ir t. t.) ; saką jog tėra 
meno mėgėjai (Algis Lapš ysy ra 
vienas iš ■įdomiausių'jaunųjų pes
etų ’"Stasys iPiika savo laiku Pe
trapilyje buvo medicinos“'studen
tu), bet kurių vienintelis rūpes
tis iš tikrųjų yra menas, atrado 
Juozo Grušo Barborą''Radvilai
tę savo atvykimui į Chicago. Jie 
nutarė parodyti nuotaikingą va
saros yąidinimą nėlyg Shakes
peare. festivaIis''New Yorko Cen
triniame Parke. ~ v

Visa tai jiems pavyko, nors 
Grušo tekstas buvo kitaip- su
kirptas ir kitai nuotaikai taiky
tas. Jie tai žinojo patys ir Gru
šo-f ilošofinius apmąstymus per
teikė per garsiakalbį 'arba iš viso 
mįsanšc’erios puikiai išspręstos,’ 
žmonės ’ gražūs: ir' pačioje jau
nystėje. Didžiausią Įspūdį man 
paliko Algis Lapšys pagrindinėje 
rolėje, kuris šalia, savo puikių 
fizinių privalumu parodė savo 
rolės dramatinį.' išvystymą, ko 
kiti sambūrio dalyviai nesisten
gė daryti. Tai yra menininko 
asmenybė ir kelias.' Ateity mes 
vis daugiau ’ ir daugiau girdėsime 
api^ Algį Lapsi, todėl jo pasi
rodymas šiam ė f esti vaįyj ė'. yrą 
tolygus naujo ir savaimingo Įvai
riapusio aktoriaus debiutui. Pa
minėtinos gražios ir gabios mo
terys Birutė Vaičjurgytė'ir Lai
ma Antanavičiūtė, ’ šaunūs ‘ vy
rai Povilas Manomaitis, Algirdas 
Makaiiis, ’ Norbertas Lingertai- 
£is-, yirgįįij'ūs.AhtaĮįaįtis. Deko- 
racijos (Povilo Martihkaus) pui
kios, d apšvietimas (Romo Šle
žo) įspūdingas.

Po vaidinimo Bostonas užkvie- 
ėt publiką ' į sceną' kartu' gerti 
šampaną. Tai jaunystės jėga 
ir pasitikėjimas savimi1! Skirt 
gailos nurūrumas buvo lyg' nu
plautas Barboros Radvilaites 
blizgesiu ir šampanu. Bet ar tai 
taip' tikrai buvo ? Algirdas An
tanavičius, sukūręs visą šį bliz
gėsi ir tampriai bei energingai 
atliktą spektaklį, ateityje turės 
pripažinti jog gyvenimas trum
pas, o menas ilgas. Jaunystė 
pasibaigs, o žmogus įsiamžina 
nfėhė. Vėliau ar anksčiau Lošto- 
no teatralai turės imtis didesnių 
uždavinių '•— Algis" Lapšys tūrės 
konkuruoti su Juozu Raudoniu 
Skirgailos rolėje, o Vaičjurgy- 
tė ir Antanavičiūtė atsistos prieš 
Dalią Juknevičiūtę Onos Duo
nutės vaidmenyje.

Meniškai ir techniškai pasigė
rėtinai gerai buvo atliktas Kos
to Ostrausko trumpais vaidini
mas Kvartetas Dalios Juknevi
čiūtės'režisūroj e, vaidinant Ka
rdei Valaitienei, Nerijai Linkevi
čiūtei, Bernardui PrapbSIėfidui 
ir Vytautui Nakui. Bet čia ir 
prasideda visi klaustukai. Kos
tas Oštrkuskas' kaip ! dramatur
gas yla kryžkelėje': jis’ nėžino 
ai* pasukti* dranVos keliu ar į’ mu- 
žikoš pasaulį''(studijavo konser
vatorijoje', o dabar yra mbzikos 
bibliotekos vedėjas). Dalia Juk
nevičiūtė tai pilnai pajuto ir 
vaidinti pakvietė išskirtinai nu
zikus Neriją Linkevičiūtę ir 
aktorių Bernardą Prapuolenį ir 
aktorę Karilę Valaitienę, kurios 
tėvas yra muzikas Vladas Bal
trušaitis. Visi faktai (šviesos, 
garsai, filmas) grynai teatrališ

ki, o vaidyba ir menieros tai kas 
lauktina iš muzikų. Ką Ostraus
kas pats negalėjo sau išspręsti, 
Dalia Juknevičiūtė šį Buridano 
asilor neapsisprendimą grafiškai 
ir jautriai atvaizdavo scenoje. 
Kai Ostrauskas cituoja pasaulio 
garsenybes muzikoje ir literatū
roje (vienas pastabus žiūrovas 
tai pavadino gimnazistiškumu), 
tai įgauna reikšmę ir spalvą, at
liekant profesiniam muzikui su 
visa pagarba tiems vardams ir 
aktoriui šu ta pačia pagarba li
teratams. Su tokiais talkinin
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kais Ostrauskui negali nesisektų 
bet geras režisierius gali pasta
tyti ir telefono knygą, pakvies
damas telefono operatorius vai
dinti. Mano nuomone, Ostraus
kas yra žymiai pajėgesnis Sene
lis ir senelė vaidinime, ką pra
eitą rudenį matėme Antrame te
atro festivalyje • platesnėj e Me
tų vaidinimo' versijoje Marijos 
Smilgaitės režisūroje, vaidinant 
Daliai Juknevičiūtei ir Romui 
Stakauskui. Kai kvartetas ro
do teatro ribas, tai Senelis ir 
senelė pataiko į teatro širdį. Ma

ĮįiUtiįU

no patarimas yra surengti vien 
tik Ostrausko teatro spektaklį, 
pradedant su Kvartetu ir bai
giant su Senelis ir senelė, žo
džiu, iš ieškojimo į atradimą, iš
laikant to kelio visą problematiš- 
kumą. Kadangi tai tiek žmogiš
kai bendri dalykai, visa tai ga
lėtų būtį atlįkta anglų kalboje, 
sakykim, Brooklyn Academy of 
Music Chelsea teatre, Cafe La 
Mama ar kur kitur New Yorke. 
Spėju, kad visiems susiinteresa- 
vusiems būtų naudingas pergj^ 
venimas. Beje, tai būtų indivi

dualus Ostrausko kaip kūrėjo 
pasirodymas, bet ne lietuviško 
teatro apoteozė. Krėvė, pavyz
džiui, kol kas dar neišverčiamas 
į kitas kalbas, o jis tik pats su
gebėjo rašyti kitomis kalbomis. 
Gi Ostrauskas savo pasirinkimu 
jau seniai pasidarė esperantinis 
rašytojas, kuris šalia visų savo 
pretenzijų yra nuoširdžiai su
sirūpinęs menininkas.

Kazio Sajos Mamutų medžio
klė buvo aiškus nesusipratimas. 
Tai pastebėję, atleidžiam režisiė£ 
rei Marijai Smligaitei, kurios pa

grindinis uždavinys yra susi
koncentruoti, o ne blaškytis, ir 
pa Rangiems aktoriams, žodžiu, 
prižadėjo paruošti vaidinimą, 
nesuspėjo tai atlikti ir kaip pri
tyrę truperiaf visdėlto išėjo į 
ščeną su šūkiu “The show must 
go on”. Visdėlto tame chaose 
daug kas išsinešė gerą įspūdį 
apie dramaturgą Kazį Sają, o 
teatro mėgėjai pamatė išpildyto- 
jų užsispyrimą. Tegul tai būna 
prižadas tikram Mamutų me
džioklės spektakliui. Tačiau te- 

(Nukelta į 5 psl.)
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Raginki te 
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jokios literatūrinės vertės netu
rįs šlamštas. Recenzentas ten 
recenzavo nieką, taip, ko nėra, 
kas ne literatūra, kas absoliučiai 
jokių recenzijų nereikalinga. O 
iš Barono, va, reikalauja įrody
mų! Vistiek, Pr. Visvydo lite
ratūriškai poleminis straipsnis 
įdomus.

P. S. šias pastabas berašant, 
gavau ir Aidų gegužės numerį. 
Džiugu, kad Aidai vejasi laiką 
ir jau tikrai, atrodo, pasivys. 
Deja, užtruks savaitė ar dvi, iki 
aš naujuosius Aidus perskaity
siu.

Beveik pusė numerio paskirta 
velioniui istorikui Zenonui Ivins
kiui. Tai Simo Sužiedėlio str. 
“Zenonas Ivinskis istorijos mok
sle” ir Antano Maceinos “Tasai 
nepažįstamasis Ivinskis”. Jeigu 
S. Sužiedėlio straipsnį galima 
paprastai ■pavadinti įdomiu ir 
naudingu, tai A. Maceinos — 
kvapą gniaužiančiai Įdomiu. A. 
Maceina velionį Zenoną Ivinskį 
atskleidė jo paties (Ivinskio) 
laiškų citatomis, na, ir savo taik
liais komentarais, šį ilgą A. Ma
ceinos interview su velioniu skai
tydamas, pajunti, perpranti Ze
nono Ivinskio tragizmą. Imi su
prasti, kad velionis nebūtų. Lie
tuvos istorijos parašęs, jeigu 
būtų ir šimtą dvidešimt metų 
gyvenęs. Ta medžiagos, šalti
nių kaupimo manija, ta precizi
jos ir perfekcionizmo liga, var-

Nr. 54 (91). Ir čia bent keturiais 
atvejais pagerbiamas velionis 
Zenonas Ivinskis. Pats šilčiau
sias ir Įdomiausias yra Adolfo 
Damušio straipsnis “Profesorius 
Zenonas Ivinskis”. Tik detroi- 
tiečiams, kurie pereitą žiemą da
lyvavome Z. Ivinskio pagerbimo 
akademijoje Lietuvių namuose, 
jis jau nebe naujas, nes ten au
toriaus buvo skaitytas. Ar rei
kėjo žurnalo gale talpinti V. 
Prižginto surinktą Z. Ivinskio 
darbų bibliografiją, tai jau abe
jotina. Juk kai bus leidžiama ve
lionio monografija, tai ten ar jo 
raštų bibliografijai bus vieta.

