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SEN. GEORGE STANLEY McGOVERN
MIAMI BEACH. — Demokratų partijos kandidatas Į JAV 

prezidentus George Stanley McGovern gimė 1922 m. liepos 19 d. 
Jo tėvas buvo WesleyjMetodistu pastorius 51 m. amžiaus, o motina 
atvykusi į Pietinę Dėkotą iš Kanados, buvo 20 metų jaunesnė 
už tėvą, šeima gyvenę nedidėtame žemės ūkių apsuptame mies
telyje Mitchell, S. D. čia George McGovern augo, lankė mokyklą 
ir baigė kolegiją. Tėvas buvo griežtas, disciplinos reikalaujantis 
žmogus, motina švelni ir šilto būdei Savo etikos vertybes George 
paveldėjo iš tėvo ir 1946 metais pats bandė tapti kunigu. Jis 
jau sakydavo pamokslus Diamond Lake, Iii., metodistų bažnyčioje.

Studentavimo laikais George 
McGovern įsijungė į debatų bū
relį, kur jis išmoko sakyti kal
bas, kas jam vėliau buvo nau
dinga, įsijungus 4 politiko gy- 

sipažino ir savo- dabartinę žmo
ną Eleonor Stegeberg iš Woon- 
sockett, S. D. Jiedu draugavo 
vidurinę mokyklą baigdami ir 
vėliau universitete. Vedybos 
Įvyko 1943 m. spalio mėn., ka
da McGovęrn jau buvo lakūnų 
mokykloje.

Europoje leitenantas McGo
vern pasižymėjo oro kovose. Kar
tą jis savo 4 motoru B-24 lėktu- 
mą iš bombardavimo Čekoslo
vakijos fronte parskraidino su 
dviem motorais Į bazę Italijoje. 
•Jis už tai gavo Distinguished 
Flying Cross. Kitą kartą jo lėk
tuvas buvo sužalotas virš Aus
trijos. Jam pavyko nusileisti be 
stabdžių prie pat bedugnės kram
to. Jis buvo apdovanotas Oro 
Medaliu.
i Tarp 1945 ir 1953 metų; kada 
McGovern, susidomėjo politika, 
jis susipažino su krikščioniško 
socializmo pagrindais. North
western universitete jis baigė 
istorijos fakultetą ir gavo dak- 
taro_laipsnį. Jo dizertacinė te
ma buvo “Didysis angliakasių 
karas”, kurioje jis nagrinėjo Co
lorado kasyklų darbininkų kovas 
prieš Rockefellerio interesus
1913-14 metais. Studijuodamas 
jis ėmė domėtis politika ir daly
vavo 1948 metais Pažangiosios 
partijos konvencijoje. Partijai 
vadovavo Henry Wallace, kuris 
McGovemui darė įspūdį, tačiau 
pasirodė jam per daug apsuptas 
fanatikų ir net komunistų. Be 
Wallace McGovernui didelę įta
ką darė ir baptistų sociologas 
Walter Rauschenbusch, kuris 
skelbė socialines reformas, ska
tino gerus darbus, pagrįstus 
krikščioniška teologija ir opti
mizmu.

šiuo metu McGovemas nelan
ko reguliariai jokios bažnyčios, 
tačiau jo krikščioniškas auklėji
mas ir sociologų mokslas paliko 
jame neišgildomą atspaudą.

McGoverno asmenybė: šaltas, 
rezervuotas, geras, tačiau neuž
degantis, kalbėtojas, užsidaręs, 
neieškąs draugų, niekad nesijuo
kiąs, neturįs humoro. Kalba tie-

IS VISO PASAULIO

JERUZALĖ. — Jei Amerikos 
rinkimai šiandien būtų Izraelyje, 
neabejojama, kad būtų perrink
tas prezidentas Nixonas, kurį Įta 
kingieji Izraelio laikraščiai gi
ria. Demokratų programos pa
sisakymas apie Izraelį' buvęs pa
vėluotas. Izraelis suprantąs, ko
dėl demokratai įrašė Izraelį, pa
reiškė vienas redaktorius. Kai 
kurie jauni idealistai demokra
tai nesupranta, kodėl McGovern 
taip griežtai pasisako prieš ka
rą Vietname, jei jis toje pačioje 

į kalboje žada ginti Izraelį nuo 
arabų.

BEIRUTAS.’— Arabų spau
da pasmerkė McGoverną už jo 
žodžius apie Izraelio gynimą. Jis 
taip padaręs paskutinę minutę, 
po susitikimo su Izraelio amba
sadorium Washingtone.

SAIGONAS. — Komunistai 
prie Quang Tri miesto atsiuntė 
naujų-dalinių su tankais ir Sai- 
gono marinai, esą į šiaurę nuo- 
miesto, atsidūrė pavojuje iš dvie
jų pusių, nes miesto gynėjai ir
gi juos puolė. B-52 lėktuvai at
liko Quang Tri provincijoj 14 
skridimų. Praėjusią savaitę 
Vietname žuvo 4 amerikiečiai 
ir 5 dingo be žinios. Saigono ka
reivių užmušta 661 ir 2,585 su
žeisti. Per visą Vietnamo ka
ro laiką JAV neteko 45,810 ka
reivių užmuštais ir 303,208 bu
vo sužeisti, 10,234 mirė Vietna
me nuo kitų priežasčių, nė karo 
laukę ir 1,-639 dingo.

BONA. —' Buvęs V. Vokieti
jos užsienio reikalų ministeris 
Gerard Schroeder išvyko į ko
munistinę Kiniją dviejų savai
čių vizito: Tai pirmas pirmas 
vokiečių politikas Pekine.

ROMA. — Kalifornijos guber
natorius Ronald Reagan buvo 
priimtas Vatikane popiežiaus 
Pauliaus ir kalbėjosi pusę va
landos, daugiausia apie narko
tikų problemą pasaulyje.

šiai, su moralizavimo, didakti
kos priemaišom, pasitikintis sa
vim.

Vienbje kalboje McGovern pa
lygino save į Charles de Gaulle, 
kuris kartą pasakęs, jog veiks
nio žmogus turįs būti egoistas, 
išdidus, kietas ir klastingas. Vi
si tie dalykai žmogui bus at
leisti ir net vertinami, jei jis 
juos panaudos dideliems tiks
lams pasiekti. McGovern kartą 
pasakė, kad jis turi duomenis, 
būti dideliu prezidentu, politiniu 
ir socialiniu reformatorium, kaip 
Andrew Jackson ar Franklin 
Roosevelt. “Aš turiu didelį pa
sitikėjimą savo sugebėjimais 
nuvesti Ameriką į didelius pa
sikeitimus”, pareiškė kartą Mc
Govern.

Sen, McGovern turi dvi ištekė
jusias dukteris ir anūkų. Kita 
duktė Teresa studijuoja Virgini
jos universitete, sūnus Steven, 
19 m. nesimoko, bet tapo muzi
kantu ir duktė Mary, 17 m. dar 
mokosi aukštesniojoj mokykloj.
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FISCHERIS DARO AMERIKAI GĖDĄ
REYKJAVIKAS. — Amerikietis šachmatininkas, greičiau

siai, yra pats nemėgiamiausias žmogus Islandijoje. Jis neatėjo Į 
ketvirtadienio 5 vai. po pietų, Islandijos laiku, nustatytas rung
tynes su pasaulio čempionu Spasskiu, kuris pasirodė laiku. Tei
sėjas Schmid, atėjus lošimo pradžiai, paspaudė Fischerio laikrodį. 
Kiek palaukęs, Spasskis išėjo iš salės Į kitą kambarį. Praėjo va
landa, Fischeris nepasirodė ir teisėjas užskaitė antrąją partijal-0 
Spasskio naudai. Tuo būdu, pasaulio čempionate Spasskis jau 
turi du taškus. Teisėjo pasielgimas pagristas lošimo taisyklių 5 
punktu.

Islandiečiai, kurių apie 2,000 
nusipirko bilietus po 5 dol. iš sa
lės išėjo piktai kalbėdami apie 
Fischerio elgesį. Daug kas gal
voja, kad Fischeris bijo Spass
kio ir bijo prarasti savo reputa
ciją.

Fischeris atsisako lošti, jei 
salėje bus nors viena filmų ar 
TV kamera. Jis reikalauja, kad 
teisėjas atšauktų 2-tros parti
jos atidavimą be lošimo Spass- 
kiui. šių varžybų taisyklės jau 
buvo kelis kart sulaužytos, Fi- 
scheriui reikalaujant. Dabarti
niai jo, reikalavimai gali nuvesti 
Fischerį į teismą. Filmų ir TV
bendrovės padarė sutartis, ku
rios leido lošimus filmuoti. Pats 
Fischeris pradžioje nebuvo pa
tenkintas pasirinkta lošimų vie
ta — Islandija, nes galvojo, kad 
čia bus sunkiau uždirbti pinigų 
iš TV ir filmų. Dabar jis prieš 
tas filmų ir TV kameras protes
tuoja. Jei Fischeris uždraustų 
lošimus filmuoti, filmų gamin
tojai žada patiekti ieškinį ir per 
teismus sulaikytų Fischeriui pri
klausančią už lošimą sumą pini- 
gu.

Kaip ten bežiūrėtum į Fische
rio genijalumą šachmatų pasau
lyje jis daro Amerikai gėdą. 
Prie lošimų salės, paaiškėjus, 
kad Fischeris tą dieną neloš, ke
li amerikiečiai buvo pastebėti 
atsiprašinėjant islandiečius už 
Fischerio elgesį. Gal TV kame
ros ir trukdo Fischeriui susi
kaupti, bet jos lygiai tiek pat 
trukdo ir Spaaskiui. Abu lošia

Wallace planai 
dar neaiškūs

MIAMI BEACH. — Demokra
tų partijai išsirinkus savo kan
didatus, neaiškūs lieka Alaba- 
mos gubernatoriaus Wallace pla
nai. Jis pirminiuose rinkimuose 
gavo nemažai balsų. Jo kampa
nijos vedėjas pareiškė Miami 
Beach, kad Wallace dar bandys 
kandidatuoti, kaip nepartinis, Į 
prezidento vietą. Kiti jo štabo 
nariai abejoja, ar Wallace svei
kata leis jam dalyvauti kam
panijoje.