Vertingas mokslinis Antano 
Klimo str. “Nesibaigiąs ginčas: 
baltų ir slavų kalbų santykiai”. 
Deja, jis tik lingvistams, o eili
nis skaitytojas vargu ar pradė
jęs skaityti jį užbaigs.

Su dideliu smalsumu įnikau 
j. dr. C. M. rašinį “Sovietinamas 
Lietuvos žmogus”, ypač kai aki
mis permačiau to straipsnio įžan
gą. Deja, deja!... Straipsniui 
reikėjo visai kitokio pavadinimo, 
pavyzdžiui “Senstančio dypy 
plepėjimas”. Vargšas” sovieti
namas žmogus”, kai tik atidaro 
kelioms sekundėms burną, tai jo 
pašnekovas (dr. C. M.) jį ir nu
tildo stereotipinėm patriotizmo

Bendruomene (“Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė”), maždaug 
taip pat, kaip Į Laisvę žurnale 
redaktorius ir kiti galinėjusi su 
Altą. Kai skaitai pagrečiui abi 
“teisybes”, tai negali nesišyp- 
soti. •

Nors bažnyčių turtus neretai 
visi paskaičiuojame, bet Jono 
Parapijono “Kalbant apie slibi
nus” pateikti skaičiai ir vėl šiur
pu nukrato. Tikrai, tikrai, per 
bažnyčias daug lietuviško tur
telio nuteka svetimiesiems. Bet 
mes, lietuviai, nesame išimtis. 
Gėda, kad ir Krėvei, ir Biržiš
koms skurde teko užbaigti die
nas, vieton kad aprūpinti mate
rialiai iki mirties būtų kūrę ne
mirtingas vertybes. Tik čia Jo
nui Parapijonui (gražiai, gabiai 
jis rašo; kažkodėl stilius man 
lyg Liudą Neparapijon prime
na, bet gal ir klystu) turiu karš-

1800 So. Halsted St Chicago, lit 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

K. Abr. — J. Januškio “Atsitik
tinio kareivio užrašus”, bei V. 
Požėlos “Jaunystės atsimini
mus”.

Yra keletas smulkių, kroniki
nių straipsneliūkščių, kurių ga
lėtų ir nebūti. Gale yra “Skai
tytojų laiškai”, kurie, deja, kaip 
ir Į Laisvę minėtam numeryje, 
tik cukruoti ir meduoti.

Mintis leidžiama Londone, An
glijoje. Vyr. redaktorius — J. 
Vilčinskas. Spausta Nidos spau
stuvėje. Kaina JAV du dole
riai. Administratoriaus adresas: 
Mykolas Pranevičius, 3719 W. 
68th Place, Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A.
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^Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. ■. egzemplioriui.'
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nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

Tai iš viso 23-čias žurnalo nu
meris per 13 metų, nes Nr. 1 pa
sirodė 1959 ?siais. Regis, nuo pat 
pradžios viršelyje pabrėžiama, 
jog tai “Jaunosios kartos kultū
ros žurnalas”. Kad kultūros — 
taip, nes tik visai skirtingi Ai
dai tegali su Metmenimis ta pras
me konkuruoti. Bet kad jauno
sios kartos, tai jau ne. Aš esu 
labai arti šalia tos kartos, kuri 
Metmenis redaguoja ir prirašo, 
bet jaunoji karta jau yra mano 
vaikai. Tik dėl štampo nesi
ginčysime. ’ Kiti ir miršta, ilgą 
amžių pragyvenę, “jauni”...

Metmenis daugelį metų re
daguoja tas pats Vytautas Ka
volis. Medžiagos nugarkaulį su
daro Santaros-Šviesos fedėrantų 
suvažiavimai anksčiau pas Juozą 
Bačiūną, o dabdr pas Valdą 
Adamkų Tabor Farmoje, Michi- 
gane. Ten mūsų profesoriai, ra
šytojai, poetai, dailininkai daž
niausia minimos organizacijos 
filisteriai, suvežą savo kūrybi
nio lobio gabalėlius. V. Kavolis 
juos surenka, atrenka ir sudė
lioja į Metmenis. Šių metų pra-

(Nukelta į 5 psl.)

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

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

Sovfoto išsiuntinėjo šią propagandinę nuotrauką — modeliuotoją su 
puošniais, naujo sukirpimo, šilkiniais marškiniais. Tokius marški

nius dėvėsią 1973 metais sovietu jaunuoliai.

LIEPOS 30 DIENA VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ.

Socialdemokratai, pernai išlei
dę Minties Nr. 1, nesigyrė, kiek 
dar numerių tais metais turės 
išeiti. Supratau, jog tai bus met
raštis, kaip ir liaudininkų Var
pas. štai, turime Mintį nr. 2, 
pažymėtą jau 1972 m. skaitline. 
O kadangi ji skaitytoją pasiekė 
dar prieš metų vidurį, tai, rei
kia viltis, nesuvėluos nė kitais 
metais. Pirmoji Mintis turėjo 
188 puslapius, o antroji jau turi 
vienu lanku daugiau — 206. Nors 
pirmoji Mintis buvo irgi savaip 
įdomi, bet joje vyravo socialisti
niai — partinės temos. Apie ją 
daugiau ir nekalbėsiu.

Antroji Mintis, po vedamojo 
ir trupučio Jono Valaičio politi
nio straipsnio, talpina ilgesnę 
Andrėj Amalrik’o studijos “Ar 
išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 
1984 metų?” santrauką. Nors 
daugelis mūsų apie tą Amalrik’o 
studiją jau buvome anksčiau ki
tur skaitę, bet čia duota san
trauka irgi yra labai įdomi. Pa
baigoje pasirašo paruošęs N. 
Mockus. Labai gaila, kad raši
nyje niekur nepasakoma, kur 
kalba savo žodžiais N. Mockus 
ir kur jis cituoja antentiškas 
Amalrik’o mintis.

C. Liutikas, str. “Siekiant pa
galbos vakaruose” šiltai prisi
mena Stepono Kairio darbus 
Antrojo pasaulinio karo metu. Po 
to seka pora trumpų straipsnelių, 
nupasakojančių, kaip S. Kairys 
iš gestapo nagų išsprūdo į Šiau
lius ir kaip jis nesėkmingai bėgo 
į Švediją (papuolė Į vokiečių na
gus, į kalėjimą).

Jonas Valaitis galinėj asi su

tai papriekaištauti. Ne vien tie 
Krėvę ir V. Biržišką nuskriau
dė, kurie bažnyčioms davė, bet 
labiausiai tie, kurie niekam nie
ko nedavė. Manding, nėra šykš
tesnių žmonių, kaip mūsų libe
ralai. Jų dauguma neaukoja nie
kam. Jeigu jie atiduotų po 
du-tris šimtus lietuvybei 
met, kuriuos parapijonai 
duoda bažnyčioms, tai visi 
sų fondai (LF, Balfas ir kiti) 
aptektų pinigais. Ne iš piršto iš
laužęs tai kalbu. Kada nors ban
dysiu plačiau spaudoje apie tai 
pasisakyti.

Jei reiktų vieną šios Minties 
rašinį premijuoti, tai nedvejoda
mas premiją atiduočiau dailinin
kės B. Vilkutaitytės-Gedvilienės 
pasakojimui “Dail. Adomą Gal
diką prisiminus”. Be cukravimo 
ir liukravimo, be rinktinių žo
džiu. Paprastai, natūraliai, su 
meile ir humoru. Nesistebiu, ko
dėl velionis Adomas Galdikas pa
noro sayo paminklui B. Vilkutai- 
tytės meno.

Ed. Cinzo noveletė “Mažieji 
žmonės” atskleidžia Belgijos 
jaunimo problemas (narkotikai). 
Jaunimo (revoliucionierių) te
ma Ed. Cinzas rašė ir pirmoje 
Mintyje. Jo novelių teko skai
tyti Pradalgėse. Tai pats stip
riausias mūsų beletristas Va
karų Europoje ir viskas, ką jo 
iki šiol skaitėme, verta dėme
sio. Jo bendradarbiavimu Min
tis gali tik didžiuotis.

D. B-čius supažindina su An
glijos užsienių reikalų ministe
rijos slaptais dokumentais, lie
čiančiais Baltijos tautas, kurie 
tik dabar yra leisti paskelbti 
viešumai. Čia atskleidžia Stali
no, Molotovo ir Edeno derybas 
dėl Baltijos valstybių pripažini
mo Sovietų Sąjungai. L. Dovy
dėnas recenzuoja K. Barėno 
“Dvidešimt viena Veronika”, o

gu ar velionį būtų kada apleidu
si. Dar įdomiau bus, kai, po il
gesnio laiko, A. Maceina ir kiti 
buvę Z. Ivinskio draugai, pa
skelbs jo laiškų turinį, vietoj 
ilksų ar N’ų įrašę tikras pavar
des. Ir įdomiausia, manau, bus, 
kai Z. Ivinskio dienoraščiai pa
sieks viešumą. Tik tatai atsitiks 
jau po mūsų.

Antano Paškaus ”‘štai jūsų 
dievas1... — B. F. Skinner” yra 
irgi nepaprasto įdomumo. Auto
rius skaitytoją supažindina su 
psichologu, kuriančiu super-re- 
ligiją. kurios sekėjai nieko nesi
tikėtų po mirties, bet būtų lai
mingi šioje žemėje. Skaitai <ir 
negali atsikratyti minties, kad 
čia naujas Marx’as su savo idėjo
mis akademikų smegenis plau
na ir kad jo išmintį pavertus re
alybe vėl nauji kraujo klanai 
užlietų žemę.