Arčiau Wallace stovį žmonės 
nurodo, kad jis vien per pirmi
nių rinkimų kampaniją išleido 
daug pinigų ir turi 250,000 dol. 
skolos. Vien dėl lėšų stokos jis 
negalėtų tęsti kampanijos. Wal
lace spaudos sekretorius pareiš
kė korespondentams, kad Wal
lace išskrenda į Birmingham, 
Alabama, medicinos centrą, kur 
jis bandys sustiprėti po savo su
žeidimų. Jo kojos vis dar supa- 
raližuotos ir jis įvairiais fizinės 
terapijos būdais bandys jas sti
printi. Sekretorius pareiškė, kad 
Wallace norįs didesnį dėmesį at
kreipti į Alabamos problemas.

tose pačiose aplinkybėse. Spass
kis tačiau neprotestuoja ir elgia
si, kai tikras sportininkas ir 
džentelmenas, kada Fischeris 
elgiasi, kaip išdepintas vaikė
zas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kandidatas į prezidentus 
George McGovern paskyrė nau
ją demokratų partijos naciona
linio komiteto pirmininkę — 
pirmą moterį partijos istorijoje, 
biznierę iš Utah. Jos pavaduo
toju paskirtas Pierrie Salinger, 
buvęs Baltųjų Rūmų spaudos se
kretorius prezidento Kehnedžio 
laikais.

+ Vakar Prancūzija šventė 
nepriklausomybės dieną — Bas
tille dieną. Įvyko didelis kariuo
menės paradas su raketomis, lėk
tuvais ir 10,000 kareivių.
ę Britų kariuomenė šiaurinėj 

Airijoj pirmą kart įžengė į ka
talikų apgyventus, pirmiau ne
liestus, rajonus Belfaste ir Lon
donderry mieste. Rajonuose pa
liktos nemažos kareivių grupės. 
Vienas kareivis žuvo susišaudy
me, kitas buvo sužeistas. •- '

šiaurės Vietnamas paskuti
niu metu pradėjo naudoti nau
ją sovietų raketą “Strela”, kurią 
paleidžia nuo kareivio paties iš 
vamzdžio. Infraraudonų spindu
lių “akis” seka motoro palieka
mą karštą juostą, ši raketa nu
mušė jau ne vieną helikopterį 
ar lėtesnį, propelerinį lėktuvą. 
Amerikos . helikopteriai apšar
vuojami specialiu skydu, kuris 
dengia ir nukreipia į šoną karš
tų dūmų srovę. \
ę JAV karo laivyno lėktuvai 

pradėjo š. Vietname vartoti nau
ją bombą “Fat Albert”,' kuri 
“mato” taikinį savo televizijos 
akimi. Bomba yra vienos to
nos.

+ Illinois demokratų delega- 
lijoje po konvencijos įvyko smar
kūs ginčai, beveik muštynės, kai 
buvo bandoma išrinkti Illinois 
atstovus Į nacionalinį komitetą.

ę “Liaudies partijos” kandi
datas į prezidentus dr. Benja
min Spock pareiškė, kad demo
kratų kandidatas McGovern ap
vils liberalus, nes jis esąs per 
daug atsargus tokiuose klausi
muose, kaip marijuana, abortai, 
šalpa ar sveikatos draudimas.

WASHINGTONAS. — šian
dien erdvėlaivis “Pioneer 10 Įle
kia Į nežinomą Jupiterio zoną, 
kurioje yra pilna dulkiu, akme
nų ir meteoru. Mokslininkai ti
kisi, kad 550 svaru erdvėlaivis 
nebus sužalotas asteroidų, ku
riu kilmė nežinoma. Erdvėlai
vis jau skrenda 7 mėnesius ir tu
ri pasiekti Jupiterio apylinkes 
1973 m. gruodžio mėn. padaręs 
620 milijonų mylių kelią. Jis jau 
nuskrido 115 mil, mylių.

Aliaskos senatorius Mike Gravel vi
sus nustebino demokratę konvencijo
je, kai jis užlipęs ant tribūnos ,pradėjo 
siūlytis j viceprezidento vietę. Pirmi
ninkaujanti konvencijai moteris ban
dė jį pasalinti, tačiau vėliau leido kal
bėti, naujosios partiįpos "laisvės" la
bui. Sen. Gravel gavo konvencijoje 

vos keletą balsę.

PARTIJA DEMONSTRUOJA VIENYBĘ
MIAMI BEACH. — Paskutinė demokratų partijos konvencijos 

diena užsitęsė labai ilgai, nes McGovernui paskelbus, kad jis kan
didatu į viceprezidento vietą pasirinko Missouri senatorių Tho
mas Eagleton, kai kurios delegacijos buvo nepatenkintos, pradėjo 
siūlyti savus kandidatus ir, kol praėjo visi balsavimai, praėjo daug 
laiko. Kaip jau įprasta, konvencijos pabaigoje buvo pademons
truotas partijos vieningumas. Kartu su sen. McGovern ant plat
formos pasirodė ir jo nugalėti konkurentai: Humphrey, Muskie, 
Jackson, Chisholm. Iš Hyannis Port atskrido sen. Edward Ken
nedy, kuris pristatė kandidatą, sen. McGoverną. Kennedy pareiš
kė, kad respublikonai turėjo šansą valdyti Ameriką, bet jie ne
sugebėjo ir bus amerikiečių atlyginti lapkričio mėn. rinkimuose.

Duos P. Vietnamui 
geresnių ginklų 

WASHINGTONAS. — JAV 
vyriausybė, susirūpinusi P. Viet
namo kariniu pajėgumu, rimtai 
galvoja duoti Saigono vyriausy
bei geresnių lėktuvų, sunkesnių 
tankų ir ilgesnių nuotolių arti
lerijos pabūklų. Iki šiol “viet- 
namizavimo” programoje duoti 
P; Viėtnamui ginklai buvo skir
ti partizaninio karo sustabdy
mui. Kada š. Vietnamas pradė
jo didesnę reguliarios kariuome
nės ofenzyvą, kai kurie Saigo
no ginklai pasidarė nepakanka- 
uni.

Tarp planuojamų duoti gink
lų yra du batalionai M-48 tan
kų, apie 100 vienetų. Dabar Sai- 
gonas teturi vieną batalioną. 
Planuojama pristatyti Saigono 
kariuomenei 12 ilgų distacijų 
175 mm. patrankų. Manoma pa- 
trigubinti F.5E lėktuAij skaičių 
iki trijų eskadrilių, vietoj anks
čiau planuotos vienos. » - —-

Kariai nemėgsta 
korespondentų

SAIGONAS. — Užsienio ko
respondentai Pietų Vietname 
jau seniai pastebėjo, kad P. Viet
namo karininkai ir kareiviai la
bai jų nemėgsta. Karininkai kal
tina liberalus karo koresponden
tus, kad jie aprašinėdami karo 
veiksmus, visada sumenkina Sai
gono kariuomenės žygius, visa
da aprašo kareivius, kaip bailius, 
nemokančius kariauti.

Vienas karininkas, paklaus
tas korespondento, kur yra šta
bas, pasiuntė jį klaidingu keliu, 
kurį smarkiai apšaudė komunis
tų kulkosvaidžiai. Kiti karinin
kai korespondentų iš tolo nepri
sileidžia, žinodami, kad jie viską 
aprašys priešo naudai.

Aukštas P. Vietnamo karinin
kas paaiškino NYT koresponden
tui, kad vietnamiečiai pasipikti
nę amerikiečiais koresponden
tais, nes šie visada smukdą ka
reivių moralę. Korespondentų 
dauguma esanti nusistačiusi 
prieš P. Vietnamą.

Teroristų grupės 
palaiko ryšius

WASHINGTONAS. — CIA 
žvalgybos agentūra ir Vakarų 
Europos žvalgybos neabejoja, 
kad tarp įvairių kraštų revoliu
cinių teroro organizacijų yra 
tarptautinis ryšys. Japonijos 
“Raudonosios Armijos” ryšiai su 
palestiniečių “Liaudies Išlaisvi
nimo Frontu paaiškėjo Tel Avi
vo aerodromo skerdynėse. Ja
ponai gavę padirbtus pasus Fran
kfurte, V. Vokietijoje. Jie Į Iz
raelį vykę per Romą. Visur jie 
gavo globą iš vietinių revoliuci
nių grupių.

Patirta, kad gegužės 26-28 d.

Sen. Kennedy kalbėjo: “Šalyje 
sukilo naujas vėjas, jis ateina 
iš Pietinės Dakotos lauku ir kal
nų”...

Sen. McGovern savo kalboje 
priėmė nominaciją, pakartoda
mas savo pažadą sustabdyti šiau
rės Vietnamo bombardavimą In
auguracijos dieną, o po 90 dienų 
užbaigti visus karo veiksmus, 
parvežti iš džiunglių visus ka
reivius ir atgauti visus karo be
laisvius. Geriausias demokratų 
partijos vieny to j as esąs pats pre
zidentas Nixonas. Demokratai 
padėsią Nixonui išeiti iš Baltų
jų Rūmų. McGovern pare.škė, 
kad opozicija gali pasilaikyti mi
lijonus slaptų pinigų, gautų iš 
privilegijuotų žmonių. Demo
kratų partijos kampanija bus 
finansuojama vieno milijono 
žmonių, kurie visi duosią po 25 
dol.

Tarp įvairių kandidatų į vice
prezidento vietą niekas nesiūlė 
įę. nękvietę Illinois sen. Steven?- 
šono. Tas, kai kurių stebėtojų 
nuomone, sudavė jam nemažą 
smūgį.