Pagaliau, trečioji aptariamų 
Aidų įdomybė, tai Pr. Visvydo 
“A. Barono kova su lietuvių po
ezija”. Gražiai Pr. Visvydas ra
šo, kaip ir visada. Tik jokiu bū
du Aloizo Barono nenugali. A. 
Baronas 1971 m. Aidų aštunta
me numeryje tiek “niekino” po
eziją, kiek jam reikėjo palyginti 
su ginama proza. Mat, A. Ba
ronas tenai užstojo V. Alantą; 
kai šio novelių knyga “Nemunas 
teka per Atlantą” buvo V. A. 
Jonyno sukritikuota. Daug į tą 
polemiką nesimaišant, verta tik 
štai ką iš Pr. Visvydo kaltinimų 
pacituoti: “Būtų gražu, jei sa
vo argumentus A. Baronas kuo 
nors paremtų: parodytų bent ke
lias recenzento klaidas, arba iš
keltų V. Alanto novelių literatū
rinius pliusus”. Ir suduok tu ši
taip sau basliu į galvą! Juk V. 
A. Jonyno “recenzija” irgi jokių 
įrodymų neturėjo. Jam V. Alan
to knyga buvo ištisai niekybė,

tiradom. Tik pažiūrėk, kiek to 
sovietinio, šviesiu šriftu, teksto 
ir kiek tamsiu šriftu dr. C. M. 
privaryta. Stebiuosi, kur Drau
go recenzentas rado šiame be
veik monologe “nepaprastą Įdo
mumą” ?

Juozo Kojelio “Tezės, aksio
mos ir pagundos lietuviškame 
dialoge”, manau, labai patiks 
tiems bendruomenininkams, ku
rie prieš Altą dantimis griežia. 
Man asmeniškai, paskutinius ke
lerius metus “lietuviškame dia
loge” nebedalyvaujančiam, ačiū 
Dievui, jau nei šilta, nei šalta.

Ai, dar dėl to amerikiečių laik
raščiuose bei žurnaluose paties 
Įdomiausio, o lietuviuose beveik 
paties blankiausio “Skaitytojų 
žodžio” (suprask, jei amerikie
tiškai, tai . Letters to the Edi
tor) . Redagavimą erėmęs, J. Ko
jelis jau buvo šį skyrių suįdomi
nęs, leisdamas ne tik girti, o ir 
papeikti, papriekaištauti, žiū, 
dabar vėl iki koktumo saldžių 
panegirikų prismaigstyta, kur 
tik apie Į Laisvę kalbama. Siū
lau redaktoriui, jeigu ir vėl ma
no citatą dės, kad sekančiame 
numery pacituotų, sakysim, ke
letą žodžių iš dr C. M. straips
nio aptarimo.- Kai medus vien tik- 
cukrum apibarstomas ir ant cu
kraus vėl medaus sluoksnis už
dedamas, tai širdis apšleikšta ir 
tiek.

Aplamai, balandinis Į Laisvę 
yra gerokai silpnesnis turiniu, 
negu paskutiniai keli, J. Kojelio 
redaguotieji. Jame neradau 
straipsnio, kurį galėčiau šedev
ru ar šedevriuku paskelbti.

Mintis

sant vis menkėjančių prenume
ratų skaičių, mūsų žurnalai vis 
teberado didelį gyvastingumą. 
Tiesa, beveik visi, apsišaukę pe
riodiniais, gerokai vėluoja, tad 
pagal skelbiamas datas sunku 
besusigaudyti. Bet kadangi juo
se talpinami straipsniai daugu
moje nėra dienos aktualijos, o 
turi ilgalaikę reikšmę, tai toks 
vėlavimasis yra pateisinamas, ži
noma, būtų geriau, kad visi jie 
išeitų laiku, periodiškai.

čia noriu po keletą sakinių pa
sakyti apie tuos žurnalus, kurie 
mane pasiekė maždaug apie vi
durį birželio ir vėliau. Ir tai iš 
eilės, kaip gavau ir perskaičiau.

Aidai ,
Balandžio numeris. Žurnalas, 

kuris, sako, suvėlavęs trejetą 
mėnesių dėl spausdinimo būdo 
keitimo, kuris žada savo kas
metinę normą — dešimtį nume
rių — ištesėti.

INSURE!
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Lietuvon perneštas “komunizmas” 
neprigyja

Sovietų karo ir policijos jėgos, panaikinusios Lie
tuvos nepriklausomybę ir pavergusios lietuvių tautą, 
bando savo prievartą teisinti įvairiausiais būdais, bet 
jiems nesiseka. Juodą jie vadina baltu, skurdą vadina 
gerbūviu, grobimą vadina “socializmu”, o sovietų karo 
jėgoms rekvizuojamus darbo vaisius vadina “komunisti
ne statyba”.

Rusai žino, kad jie vieni nepajėgs visų pavergtų tau
tų valdyti. Jie stengiasi kiekvienoje užkariautoje srityje 
susirasti vietos žmonių, kurie stotų rusams į pagalbą. 
Primestą vergiją ir išnaudojimą jie bando apvilkti “nau
ja ideologija”, kalba apie reikalą išauklėti naują žmogų, 
bet nieko iš tų pastangų neišeina. Žmonės tomis pasa
komis. nebetiki. - ---• L* “ ;4 • ..^ J. _ z / f j .>

Maskvoje buvo sušauktas “ideologinių darbuotojų” 
pasitarimas. Ten patys svarbiausieji komunistų partijos 
vadai dėstė savo teorijas ir ragino “ideologus” grįžti na
mo ir dar'kartą bandyti įtikinti krašto gyventojus , kad 
komunistinė ideologija yra pati geriausioji. Iš Lietuvos 
tan pasitariman važinėjo partijos centro komiteto narys 
A. Barkauskas. Dabar, jau parvažiavęs į Vilnių, jis ne 
tiktai aiškina partijos nariams'-apie Maskvoje duotas pa
čias paskutines instrukcijas, bet jis ieško būdų tą “komu
nistinę” ideologiją primesti ir lietuviams. Pasirodo, kad 
tai yra ne toks lengvas darbas. Per 30. metų ta ideologija 
neprigijo, neprigyja ji pr šiandien. Be kitų dalykų, šių 
metų'liepos 3 dieną; susirinkusiam'Lietuvos 'komunistų 
partijos plenumui Barkauskas šitaip aiškino:

“Internacionalizmas. yra klasinis reiškinys. Jis 
įsitvirtina sąmonėje ir gyvenime, įveikdamas praei
ties atgyvenas, visokias nacionalizmo atplaišas. Na
cionalizmas grimuojasi įvairiausiomis spalvomis, dė
vi skirtingus rūbus. Vienur jis dedasi kovotoju už 
praeities palikimo išsaugojimą, kitur koketuoja su 
religija, dar kitur spekuliuoja meile . gimtajam, kraš
tui arba liūdi dėl šiaudinių bakūžių, numelioruotų 
kemsynų arba skatina emigrantiškas-nuotaikas. Na
cionalizmo bacilos mėgsta provincišką pagyrūną ir 
parapinį patriotą”, jos mėgsta veistis ten, kur įsi
vyrauja uždarumas, pasipūtimas, nesavikritiškos 
nuotaikos (Literatūra ir menas, 1972 m. liepos 8 d., 
3 psl.). ....

Barkauskas, įsiklausęs Maskvoje išdėstytos naujos 
“ideologinės” linijos, turėjo drąsos pasakoti sukviestiems 
komunistų partijos nariams, kad “nacionalizmo bacilos” 
geriausiai veisiasi uždarume ir pasipūtime. Bet Barkaus
kas turi žinoti, kad sąlygas toms baciloms veistis sudaro 
tiktai komunistai Pirmiausia, jie uždarė Sovietų Sąjun
gos sienas visam pasauliui. Niekur pasaulyje valstybių 
sienos taip stropiai nesaugojamos, kai Sovietų Sąjungoje. 
Niekur įstatymai žmonių taip griežtai nebaudžia už sie
nos perėjimą, kaip gyventojus baudžia komunistiniai 
rusų įstatymai Simas Kudirka už nušokimą nuo sovieti
nio laivo ir norą pasiekti Ameriką labai žiauriai buvo 
muštas, ilgai policijos tardytas, o vėliau jam davė 10 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Kai neužteko rusiškų pasienio sargų, uždarumui su
stiprinti priaugino šunų, kurie suuodžia prie sienos ar
tėjantį žmogų ir pasienio sargui padeda jį pagauti. Dar 
vėliau visą pasienį praskynė, kad joks medis arba jo šešė
lis nepadėtų sovietų rojaus gyventojui pasiekti užsienį. 
Berlyne jie užsitvėrė net dviejų metrų aukščio sieną, o 
ant jos uždėjo spygliuotas vielas, jas elektrizavo, kad 
niekas į vakarus negalėtų kojos įkelti.

Be užsidarymo nuo laisvojo pasaulio, komunistai 
dar turi įvairias užtvaras pačioje sovietų zonoje. Lietuva 
yra atskirta nuo Rytų Vokietijos ir nuo Lenkijos budriai 
saugoma plačia siena. Rytprūsius, kuriuose tūkstančius 
metų lietuviai gyveno, rusai priskyrė prie Leningrado, 
kad lietuviai jokiu būdu nesusisiektų net su komunistine 
rytų Vokietija.

O ką jau bekalbėti apie komunistų partijos užsida
rymą. Partija nedrįstą šaukti jokio viešo posėdžio ar su
sirinkimo. Viskas atliekama prie uždarų durų. Kartais 
šaukiami vieši mitingai, bet partijos vadovybė slaptuo
se pasitarimuose imasi visų priemonių, kad tuose vie
šuose mitinguose nekomunistas žodžio negalėtų pratarti. 
Jeigu kas vis. dėlto drįsta paklausti komunistus kokį klau
simą, tai toks tuojau suimamas, ilgai klausinėjamas, o 
vėliau išsiunčiamas prievartos darbams. Taip buvo Star 
lino laikais, taip yra ir šiandien, kai bandoma patiems 
komunistams primesti brežnevinio atspalvio “komu
nizmą”.

Patys svarbiausieji komunistų partijos nutarimai 
daromi prie uždarytų durų.. Taip komunistų partijos 
vadai elgiasi Maskvoje, taip jie elgiasi ir Lietuvoje. - Ka
da Rusijoje šaukiami svarbesni komunistų partijos su
važiavimai, tai ten iš anksto viskas aptariama. Ten kiek
vienas delegatas žino, kad jis privalės klausyti įtakinges
nių žmonių nurodymų, ateinančių iš. viršaus. Kada vis
kas daroma iš viršaus ir prie uždarų durų, tai nepasi
tenkinimas eina per visą pavergtą kraštą... Jis eina ne tik 
komunistams nepritariančių žmonių tarpe,-bet nepasi
tenkinimo bacilos paliečia ir drąsesnius,- galvoti-pajėgian- 
čiuskomunistus. Patys komunistai nebetiki' nauja ideo
logija, kaip jie gali laukti, . kad krašto gyventojai jų 
peršama ideologija patikėtų. ' '

Antruoju nelaimės šaltiniu Barkauskas skaito pasi
pūtimą. Ar gali būti labiau pasipūtęs sutvėrimas, kaip 
sovietų maršalas, apsikarstęs įvairiausiais medaliais? O 
“komunizmą” pasaulin juk neša sovietų maršalai,' ne 
Barkauskai. Tie maršalai vergiją .užkorė rusų tautai, jie 
vergiją primetė ir kitoms tautoms, jų tarpe ir lietuviams. 
Barkauskui nepavyks vergijos apginti “liauja5komunis
tine ideologija”, Lietuvoje iki šio meto ji neprigijo ir 
neprigis. ’

Jeigu nori linksmas būti, reikia.su draugais 
pabūti Naujienų piknike, . liepos 30 dieną, 

Bučo sode, Willow-Springs, Ill.

gė. Visiems pasidarė nei šis nei tas.., Tylą užgu
lė salioną. Gražuolė šeimininkė tiesi ir didi, išėjo 
į virtuvę atnešti kokteilio. Mes sėdėjome prie de
gančių žvakių. Jurgis neprotestavo, nesiginčijo 
su žmona ir neužpūtė jos žvakių. Ir čia jis buvo 
jautrus ir neužgaunantis kito žmogaūs ir jo įsiti-
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JURGIS SAVICKIS SUKŪRĖ ŠEIMOS ŽIDINĮ

Jurgis Savickis vedė juodaplaukę gražuolę, | kinimų. Visuomet ir visur jis buvo labai taktin- 
kurios puikią išvaizdą kiekvienas pastebėdavo.
Rašytojas kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgan
tas, būdamas svečiuose, savo pažįstamų tarpe yra 
išsitaręs apie ją:

— Ot, graži Savickienė! — Panie tego...
Atsimenu, vieną jaukią popietę Palangoje mes 

visi trys — J. Savickis, P. Narutavičius ir aš sėdė
jome dideliame Savickiu salione ir gėrėjomės Jur
gio atgabentais dailiais, lengvučiais švediškais 
baldais.

Į kambarį įėjo nepaprasto grožio jauna mote
ris. Tartum iš marmuro iškaltas jos baltas, tai
syklingų bruožų veidas ir rankos. Jos didelės juo
dos akys ,’ lyg dvi tamsios žvaigždės, spindėjo di
dybe. O lūpos, tartum prinokusios vyšnios, mus 
apdovanojo maloniu šypsniu.

— Štai, mano žmona! Prašau susipažinti, — 
pristatė Jurgis.

Ji buvo turtingo Kauno pirklio, žydų šeimos 
lepi duktė, Ida vardu. Tačiau kalbėjo lietuviškai 
gerai ir aiškiai tardama žodžius, kaip ir derėjo 
kelias kalbas mokančiai poniai.

Tai buvo penktadienis. Temstant p. Ida Savic-
• kienė pastatė ant stalo žvakes ir ramiai jas uždė

gas, ir tik tokį mes jį pažinojome.
— Nieko negaliu padaryti su jos senoviškais 

papročiais... . Telieka jos šabas nepaliestas! — 
tartum pasiaiškindamas, kalbėjo Jurgis.

Grįždami namo mudu su Petru • gailavome 
Jurgio, kad jam tenka patirti tokių netikėtų ne
smagumų savo šeimoje.

— Koks vis dėlto mezaliansas tos mišrios šei
mos! — ne be užuojautos tarė Petras. Pasijutau 
laiminga, kad mudu abu lietuviai esame.

Po kiek laiko Jurgis Savickis liko laimingu tė
vu sulaukęs pirmagimio sūnaus. Gal būt, tai bu
vo jo laimingiausios šeimyninio gyvenimo dienos. 
Netrukus gimė ir antrasis sūnus. 'Tų jaunųjų Sa
vickio atžalų, gimusių užsienyje,' mums neteko 
nei pažinti, nei matyti, tik teko girdėti, jog jis la
bai mylėjo savo vaikus, jais rūpinosi,- stengdama
sis duoti viską, ką galėjo, nesigailėdamas net ir 
stambesnių išlaidų jų auklėjimo ir mokslinimo rei
kalams.

Čia ir baigiasi P. Narutavičiaus atsiminimai 
apie Jurgio Savickio jaunas, saulėtas dienas. ?

Vėliau teko patirti, jog Kaune, Jurgiui Savic
kiui išvykus, jo žmona pakrikštijo žydišku ritua

jo .do Rasčiausko kelionių .biurą.

— Lietuvoje buvau 10 dieną, darbininkams
— toliau pasakoja šiomis die- rodyti.
nomis iš Lietuvos grįžęs čika- 
gietis Frank Prūsis. — Turė
jau ten pabūti dar.vieną dieną, 
bet valdžia neturėjo vielos vieš
bučiuose. Gintaras buvo pil
nas, o tą dieną į mūsą kamba
rius jau turėjo įleisti kitus 
žmones, todėl mums ir buvo pa
sakyta išvažiuoti... Išvažiavo
me, o ką mes galėjome dary
ti?

Amerikon atvažiavau dar 
prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą,
— pasakojo Prūsis. — Atvažia
vau be amato, be kalbos ir su 
labai menkučiu diplomu. Jo
kios aukštesnės mokyklos Lie
tuvoje nebuvau lankęs, todėl 
ir pradėjau iš pradžią. Ame
rikoje teko pramokti ne tiktai 
anglų kalbos, bet ir amato. Ta
da lietuviai ėjo į siuvyklas. Ten 
patekau ir aš, Pramokau siūti, 
įsigijau amatą, ir juo verčiau
si visą gyvenimą. Aišku, pri
klausiau siiĮvėją unijai, sekiau 
visuomeninį gyvenimą, domė
jausi politika ir dar šiandien 
ją seku. Taip pat pramokau 
vieną labai svarbą dalyką, bū
tent, nekreipti dėmesio į gra
žius žodžius, bet sekti gerus 
darbus.

--Amerikoje visą gyvenimą 
dirbau. Užsidirbau ne tiktai 
duonai, bet aprangai. Ren
giausi neblogiau už' kitus, o 
dolerį kitą dar susitaupiau. 
Pralaikiau kelis mėnesius žmo
ną ligoninėje, bet skolas apsi
mokėjau ir dar kelis dolerius 
tebeturiu. Praeitais metais va
žinėjau į Havajų salas, o šiais 
metais nutariau nuvažiuoti dar 
,į Lietuvą ir pasižiūrėti, kaip 
toje socialistinėje šalyje mūšų 
broliai darbininkai gyvena. Aš 
pats visą gyvenimą dirbau, 
tai norėjau patirti, kaip dabar
tinėje Lietuvoje darbininkai 
gyvena. Norėjau pamatyti, kaip 
dirbantieji mano broliai ir se
serys laikosi, kaip ją vaikai 
gyvena. Norėjau pamatyti ją 
namus, aprangą, maisto pri
krautas kamaras. Man rūpėjo 
patirti, kokiais automobiliais 
jie važinėja. Ten, kaip paty
riau iš “pažangios” spaudos, 
<apitalizmas jau panaikintas, 
įvesta lygybė, darbininką bū
vis pagerintas. Man rūpėjo 
patirti, kiek jis pagerintas, ir 
<okioje srityje.

— Pačioje pradžioje turiu 
pasakyti, kad nusivyliau. Va
žiavau į Lietuvą pamatyti, kaip 
dirbantieji broliai-ir seserys 
gyvena, bet nepamačiau. Pa
sirodo, kad “socialistinėje” Lie 
tuvoje įvesta tokia tvarka, ku
rios Amerikoje gyvenantiems

dar negalima 
Lietuvon nuvažiavu

sius darbininkus tiktai lietu
viams parodo, bet pačių lietu- 
.vią, lietuvių darbininką nuva
žiavusiems nerodo. Mes, girdi, 
nesame “tarybinės” Lietuvos 
•piliečiai todėl mes ir negali
me laisvai važinėti po kraštą. 
Mes atvažiavome, kaip užsie
nio turistai, todėl ir turime pri
silaikyti turistams nustatytų 
taisyklių. Turime gyventi tu
ristams nurodytuose viešbu
čiuose, turime važinėti turis
tams nurodytais keliais ir ga
lime nuvažiuoti tiktai turis
tams paruoštose vietovėse. To
kią turistinių punktą, kaip 
Lietuvoje lankomas vietas va
dina, dar yra labai nedaug. Vie 
niems tą punktų skaičius yra 
didesnis, bet is Amerikos par
važiavusiems darbininkams tų 
punktą skaičius yra labai ri
botas. Parvažiavusiems darbi
ninkams lankomą turistinių 
punktų skaičius yra toks kaip 
ir atvažiuojantiems Amerikos 
kapitalistams. Matyt, kad Ame
rikos darbininkus skaito kapi
talistais. Man atrodo, kad tai 
turėtų būti įžeidimas. Jeigu 
važiuojame į proletarąrir dar
bininką -valdomą kraštą, tai 
atvažiavusieji darbininkai ir 
proletarai turėtą turėti daugiau 
privilegijų, -negu buržuazinis 
elementas. Taip man atrodo, 
galvojant proletariniu mastu. 
Bet jeigu viską matuosim Ame
rikos'piliečio mastu^ kur kiek
vienas turi vienodas teises ir 
kiekvienam visos durys yra at
daros, tai aš nesiskundžiu, kad 
man paliko tokias pačias tei-

• sesį; kokias turi Lietuvon nu
važiavusieji biznieriai;..