Viceprezidentinis kandidatas 
Thomas Francis Eagleton yra 
jaunas vyras, gimęs St. Louis 
mieste 1929 m. rugsėjo 4 d. Jo 
tėvas buvo žinomas advokatas 
ir vietos politikas. Tėvas sūnų 
iš jaunų dienų pratino prie po
litikos. Kada Amerikoje buvo 
Churchillis ir pasakė garsią kal
bą Fultone, kur pirmą kartą pa
minėjo “Geležinę uždangą”, tė
vas nusivežė tos kalbos paklau
syti ir 16 metų sūnų. Jaunasis 
Eagletonas anksti susipažino su 
užsienio ir vidaus politikos pro
blemomis ir mokėsi kalbėti vie
šumoje. Baigęs Amherst kolegi
ją ir teisės mokslus Harvardo 
universitete jis 1956 m. buvo iš
rinktas St. Louis prokuroru, o 
1960 m. valstijos prokuroru. 
Praėjusiuose 1968 m. rinkimuo
se Eagletonas buvo išrinktas į 
senatą. Čia jis pasižymėjo var
totojų interesų, aplinkos švaros 
gynėju. Darbo unijos jį mėgs
ta, nes jis visada balsavo už jų 
interesus. Sen. Eagletonas yra 
labai simpatiškas, geros išvaiz
dos liberalas, katalikas, turis hu- 
męro jausmą, ambicingas ir 
darbštus politikas.

MANCHESTER, N. H. — Vi
ceprezidentas Agnew, kalbėda
mas respublikonų susirinkime 
ragino mažųjų miestelių spaudą 
būti objektyvia, nes didžioji 
spauda dažnai yra priešinga 
prezidentui Nixonui. Liberalai 
spaudoje ir TV studijose nuo pat 
pradžių nebuvo Nixono vyriausy
bei objektyvūs, pareiškė Agnew.

Dubline įvyko konferencija, ku
rioje dalyvavo šiaurinės Airijos 
slaptos armijas atstovai, arabų 
palestiniečių. Italijos “Raudo
nosios Brigados” ir Turkijos 
Liaudies Išlavinimo Armijos at
stovai. šioje tarptautinėje tero
ristų veikloje dalyvauja ir Urug
vajaus “Tupamaros”.
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Philomena D. Pakel, President

Tiems amerikiečiams nepati
ko ir tai, kad juos pasitiko maž
daug 1(X metų už juos senesni 
“jaunuoliai” kompartijos ir val
džios pareigūnai ir toje konfe-
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Pokalbis Vilniuje nugara 
į nugarą sėdint

Minsko priemiesčiuose konfe
rencijos dalyviams nebuvę pro
gos susitikti su gatvės žmonė
mis. Pirmą kartą laisvai gatvės 
žmogų jie prakalbinę Lietuvoje, 
Vilniaus mieste.

Pirmas prakalbintas vilnietis 
atsisakęs su amerikiečiais kal
bėtis, pareikšdamas nenorįs, kad 
vėliau jį policija kamantinėtų.

Prakalbintas kitas jaunas vy
ras pasisakęs neturįs šeimos, ne
turįs žmonos, tad galįs pasikal
bėti, bet ir nurodęs kaip. Parke 
buvę du Suolai atramomis su
remti. Tas vilnietis pasakęs, jog

tiksiąs pasikalbėti, bet susėsti 
reikia taip, kad pokalbininkai 
vienas į kitą nugaras būtų at
sukę. ' J'

Ar tas pokalbis įvyko, laikraš
tis neparašo.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

grįžus beilsint. Los Angelėje su
skambėjo telefonas. • Pasisakę 
esąs Povilas Gąubys, ylakiškis. 
Seniai, gal daugiau negu prieš 
20 metų bematytas ir taip pat 
seniai spaudoje jo raštai beskai-

nizatorius buvo “National Coun
cil of American—Soviet Friend
ship”, su centru New Yorke.

jis esąs kairiausias iŠ kairiųjų 
—Mao gerbėjas, bet būdamas 
Sovietų S-ję jis pasidaręs guber- 
natoriaus Wallace modelio de
šiniuoju ir. nę kartą gynęs Ame
riką ir prezidentą Nixona. Kad 
jis taip galėtų elgtis, niekada 
nemanęs., bet tai, ką patyręs So- 
yietįjoję, privertę jį būti Ame
rikos ir jos prezidento gynėju.

Iš Karelijos į Minską
Čia paminėti amerikiečiai sa. 

kosi, jog pirmas nustebimas bu-

tenykščiu jaunimų šeimęs, moksį- 
lą ię pasaulines politikos klausi
mais, tačiau labai ąpsįvylę, nes. 
diskusiją kaip k nebūta. So
vietiniai kalbėtojai vis kartoję 
ir kartoję tuos pačius dalykus, 
stengdamiesi išplauti delegatų 
smegenis.