— Nemanau, kad Lietuvos 
darbininkams gyvenimas bū
tą daug geresnis, negu jis yra 
kituose komunistų valdomuo
se kraštuose, — toliau pasako
ja Frank Prūsis. — Aš nenoriu 
gilintis į bet kokias “teorijas” 
arba ■“fiT6sbfijds”,“'neš aš ži
nau, kad jos mažai tereiškia. 
Gyvenimo tikrovė yra svarbes
nė, negu gražios svajonės ar 
pasakos apie idealią santvar
ką. Nedaug ką mačiau, bet ką 
mačiau, tai manęs nesužavėjo. 
Trumpai viską sudėjus, man 
atrodo, kad tvarkos ten visrdėl 
to nėra. Jeigu tvarka ten būtų, 
tai gal ir gyventi būtą lengviau. 
Nesvarbu, kokia tvarka, bet 
kad būtą tvarka? v

— Pradėsiu nuo kelionės 
pradžios, kad pamatytumėte, 
kodėl nėra tvarkos. Iš Chica- 
gos išvažiavome £'35?- žmonės. 
Mūsų grupėje buvo visokių 
žmonių^.-.. Važiavome per Vla-

lu jau paaugusius abu sūnus. Toks nelauktas, vi
sai netikėtasJr klastingas žmonos elgesys, labai 
suerzino .sugrįžusį Savickį. Tai ir buvo šeimos lū
žio priežastis... Jurgis su žmona persiskyrė. Tap
čiau jis šeimos neapleido, mokslino sūnus ir juos 
pastoviai šelpė. Jo remiami, jie baigė gimnaziją.

Vokiečių .okupacijos metu Algirdas btivo vo
kiečių sušaudytas. Augustinas ’ yra dailininkas, 
gyvena Lietuvoje. Gabus grafikas, demonstravo 
savo darbus Vilniuje. Vedęs.

ANTROJI DALIS

JURGIS SAVICKIS LIETUVOJE
'Vi - Ji JFir* i’> f. «' -

1927 m. Jurgis Savickis sugrįžo į Lietuvą, Už
sienio reikalų ministerijos teisių - administracijos 
departamento direktoriaus pareigoms. Be šito 
naujo darbo, po keleto mėnesių jis buvo pakvies
tas užimti Valstybės Teatro direktoriaus vietą.

Jurgis Savickis buvo menininkas: rašytojas, 
tapytojas, meno kritikas ir nuo pat studentavimo 
laikų žavėjosi ir brangino teatro meną. Tad ne
nuostabu, kad jis, būdamas Valstybės Teatro di
rektoriumi, dėjo daug pastangų savo tėvynės te
atrą pastatyti tinkamoj aukštumoje. Entuzias
tingai jis dirbo, nepaisydamas jokių kliūčių, net 
savo poilsio valandomis, kad tik būtų pastatytas 
scenoje vienas lietuviškų reikšmingiausių veikalų: 
Vinco Krėvės ŠARŪNAS. Ir tai įvyko! Valsty
bės Teatro scenoje, išvydome neužmirštamąjį Ša
rūną, Jurgiui Savickiui direktoriaujant.
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vo gerai sutvarkęs. Kiekvie
nas keleivis turėjo kelionei rei
kalingas instrukcijas ir kiekvie
nas turėjo kelionei reikalingas 
vizas. Nuskridome laiku į New 
Yorką. Iš ten sovietų didžiuo
ju lėktuvu turėjome skristi 
tiesiai į Maskvą. Iki New Yor- 
ko viskas buvo tvarkoje, bet 
kai pasiekėme sovietų lėktuvą, 
tai patyrėme, kad ten tvarka 
jau buvo sovietinė. Paaiškėjo, 
kad į lėktuvą į mūsų vietas jau 
buvo prileista žmonių. Dar 
toliau paaiškėjo, kad mūsų 
ekskursijai iš viso sovietų lėk
tuve nebus vietos. Jeigu lėktu
ve nebus vietos, tai reiškia, 
kad neskrisime...

— Laimė, kad kartu su mu
mis į New Yorką atskrido pats 
Rasčiauskas. Jis kartu atsive
žė visus mūsų dokumentus ir 
kelionės leidimus. Su sovietų 
transportą tvarkančiom mote
rims jis negalėjo susikalbėti. 
Jos aiškino, kad šiai ekskursi
jai vietos nebuvo. Rasčiauskas 
rodė reikalingus dokumentus 
ir kelionės tikėtus, bet tatai 
nieko negelbėjo.. .• Tada Ras- 
čiauškas nuėjo pas patį lėktu
vo kapitoną. Jam gražiai iš
dėstė visą reikalą. Tas žinojo, 
kad turės parvežti didelę eks
kursiją, bet jis nežinojo apie 
New Yorke trafiką tvarkan
čias sovietų moteris. Jis per
žiūrėjo Rasčiausko dokumen
tus, ^patikrino keleivius, patik
rino jų bilietus, ir liepė išpra
šyti visus; kuriems tos; mote
rėlės jau buvo pardavusios ti
kėtus. Visa mūsų grupė buvo 
susodinta į- lėktuvą, laimingai 
pakilome ir pasiekėme Mask
vą. Jeigu pats Rasčiauskas New 
Yorkan nebūtų - < atskridęs, tai 
esame tikri, kad mūsų ■ į eks
kursija ■ > būtų! susitrukdžiusi. 
Visi matėme, kaip su rusais.la
kūnais kalbėjo ir keleivių 
teises apgynė, — baigė pasa
kojimą Frank Prūsis.

- Reporteris

"NAUJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

[Li. Išsiilgęs savo krašto, rašytojas puolė dirbti, 
niekur neatsisakydamas .darbo, dalyvaudamas 
plačiašakėje tėvynės kultūrinėje veikloje (susi
rinkimai,, pasitarimai, sprendimai ir 1.1.) Galop 
jis pasiėmė, be šių dviejų tarnybų, dar Lietuvos 
Filharmonijos draugijos valdyboje aktyvias pil
nas rūpesčių pareigas. . . ? ,
IR VĖL DIPLOMATAS UŽSIENIUOSE

Tačiau 1930 m. išskirtinių gabumų, prityręs 
diplomatas Jurgis Savickis ir vėl buvo sugrąžin
tas Lietuvos atstovu Danijai, Norvegijai ir Šve
dijai Puikiai mokėdamas danų ir švedų kalbas, 
nekalbant apie kitas Europos kalbas) ministeris 
J. Savickis, antrąjį kartą atvykęs į savo paskyri
mo vietą, jautėsi laisvai kaip namie. 4

* Tada jis išbuvo septynetą metų (1930 —1937) 
Kopenhagoje', kur susipažinęs INGĄ — švelnutę 
danę, ją Vedė, Nors buvo žymiai jaunesnė, ji liko 
jam ištikima žmona, nes Savickį labai mylėjo.

Ministeris Jurgis Savickis vienerius metus bu
vo Lietuvos atstovu Latvijai, o 1938 m. jis buvo 
Lietuvos vyriausybės paskirtas atstovu Tautų 
Sąjungoje Ženevoje (Šveicarijoje). Žymus ilga
metis Lietuvos atstovas, ministeris J. Savickis tą 
vietą turėjo palikti 1940 m.

(Bus daugiau)
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DR. ANKA BALIONAS
AKIŲ, ausų nosių

IR GĖRKL1S LIGOS 
PRITAIKO .AKINIUS 

21St W.'63rd STREET
Ofiso telef-: PRospccr 8-3229 
Rnid. telefj WAlbrook 5-5076

auo -7 jfcj > v«L rak. Tteč, uždaryta.

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
♦449 Sc. Puia«K| Rd. (Crawford 

Radical Building). TaL LU 5-6446 
Priima hgoniua pagal ausitarims. 

Joi neataliepia. sxambinu 374-8012 

telefj FRoap^t 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS ir chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: ku dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
QKiai antnuūeimus xr pcukuuiieiuaiA 
iTeciadL. ir sekzuad. oiisaa uždarytai 

Rax.: 3241 WEST 6«th PLACE 
Phono; REpubtic 7-7868

DR. C K. BOBELIS

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

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
' į PrirslCiAN ANO JUKūtud 

2434 WEST 71st STREfcT 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree. 

• • ir sesiaa. tiktai susitarus.____

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - ESINAS 
AKUŠERIJA IR-MOTERŲ muos 

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

Valandos pagal susitarimą." Jei nėat- 
,. siliepia, skambinti Ml 3-0G01. - >

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERĄ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE. 
: Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus — skambinti
- • 4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise t«L HE 4-1818 arba RE 7-9708 
kezidenci įosr -PR-B980T

DR. J. MEŠKAUSKAS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

VIDAUS LIGŲ SPEC.' 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai, - antrad,, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki
7 vaL'popiet: Ketvirtad. ir-šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus, . ; ' - cr >

_ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
c OPTOMETRISTAS- ‘ 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 7Tst St. — Tel.' 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko' akinius ir 
'r - .- ė ^contact lenses”: niua j 

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ,^PŪSLĖS IR . 

PROSTATOS- CHIRURGIJA 
2656 WEST 68rd STREET 

Va£:'antrad. nuo l-4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

PASTABOS
APIE VĖLIAUSIUS 
ŽURNALUS '

(Atkelta ii 3 psl.)

džioje skaitytoją pasiekę (1971- 
jų data) 22-ji ir birželyje pasiro
dę 23-ji Metmenys kaip tik tal
pina 1971 m. rugsėjo Tabor Kar
moje skaitytus kūrinius.

štai, 23-se Metmenyse puiki 
Delijos Valiukėnaitės Shakes- 
peare’o vertimų į lietuvių kalbą 
studija, pavadinta “Šekspyras 
lietuviškuose vertimuose ir jų 
panaudojimas Šekspyro anali
zei”. Tai jaunosios profesorės 
disertacijos santrauka ar ištrau
ka. Nepaprastai naudingas dar
bas visiems, kurie Shakespeare’o 
dramomis domisi. Tik prie pava
dinimo reikia poros pastabų. Pir
miausia, dėl Shakespeare’o (pa
vardės) rašymo, šių eilučių au
torius, protestuodamas prieš 
okupuotoj Lietuvoj vykdomą 
baisų- svetimųjų pavardžių- dar
kymą ir per tai svetimųjų lite
ratūra besidominčių asmenų ver
timą analfabetais, ir Shakes- 
peare’ą stengiasi rašyti origina
le, reikalui esant pridėdamas 
apostrofą ir lietuvišką galūnę. 
Bet tie; kurie nori pasaulio di
džiausią dramatųrgą-poetą lie- 
tuvinti, tai jau turėtų rašyti ne 
Šekspyras, kaip iki šiol klaidin
gai buvo rašoma, o šeikspyras. 
Ir, antra, net jeigu panelė Va- 
liukėnaitė ir šitaip paskaitos- 
straipsnio antraštę užrašė, tai 
Metmenų redaktorius būtinai

turėjo ištaisyti j “Šekspyro lie
tuviški vertimai ir jų panaudo-

kitaip, bet sklandžiai.
Iš Tabor Fanuos j Metmenis 

atėjo Paul-Erik Rummo “Pele
nės žaidimas”, ten' Mardi Valge-

čiuikos “Socialistinės proble
mos Sovietinėje Lietuvoje”, ku
rių pirmoji dalis buvo spaus
dinta 22-ruose Metmenyse.

Visiškai nauji čia yra 5 skam
būs Henriko Nagio eilėraščiai, 
iš spaudai paruošto naujo rin-

nauja Antano Gustaičio satyri
nė (jo žodžiais “nemistiška”) 
misterija “Kelyje j pažadėtąją, 
žemę”.

Rimvydas šliažas pristato po
karinės kartos vokiečių rašytoją 
Gūnter Grass, yatjngai daug dė
mesio skirdamas jo romanams

Gerai, kad Vytautas Kavolis 
atskira studijėlepanagrinėj  o Ru
mmo “Pelenės žaismą”, tik skai
tytojui lieka didelė skriauda, kad 
niekas neišaiškino A. J. Greimo 
recenzijos “Tomo Venclovos be
veik beprasmė poezija” formu
lių.

žurnalas išpuoštas Petro Alek
sos skulptūromis, Henriko Šal
kausko tapyba ir žibunto Mikšio 
ex libris’ais.

ŽINIOS Iš

GflADiNSkA
ŠIANDIEN PIRKSI, 
ŠIANDIEN GAUSI 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

j PERKRAUSTYMAI---------------

MOVI N G
, Leidimai1 — Pflfta'*lH’i>oda 

ŽEMA KAINA :r

2047 W.67th PL WAlbreok 5-8063
- - - j

w

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

? ii įvairių atstumu
ANTANAS VILIMAS

$23 West 34 Place*
Tek: F Rentier 4-1 M2

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgių 
’ OfT*4»r2750 Weit 71 tt St.‘' 

" Tai.: 925-8E96
Valandos: 2—8 vai vak.- Penktadienį 

10—12 ir nuo- 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniai* ir trečiadieniais 

. uždaryta. -
Roz. Hl.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M. ’ 
VVJ? .*■«*: W.. **

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL 60629

"'DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS'IR CHIRURGAS 

Sandra .praktika, spec. MOTERŲ ligot 
',9fl»a« 2662 WEST 59th STREET 

-TaL: PR 8-1223 —-
OFISO VAL?: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 88 vai. vak. šeštadie- 
airiy- 24 val. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Anf stalo s dar guli eilės lauk
damas naujasis Varpas,. Apie 
jį, atrodo, begalėsiu parašyt! 
tik už poros mėnesiui šalia Var
po. Akiračiai, Lietuvis žurnalis
tas ir Pasaulio Lietuvis. Kai 
juos visus perskaitysiu, ir vėl 
nauja banga ateis. Laimingi esa
me, kol išeįviškos lietuviškos 
kultūros pulsas dar plaka, ir 
plaka visokiais ritmais^

PRISILIETIMAS
prie
TEATRO

(Atkelta iš 2 psl.) ,
būna pirmame plane Skirgaila, 
nes galima gyventi ir be Mamu
tų medžioklės.

Vasaros teatro festivaliui 'y - . - * ■ ' ' . . • • • um -

neprisidėjo Jaunimo kongreso 
žmonių technikinis nesusiorga- 
nizavimas. Nebuvo užtenkamai 
bilietų: pardavėjų prie kasoš, 
tvarkos palaikytojų salėje ir t. t. 
Daužomos durys, atidarinėjami 
ir'■uždarinėjami langai/ kalbos 
spektaklių metu nėra' jaunatviš
kumo parodymas, bet tik’ nesi
skaitymas su žmogūm. Drama
turgas’ Anatolijus Kairys, su
organizavęs pirmus du oficialius 
teatro festivalius, man pasakė, 
jog jis net nebuvo kviestas į Jau
nimo Kongreso vakarinių progra
mų komitetą. Tvarkos atžvilgiu 
niekas negali skųstis Kairio 
administraciniais sugebėjimais, 
o kodėl nebuvo j jį kreiptasi? 
Jaunimo kongresas sau prisiuvo 
barzda.

SKAITYK IR KITAM r ATARĖ 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
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__ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings aad Lean

siviWGQ

INSURED
UP -O 

5 ?O COT

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

ygjj p__4 Ir &—8 Šeštadieniais *—1.
2850 We*t 63rd St., Chicago, ItT. 60629 

'Telef: PRoepect 6-5084

p. sunns, o. r.
ORTHOP EOAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pegalba be|o*a

2212 W. CERMAK ROAlJ CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskaš, President Phone 847-7747

V. Tumosonis, M. D., S. C.
..CHIRURGAS
2454 WEST 71»t STREET

• Ofiso tel«f.: 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.

ON SAVINGS CERT1ACATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum ' 3

Paid and
Compounded * 1 70
QUARTERLY , Per Annum

NOW INSURED TO $20,000

Pavergtųjų Tautų savaitė šie
met Londone prasidėjo birželio 
25 d- ir baigėsi liepos 2 d. štai 
toje savaitėje ‘ buvusių parengi
mų eiga.

Birželio 25 d., sekmadienį, sa
vaitė pradėta tarptautinėmis pa
maldomis, kurios vyko All Soul’s 
bažnyčioje. Dalyvavo visų Pa
vergtųjų Europos tautų žmonės 
ir British League for European 
Freedom atstovai. Po pamaldų 
apie 400 žmonių minia nužygia
vo prie Cenotapho, pagerbė žu
vusius kovoje už tautų laisvę ir 
prie paminklo padėjo vainiką.

Birželio 26 d. Pavergtųjų Tau
tų atstovai ir British League 
for European Freedom delegaci
ja nuvyko | Britanijos užsienių 
reikalų ministeriją. Įteikė ben
drą memorandumą dėl pavergtų
jų Europos kraštų ir turėjo su 
tos ministerijos atstovais ilges
nį pasikalbėjimą. Lietuvių ir 
latvių atstovai siūlė atkreipti dė
mesį į žadamąją šaukti Europos 
saugumo konferenciją, kurios 
iniciatore yra S. Rusija. Prašė, 
kad tos konferencijos metu D. 
Britanija ir kitos vakarų vals
tybės nepripažintų dabartinių S. 
Sąjungos sienų,' kurias ji išplėtė 
smurtu ir jėga. Ministerijos at
stovas pabrėžė, kad Britanijos 
vyriausybe nemano' sutikti šu to
kiais S. Rusijos reikalavimais.

Birželio 27 dieną St. Bride’s 
Church Hall suruošta spaudos 
konferencija. Ją atidarė ir pra
vedė Don Martin. Dalyvavo ne
mažas spaudos atstovų ir kele
tas žymių britų žurnalistų. Lie
tuviai ' paruošė atskirą raštą šū 
dokumentiniais priedais, atkreip
dami dėmesį į šių dienų įvykius 
Lietuvoj e. Konferencijos pirmi
ninkas plačiai ir išsamiai supažin 
dino spaudos 'atstovus su lietu
vių rašto tariniu ir pridėtais do
kumentais/ Į spaudos atstovų 
klausimus atsakinėjo lietuvių 
atstovas Ą. Pranskūnas. *

Kitomis tos savaites dienomis 
buvo ruošiami ’ susitikimai šu 
žymesniais žmonėmis ir priėmi- 
mai estų ir ukrainiečių namuose. 
Panašu Pavergtųjų Tautų savai
tes programa buvo vykdoma' ir 
kituose Anglijos miestuose. Ten
ka priminti, kad šiais metais su
silauktą3'didesnes paramos ir dė
mesio iš Britu1,likas- teikia geres
nių vilčių ateities kovoje už pa
vergtų tautų laisvę/ ~

• Birželio 30-3. Lietuvių Na- 
maosė buvo suruoštas susipaži
nimo vakaras. su rašytoju A. 
Landsbergiu, ’vakarą atidarė A. 
Pu sarau skas. kuris pristatė pu
blikai rašytoją ir supažindino su 
jo kūryba. A. Landsbergis rem
damasis Lietuvių Rašytojų Drau 
gijoš; valdybos 1 įgaliojimu, pa
sveikino rašytoją K. Barėną, lai
mėjusį tos draugijos premiją už 
kūrinį “Dvidešimts viena Vero
nika”. Toliau, rašytojas skaitė 
savo kūrybos ištraukas, ir jam 
pamainomis skaityme talkinin
kavo jo žmona J. Landsbergienė.

• Manchesteryje veikiantis 
Lietuvių Moterų Ratelis nuta
rė pasikrikštyti ir pasirinko Rū
tos vardą. Krikšto tėvų pareigas 
atliko D. Dainauskaš ir E:, že- 
belienė. Dabartinę ratelio val
dybą sudaro E. Sasnauskienė, 
ir E. Murauskienė.