Nežiūrint tokios dienotvarkęs, 
Charles White sakosi radęs pro-

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
šų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume, būti .turns naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.'

čiau delęgaęijęje buvę ir ame
rikiečių, kurie sudarant progra
mą balsavę su sovietų “delega
tais”. ’ ’

sonalo narys. Jisai ir dar ki
tas delegacijos narys, Charles 
White, 27 m., Vietnamo karo ve
teranas, baigęs universitetą, su
sisiekė Sovietų Sąjungoje su 
amerikiečių žurnalistu ir papa
sakojo įspūdžius, prašydami jų 
nepaskelbti, kol jiedu iš Sovieti- 
jos neišvažiuos. Liepos 9 d. Los 
Angeles Times dienraštis jų pa
sakojimą išspausdino. Konfe
rencijoje užsienio žurnalistai ne-
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Seniai matytas ir seniai 
beskaitytas P. Gauby?
Liepos pradžioje apie savaitę 

važinėjau ir stovinėjau, gimines 
ir pažįstamus lankiau Chicago- 
je, Indianoje ir Michigan valsti
joje. Laikas buvo trumpas, o 
erdvės plačios. Pravažiavau ir 
pro tautinių šokių salę, nes lie
pos 1 d. atskridus jau bilietų šo
kių šventėn nebebuvo galima 
gauti.

Čiąu Los Angęįes Times, susiti
kau lietuvę, kuri tik prieš pora 
dienų grįžusi iš kelionės. Buvo 
Vilniuje, Kaune, Trakuose ir 
Druskininkuose.

Klausiau, ar ten žinomi tie 
jaunų žmonių susideginimai?

Ekskursantė atsakė, jog ten 
žinomą bet nenoriai kalbama. O 
daugelis net nepateisiną suside
ginimų. Geriau jie gyventų ir 
augintų prieš okupantą nuteiktą 
šeimą, kitaip sakant, lietuvių 
pasipriešinimą nutęstų kiek ga
lima ilgiau. O jei kuriam užėjo 
noras mirti, tad prieš mirdamas 
turėtų Molotovo kokteilio pagal-

Dar kartą tas teatras mato
mas. parapijos kieme stovint. 

‘ Prezidento malūnsparnis vėl ap
supa giminių sodybą ir matomas 
lietuvių parapijoje. Taip ir Lie
tuvos lakūnai darydavo savo tė
viškės lankyti atskridę — ne 
kartą ją ratu apskridę-atsisvei- 

! kindavo.
žmonių jausmai nelygūs. Gre

ta stovėjusi moteris ir prašneko:
— Matai, kaip balsus gaudo. 

Rinkiminiai metai, žino, kad čia 
parapijos kieme lietuviai susi
rinkę, tad ir skraido aplink!

Man nei šilta nei šalta, kad 
kai kurie mūsų tautiečiai taip 
džiaugiasi savo svajonių, ir vai
duoklių vaizdais. Tegul jiems 
kiekvienas Nixonu pajudėjimas, 
po ponios Nixon dalyvavimo šo
kių šventėje, būna skirtas lie
tuvių ir Lietuvos labui.

Mano skeptines pažiūras pa
tvirtino losangeliškė didžioji 
amerikoniškoji spauda, parašy
damas, jog Mr. Nixon ir Mrs. 
Nixon, niekam iš anksto, nepra
nešę, aplankė ponios Nixon gi
mines, gyvenančius Los Ange
les Los Felix rajone. Bet kad tas 
rajonas rubežiuojasi su lietu
vių parapija, ir kad toje apy- 
linkėję gyvena daug lietuvių, — 
laikraštis neužsiminė.

J. Klauseikis

CHI GAGOS Į'ĄURYMO IR. SK0LL\IMQ ^NDftOVĖ dėl bet kokių jūsiį namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir cfaųgiau tinkamomis sąlygomis. 0 gal Į 
yra reikalingi pinigai dėl kitokią ęeikąlą?. Ąr jei neturite nuosąvo nąipo m jums 
sibodo mokėti pūkštąs nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DĄĮĮ,Y. PAID. QUARTERLY
BET KOKIAIS FINĄNSIMAIS REIKALAIS KREl^KĮTES Į:

Chicago Savings
„ ind Loan Association.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI - 

SIUNTINI ■- DOVANI į LIETUVI ffi USSR DALIS 
NAUDOKITĖS PATĄR^AVIMU PLAČIAI

yra išbrauktos. Po šio susirin
kimo bus atostogos iki rugsėjo 
7 d. Tai buvo pusmetinis susi
rinkimas. Narės nubalsavo, kad 
sunkiai susirgusios ir atsidūru- 
sios į ligoninę klubietės turi tuo
jau pranešti fin. sekr. Bernice 
Žemgulis arba pirm. Nellie Ski- 
nulis. Klubo privilegijas turės 
tik tos narės, kurios yra sumo
kėjusios klubo duokles.

Po susirinkimo buvo pasvei
kinta klubo veikėja Jennie Chin- 
ston gimtadienio proga.

Klubo piknikas įvyko birželio 
11 d. Jis buvo labai smagus ir 
pavyzdingas. Komisija, suside
danti iš Anna Klimas, Emily 
SurwiU ir Helen Vengeliauskas 
labai rūpestingai viską tvarkė. 
Visos narės, apsiėmusius darbus, 
buvo ne tik darbščios, bet nebi
jojo pakelti savo lakĮtingališką 
balsų, gražiai dainuodamos vi
siems svečiams. Klubas gavo 
gražaus pelno.

laitas klubo piknikas įvyks 
liepos 23 d. Onos Bruzgulienės 
sode. Koųrisiją yra ta pati.

Birželio 23-28 dienomis -Mins
ko priemiestyje buvo Amerikos 
ir Sovietu Sąjungos jaunųjų 
arba jaunosios liaudies konferen
cija, amerikonų spaudoj vadina
ma “Young People’s Conference 
— U.S.A. — U.S.S.R.”

Konferencijoje dalyvavo po 
100 delegatų iš kiekvienos vals
tybės. Amerikos delegacijoje 
buvo nemažai juodukų, meksi- 
koiių, vienas indi jonas ir daug 
baltaodžiu. Visi j 
munistat tai komunistų simpa- 
tikąi, vadinamieji kairieji radi- 
kalai. Amerikiečių delegacijoje

Kas tik turi gerą skonį, .
Viską perka pas Lreponj

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER ING, 

Mąrąuątte Pk., §211 So. Western, ER 8-5874 
VeĮėįąs J. LIEPOMIS * „ r

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

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
3766755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
38S6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
2574320 
475-9746 
392-0306 
732-7476

MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCIATION

4M8 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632

7 PHONE: 2544471

Naudokitės proga —- skriskite papiginta 
kaina į Lietuvą rudeni ir žiemą

Walter Rask-Rasciausko vadovaujamas American Travel Service 
Biuras, šiais mėtais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą.

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas į Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 11' metu. Jo keliones; tvarkingai ’ suplanuotos ir, 
visuomet vyksta skrandžiai; <

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

iš New Yorkp S660.0C + fąx, rs cKicagos į tax*
TT^dien^rT^ituvoie.

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA - NEW YORK — GRUOpŽIO MĖN. 21 D, — 14 di^n^^liope 

iš New Yorko $660,00.+ taxz iŠ Chicagos $760.00" + tax*
TI dieny Lietuvoje. 

' - • - -5 -
* Total tour prices are subject to airline agreement and govern

ment approval.
Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. WESTERN ĄVENŲĖ 

CHICAGO, ILLINOIS SQ&43 
Teį: (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus. 
f- y* •» - f,

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Tei
kiame informacijas kelionių reikalais Į visus pasaulio kraštus.’ Parū
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas. ’ ' '----

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

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui Įvairiausių au
dinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitu daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC 
Affiliated with PQDARQGIETS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms preiėms/kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomu žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje. —

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ ĮKYRIAI 
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_____
BĄLTlMOge Si, MD. _ 1900 Fleet Street _________
BROOKLYN, N. Y. H21g — 4S5 WcDonaM Avenue 

N- X- — 701 FHtoote Avenue___ __CtfįS— 1241 No. AsiihncĮ Avenue__ __
CHfcAOf, tLL. 60629 -- V^esf W Sfrtet 
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street___ __
£įĘvfkAND 13, Ohio — 1628 Kenilworth Avenue—._ 
DETROIT 12, Mich. _ H601 Čampau Avenuf___
FARMINGDALE, N. Ji — Free Wood A^ris TRt. 9 ___
HAMTRAMCK, Mich. «— 11339 Jos Campau Avenue 
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue 
LOS ANGELES 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
NEWARK, N. J. — 378 Market Street_________ ____
NEW YORK 3, N, Y, — 1 78 Second Avenue_______
NEW YORK 3, M. Y. _ 14] S^ond AVWe ___ 
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W< Girard Aveęua___
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue - \- - - 
SOUTH RIVER, N. J. — 41 WhiHheaS AWhut*^___
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ™ 
TRENTON 10, N. X — 1152 Deutz Avenue___—
UTICA, Nf Y. ~ 963 BHeker Sft&T’__________ r

Savo namine vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai ui- 
Ūttcyti, fcaiįiiame vaizdelyje paęody- 
t|f iširnn visas bbnkūtes ir nuplauti 
lentynas; patikrint* visus įdrašus, 
kad neįvyktu klaidu, neš 'vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patilč- 
rinti,'kokly vaistų trūksta uf (uos pa
pildyti, tad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošę*.

Prezidentas Nixon skraidė 
virš lietuviu ^ąrapjjos 
Pashnatymo sir ylakiškiu Po

vilu Gaubiu belaukiant, pradėjo 
po kiemą ir žemutinę parapijos 
salę linksmai nusiteikę žmonės 
bėgioti ir pasakoti, kad čia pat 
skersai gatvę nuo parapijos, 
Marshal mokyklos aikštėje, nu
sileidęs helikopteris su prezi
dentų Nixon. Kaip anais metais 
gubernatorius Brown prieš rin
kimus aplankęs parapijos kle
boną Kučingį, taip dabar prezi
dentas Nixon čia nusileidęs.