• šiemet Anglijos lietuviai 
skautai stovyklans Lietuvių So
dyboje liepos 22-29 dienomis. 
Stovyklos uždarymas ir didysis 
laužas bus liepos 29 d..

• Hatfielde širdies smūgiu 
mirė Jonas Aladavičius. Velionis 
buvo gimęs 1914 m. Trakuose.

• Bulaičių šeinjai, ryšium su 
jų •tėvelių 5 meti] vedybine su
kaktimi, popiežius atsiuntė dva
sišką palaiminimą o Petrą Bu
laitį už lietuvišką religinę bei 
visuomeninę veiklą apdovanojo 
Švento Silvestro antros klasės 
ordinu.’Toks aukštos klasės po
piežiaus ordinas yra didelė ir 
garbinga dovana Bulaičių šei
mai ir kartu džiaugsmas lietu
viškai visuomenei.

• Jau Angliją pasiekė Ameri
koje išleistos Jaunimo Kongreso 
fr Tautiniu šdkių šventės suve
nyrinės atvirutės. Džiugu, kad

Jums viskas gerai sekasi įr lau
kiam spaudos su platesniais šven
čių aprašymais. V. Vytenietfe

ROCKFORD, ILL
Mažai pas mus' tokių linksmų 

įvykių pasitaiko, kaip vestuvės, 
kurias Jonas ir jo žmona^Grari- 
jana Bielskiai iškėlė savo duk
relei Leonai ir jos vyrai Juozui 
Lavom praeitą šeštadienį.

Santuoka įvyko Lietuvių Baž
nyčioje, kur vargonams grojantį 
mezzo-forte maršą tėvelis Jo
nas atvedė savo dukrelę prie 
altoriaus ir perdavė jos sužadė
tiniui, kurs savo nuotakai ant 
kairės.rankos trečiojo piršto už
movė aukso žiedą. Fotografai 
paveikslus traukė bažnyčioje ir 
išėjus lankant.

Lietuvių Klubo didžiojoje sa
lėje įvyko priėmimas ir vakarie
nė. Svečių prie pietų buvo dar 
daugiau' kaip bažnyčioje. Buvo 
atvykę net iš Europos — Jono 
Bielskaus svainis (švogeris) sū 
savo žmona ir dar kita pora iš 
Vakarų Vokietijos. Daug vo
kiečių kilmės amerikiečių buvo 
iš paties Ročkfofdo, bėt lietuvių 
vistiek buvo daugiau. Svečių su
sidarė apie 150, bėt vaišių vi
siems užteko ir liko. Jaunave
džiams sugiedota Ilgiausių me
tų, o svečiams’ iš Europos šiltai 
paplota. Po iškilmingųjų pietų 
svečiai buvo dar vaišinami prie 
baro. '

Vokiečių orkestras griežė val
sus ir polkas linksmindami lie
tuviškų’vestuvių svečius.

žvalgas

DETROIT, MICH.
PAVERGTŲ TAUTŲ 

FESTIVALIS DETROITE
Liepos mėn. 14-16 d. Detroite 

įvyks .Pavergtų Tautų Festiva
lis miesto krantinėje. Dalyvaus 
15 taptų- su savo liaudies- me
no, maisto, gėrimų kioskais, jų 
tarpe ir lietuviai. Liepos mėn. 
14 6 vai. vakare Įvyks motorka- 
da — paradą^ atkreipti detToi- 
tiečių dėmėsi i Pavergti; Tautų 
politinę 'reikšmę. Liepos 16 di. 
ketvirtame1 televizijos ” kanale 
12:30 vai.-po pietų Target pro
gramoje Pavergtų Taū^iį tiks
lus apibūdins" Pavergtų''Tautų 
Komiteto' Detroitė pirmininkas 
Bohdari Fėdorak ir narys Gre
gory Rey. -i c •

Pastebėtiną kad Detroito paš
tas ženklus štampuoja nuo lie
pos 10 d. su Pavergtų Tautų sa
vai tėš paminėjimu. ’

Saulius Šimoliūnas, 
Pavergtų -Tautų * Komiteto 

Detroite Informacijos 
direktorius

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vatzdelyfe parody
ta: išimti visas<-bonlcutea ir nuplauti 
lentynas; patikrint! visus užrašus, 
kad nejvykty Hardy, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir Juos pa- 
pildyti, kad būtum bet-kokiam neti
kėtumui ’pasiruošęs. r

Susirinkimu ii pr -prgirnu

PRANEŠIMAI

GfiLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuo&mui ir sezoninės

ROT R. PETRO (PUTRAMEHTAS) 
5525 So. Herlem Avė. — 54*-12±š

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

GUŽAUSKŲ 

GtUtS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai: PR 80833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 7Xst Street 
Tele!.: GEovehiU 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-<x 4.W < - .«« U-*'“* 4>

EUDEIKIS
j ssfet

SENIAUSIA ,IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ

tAlDOTUVlU DIREKTORIAI: 
; «S' n~ t-.-' t r77 A
V * -e i e» ■a.T? * • ** C-. £ 4

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
33i. I 'H VVUP 3. ’■* m ?••• 4?' V- t . t

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

- i«'* .'*x'.• ■

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

•’ * £ -V*** t<f * '

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
-ti y’n?-«

Awociacijos

TURIME 
KOPLYS’Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE’7*'*

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS-CKWA 

IR NAKTJ

ANTANAS M- PHILLIPS 
1 4 i . i vi JN ’ : J t ; l 7 *. A

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401
* : f 4 A * ' -• « T f" t ’ » •-. ♦ - W ' — » « - V' -

.......... BUTKUS-VASAITiS
1446 So. 50th Avė., Cicero, flh. Phone: OLympic 2-1003

*«8r»4 4» 41 »a* « ♦ jp* <wt t y t r» | ik * « « « » < » -

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

GEORGE F. RUDMINAS j
3319 So. LITUANICA ĄVE. ’ Tel.: Y Aras 7-1136-1139

STEPONAS C.' LACK IR SŪNŪS
(pACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACĖ Virginia 7-6671 I
ilOŽŠ SĮblTlH^EST HIGHWAY, Palos Hills,'fit 974-4410 I

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

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa- 
Mlpinio Jdubo piknikas Įvyks Kay’s 
sode.•ri Bus- skanių valgių ir gėrimų, 
gros Antano Valiūno orkestras. Pra
džia 12 vaL Visus kviečia Komisija 
ir Valdyba. t .

Pastaba \ Klubo susirinkimas įvyks 
tik rugpiūčio’ 20 dienoj

Valdyba

Visi lietuviai biznieriai
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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STANDARD FEDERAL TURTAS -
172 MILIJONAI DOLERIŲ.

šių metų birželio 30 dieną j bendrovėje ji pasieks rekordi 
Standard Federal Taupymo'nį aukštį. • 
bendrovės turtas buvo §172, 
353,536.16,
n as Mackevičius J r.
d rovės prezidentas.

—• Taupytojai taip pat/neat- 
pareiškė Justi- silieka, — pasakoja p. Macke- 

šios t>en- viėiūs. — Birželio mėnesio pa- 
Standard baigoje bendroji taupmenų su- 

Federal Savings bendrovė yra ina viršijo 118 milijonus dole-
pati didžiausia šios rūšies lie- rių. Taupytojams už santau- 
tuviška bendrovė visose Jung
tinėse Amerikos Valstybėse,

Paskutinių šešių mėnesių bė
gyje Standard Federal pasko
lino šeimoms, norinčioms įsi
gyti savo namus, 18 milijonų 
dolerių. Tai yra pati didžiau
sioji suma, kurią Standard Fe
deral Savings bet kada yra iš- 
skolinusi 6 mėnesių laikotar
pyje.

Bendroji šios bendrovės pa
darytų paskolų suma šių metų 
birželio 30 d. jau viršijo 152 
milijonus dolerių. Paskolų pa
klausa vis dar tebėra aukšta. 
Atrodo, kad Standard Federal i

kad 
turi 
sąs-

ir yra sėkmingai pasipriešinusi 
daugeliui naujosios kairės siau
tėjimų.

— Jaunimo Kongresas užda
romas liepos 16 d. Toronto mies
te. 2 vai. bus iškilmingos pa
maldos Prisikėlimo bažnyčioje. 
3:30 vai. įvyks iškilminga akade
mija Brockton Collegiate audi
torijoje, Brock ir Boor St., su 
Henriko Antanaičio iš Austra
lijos paskaita “Kokie mes bū
sime 2000 metais”” ir jaunųjų 
talentų menine programa. 6:30 

sa-

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

j vai. Prisikėlimo parapijos
JUSTINAS MACKEVIČIUS Jr., bUS VaiSės K sokjai*

Standard Federal Prezidentas

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Ipas 6 mėnesių laikotarpyje di
videndais buvo išmokėta 
3,800,000.00. Tai ir vėl didžiau
sioji išmokėta suma visoje 
bendrovės istorijoje.

Prezidentas pareiškė, 
Standard Federal Savings 
visą eilę Įvairaus pobūdžio
kaitų galinčių patenkinti įvai
rius taupymo tikslus. Papras
tom taupymo sąskaitom divi
dendai priskaitomi nuo pini
gų įdėjimo iki pinigų isėmimp 
dienos. Pinigų Įdėjimas ir išė
mimas iš sąskaitos gali būti 
daromas bet kada ir bet kuria 
suma. šioms sąskaitoms 5% 
dividendas priskaitomas kas

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS PRASIDĖJO ‘ ‘

Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pinigų. Že
miau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir organizuoti tel
kiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti auka, bet 
jautrūs jaunimui, galėtų ją užpildyti. Kiekvienas doleris 
prasmingas kongreso sėkmei, dėl to kviečiame paskutiniųjų 
nu talkon. 4 r; j . -

yra 
yra 
die-

— Alto’s raštinė (2606 W. 
j 63rd Str.) ateinančią savaitę 
(liepos 17 — 22 dd.) yeiks va- 

ketvirtis metų, lei šis uždarbis karais nuo 6 iki 9 vai. ir teiks 
paliekamas sąskaitoje per vi- reikiamą informaciją Paverg- 
sus metus, tai efektyvus pro
centas padidėjo 5,13%.

Taupytojai .pageidaują tu
rėti lakštų formoje (certifica
te) sąskaitas, gali pasirinkti:

1. Dviejų metų minimalini 
§5,000 žyminį, duodantį 6%. 
Jei dividendai paliekami sąs
kaitoje, efektyvus metinis di
videndas padidėja iki 6,18%;

2. Vienerių metų minimalini 
§1,000 žyming duodantį 5% %. 
Jei dividendai paliekomi sąs
kaitoje, efektyvus uždarbis 
pakyla iki 5,93%.

Taupytojai pageidaujantieji 
trumpo termino įsipareigoji
mo, gali pasirinkti nuo 90 die
nų iki vienerių metų minimalų 

Jis duoda

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago,' HL Virginia 7-7747

VARDAS PAVARDĖ AUKA'

ADRESAS

dividendu 
gaunant če

kas trys mė-

Čekius rašyti Lithuanian World Youth Congress..

Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite pasiųsti se
kančiu adresu: Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York, 
N. Y. 10036.

1 — ———————™ nmi i ■■■■ii

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir- jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
nyčios/įsteigti laikraščiai, kurių rišo buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA. NOREIKA '
2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairiv prekiv.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

§1,000.00 žyminį 
5% % dividendą.

Taupytojai gali pasirinkti 
jiems patogiausią 
mokėjimo būdą 
kius kas mėnesį.
nėšiai arba palikti uždarbi sąs
kaitoje.. Dividendai visoms 
sąskaitoms priskaitomi kas
dien. Standard. Federal Sa
vings dividendus moka Fede
ralinės valdžios leidžiamais 
aukščiausiais procentais.

Ponas Mackevičius taip pat 
pabrėžė, kad 1972 m. birželio 
30 dieną bendrovės atsargos 
padidėjo iki §15,713.015.62. ši 
stambi rezervinė suma yra 
tvirtas pagrindas tolimesnei 
bendrovės finansinei veiklai 
plėsti. Be to, ji yra priedinė 
apsauga visoms taupymo są- 
kaitų rūšims, kurios jau ir 
taip Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation yra ap
draustos iki §20,000.00.

Standard Federal Savings 
Bendrovė, pono Justino Mac
kevičiaus Sr. įsteigta, jau ver
čia savo 63-čią metinės veiklos 
lapą. Justinas Mackevičius Sr. 
dabar yra Standard Federal ta
rybos pirmininkas. Justinas 
Mackevičius Jr. vra bendrovės 
prezidentas ir vedėjas.
Taupi] t o jas

tųjų Tautų Savaitės atžymėji
mo reikalais. Organizacijos, 
kurios dalyvaus su vėliavomis 
arba be vėliavų, bet organi
zuotai, prašomos užsiregis
truoti bet kurį, vakarą tel. 
778 — 6900 arba 778 — 6901. 
Taip pat prašomi užsiregist
ruoti asmenys turintieji nu
dengiamus automobilius ir ga
lį eisenoje dalyvauti.

— Antanas Razgaitis ir Pet
ras Tutinas, Brooklyn, N. Y., 
taip pat Jurgis Oniūnas, Wood
haven, N. Y., atstovauja Lietu
vių Jaunimo Informacijos/cent
rą ir leidžiamą* žurnalą “Lie
tuvių Jaunimas”.

— Juozas Jurkevičius vado
vauja redakcinei kolegijai, ren
kančiai medžiagą ir straipsnius 
leidiniui Korp! Neo-Lithuania 
50 metų sukakties minėjimo 
proga. Nesenai į kolegiją yra 
pakviestos A. Guobytė, J. Joni- 
kaitė ir A. -Pavilčiūtė.

— Pavergtųjų - Tautų Savai
tės atžymėjimo eisena (para
das) organizuojama Pavergtų
jų Tautų Komiteto įvyks lie
pos mėn. 22 d. (šeštadienį). 
Lietuviams susirinkti paskirta 
vieta yra Wacker Drive ir tarp 
LaSalle ir Wells gatvių. Lietu
vių grupės numeris yra 15. Su
sirinkimo laikas 11:30 vai. Lie
tuvių organizacijos su vėliavo
mis ir visi lietuviai prašomi ei
senoje dalyvauti. Lietuvių da
lyvavimo organizavimui vado
vauja kun. A. Stašys ir R. Kro
nas.

— Ona Dičiūnienė, Rockford, 
Ill., virš 80 metų amžiaus Nau
jienų skaitytoja, kartu su pre
numerata atsiuntė 5 dol. auka.

— Antanas Brizgys, Barbara 
Pavilonytė, Sylvia Pikelytė, Wil
liam Kalnes ir Joseph Žakas iš 
Chicagos pietvakarių apylinkės 
baigė Illinois universitetą Ur
ba noje bakalauro laipsniais.

— Romualdas Kronas (pir
minio.), Jonas žadeikis, Mo-

TRUMPAI

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Figgis ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu meti? patyrimas.

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

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

— Pavergtų Tautų Savaitės 
atžymėjimo reikalu, Chicagos 
Lietuvių Tarybos ir LB apygar
dos valdybos kviestas organiza
cijų ir apylinkių valdybų atsto
vų pasitarimas š. m. liepos 7 d. 
praėjo darbingai ir-buvo aptarti 
svarbūs savaitės atžymėjimo 
parade dalyvavimo reikalai. Pra
nešimus padarė J. Jasaitis ir R. 
Staniūnas. Diskusijose daly
vavo: kun. A. Stašys, R. Kronas, 
VI. Išganaitis, Alg. Budreckas, 
Iz. Stončienė, Ant. Stakėnas. A. 
Venclova, Patlaba, Petrauskas 
ir kt. Pasitarimą pravedė Jonas 
Jasaitis. Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės atžymėjimo 
įvyks liepos mėn. 22 d. 12 vai. 
miesto centre. Visi 
renkasi prie Wacker Dr. ir La 
Salle gatvių kampo.

— Young Americans for Free
dom Chicagos skyrius paskelb
tas pavyzdingiausiu vienetu vi
soje Amerikoje. Skyriaus na
rių tarpe yra keletas lietuvių. 
Ta politinė ir visuomeninė stu
dentų, jaunimo ir jų rėmėjų or
ganizacija turi skyrius veik vi
suose universitetuose bei kole
gijose, gerai pažįsta komuniz
mą, žino pavergtų tautų padėtį

paradas

lietuviai
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MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE 

išnuomojamas liuksus 5 kambarių 
butas su židiniu. 2 miegamais ir for
maliu valgomuoju. Skambinti po 

9 vai. ryto 
779-0066 arba 

HI 5-6503 po 10 vai. vak.

IŠNUOMOJAMAS GRAŽUS KAMBA
RYS moteriai Marquette Parke prie 
Californijos gatvės su teise naudotis 
virtuve ir valg. kambariu. Teirautis 

telefonu: HE 4-1430.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

dėstas. Jakaitis, Fabijonas Va
linskas, - Vytautas Zalatorius, 
Antanas Kareiva ir Zigmas 
Žiūpsnys sudaro LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybą. 
Artimiausiu apygardos valdybos 
veiklos uždaviniu yra pasiren
gimas dalyvauti Pavergtųjų 
Tautų Savaitės atžymėjimo ei
senoje — parade, kuris įvyks 
liepos 22 d. (šeštadienį), 11:30 
vai., miesto centre. Lietuvių 
dalyvavimą organizuoja Chica
gos Lietuvių Taryba ir LB apy
gardos valdyba.

— Susan Yoksas iš Brighton 
Parko apylinkės yra St Francis 
kolegijos, Joliet, Ill., garbės stu
dentu sąrašuose.

— Mike Jakaitis žaidžia Mt. 
Greenwood jaunučių beisbolo 
komandoje, kuri 7-tus iš eilės 
metus yra pirmaujanti 8-to 
Wardo apylinkėje.

♦ ŠĮ šeštadienį Gintaro vasar
vietėje šachmatų meisteris Po
vilas Tautvaišas duos simulta
ną Union Pier vasarotojams.

(Pr).

♦ Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų klubas kviečia visus Į 
gegužinę sekmadienį, liepos 16 
dieną tuoj popiet Bruzgulienės 
sode, prie Tautinių kapinių. 
Gros Ramonio orkestras. Bus 
visokių valgių, gėrimų ir paįvai
rinimų. (Pr).

sgyA Mw

San Francisco kabelinių traukinėlių bendrovė išrinko Francesca 
Cresci, 18 m. amžiaus, "Miss Cable Car 1972".

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE 
savininkas parduoda 2 butų po 4 kam
barius modernų mūrini namą arti 
73-čios ir California Ave. Atskiros 
šildymo sistemos kiekvienam butui.

Skambinti po 6 vai. vak. į
TEL. 778-6370

DE LUX RAISED brick ranch on 
corner, 3 bedrooms. 2 baths, 2 kit
chens, all oak trimmed, natural fire
place, 2 car brick garage, many ext
ras. Excellent condition. Closs to 

schools, shops and transportation.
Price mid 30’s.
Cab RE 5-9279.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t
4t24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

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, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis (**%■?"** 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654 mnue 
_______ _ v *-*

r arm Fire and Casuaitv Company

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980 
J

LA IK RODŽIAI JR BRANGENYB85
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T«L: REpublIc 7-1941

A. i L. INSURANCE A REALTY

- INCOME TAX
♦645 So. ASHLAND AYB. 

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobllty draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms 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.

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

"NAUJIENOS1' KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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.

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

11 BUTŲ 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.

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321

IVi AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. ' Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. ^ Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500. :

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

TEL. 436-7878

Centralinis oro
Dideli kamha-
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metu 

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. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

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

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 505 
mūras, liuksus 6 'kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette' Pąrke. $44.900.

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

7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21,900.

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

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parka. $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-čonditioning, 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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar 

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

REWRITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