Buvau vienas iš tų skeptikų. 
Netikėjau, jog prezidentas Čia 
rie dėl lietuvių nusileido. Ma
niau, ką nors pažįstamų ar gi
minią lanko. Bet' ponios Nixon 
apsilankymas Čikagoje šokių 
šventėje tiek yra padilginęs kai 
kurią lietuviu jausmus, jog jie 
mano, kad kiekvienas Nixonu pa
judėjimas tik dėl betuvių.

Parapijos kieme besikalbant 
suūžė, suskambėjo įvairūs bal
sai Pakilo prezidento helikop
teris. Aiškiai matomas net pa
rapijos mokyklos pastogėje sė
dint Foto korespondentas Brie
dis šaukia žmones į kiemą, ku
rie nuo karščio pasislėpę pasta
tų pavėsyje sėdinėja, o kartu ir 
savo foto aparatą kreipia į dan
gų. Helikopteryje parašai aiš
kiai sako, jog skrenda Ameri
kos prezidentas. Jį lydi milži
niški laivyno helikopteriai ir kaip 
musės žurnalistų malūnsparniai. ’

Jau nuo 1969 metų acheologai ieško Aliaskoje seny gyvenviečių žymių. Manome, kad pirmieji žmonės Ameri
kos kontinente atsirado iš Azijos kontinento prieš 50,000 metų. Ligšiol rasto apie 10,000 jvairtę akmeninių įran- 

kiu ir ginklu.

Atvykęs jis iš New Yorko val
stybės su žmona pas dukterį, ku
ri gyvena turtingų žmonių, Pa
cific Palisades, Los^ Angeles ra
jone.

Lietuvoje Povilas Gaubys daug 
spaudai rašydavo. Ypač Kariui 
ir Trimitui, & nęrięn korespon
dencijas, bet ir trumpus vaizde
lius, novelę. Am^ikoj.e? kol 
dar poetas Tysliava redagavo 
Vienybę, taip pat skaitydavau 
Gaubio raštus. Eteibar jau keli 
metai jis nutilęs, f;

Jam mane peru telefoną pra
kalbinus neiškentėjau ir paklau
siau: L

— Kodėl spaudai neberašai?
— Pasenau, — “buvo jo atsa

kymas.
— Rašyk dabar jaunystės at

siminimus, — gundžiau. .
Sutarėva susitikti parapijos, 

kieme. Buvo jdogiu pasišnekė
ti apie bendrus pažįstamus, ypač 
apie ylakiškius, -sukant kalbą, 
kurs kur gyvena, kuris mirė, ir

įMoterų Klubą veikla
Brighton Parko Lietuvių Mo

terų klubas vis veikia, paskuti
nis klubo susirinkimas prieš 
vasaros atostogas įvyko birželio 
mėn. Buvo nemalonu išgirsti, 
kad 23 narės dar neužsimokėjo 
savo duoklių, o 6 narės dėl to

vą ir tada į Minsko 
priemiestį. Aprodant tų mies
tų įžymesniąsias vietas ir keliau
jant praleista 41 valanda; 8 va- 

kp- landas delegatai praleidę sovieti
nių agitatorių paskaitose, o pa-

(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG) -

VYRIAUSIA ĮSTAIGA -

v York, N. Y. 10019 — Tel: 581-6590—581-7729

Losangeiteirs ''Jaunyje žpioniŲ" 
konferęncįįaįę Yliuje

vo, kai į Maskvą atvykus suži
nojo, jo® konferencija bus ne 
Karelijoje, kaip iŠ pradžių sa
kyta, bet viename Minąko prie-.
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Kapitalizmo vardą

JONAS A. SARKUS, PH. D.
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Laikuose revoliucijų, refor
macijų ir utopinio vienašališko 
siekimo mažinti skirtumus tarp 
komunizmo ir kapitalizmo sis
temų, įvykiai tuo tarpu klostosi 
pastarojo nenaudai. Naujosios 
kairės aktyvistai vis kelia ir pei
kia kapitalistinės sistemos blo
gąsias puses, visai pamiršdami 
apie jos pranašumą ir nepalygi
namai geresnę žmogaus padėtį 
joje:

nukalė 
keiksmažodžiui K. Marksas 
1854 m. kaip sąvoką sistemos, 
sukurtos piniguočių, tikslu iš
naudoti dirbančiuosius. Betgi 
tas vardas prigijo kaip laisvės 
ir materialinės gerovės bei pa
žangos veiksnys. Jis išreiškia 
du sistemos bruožus — privačios 
nuosavybės ir laisvos prekybos 
su pilna teise laikyti ir nau
doti savo darbo vaisius tais 
veiksmais- nekenkiant kitiems, 
turintiems tas pačias teises. Pa
gal žmogaus prigimtį iš čia kyla 
gamybos ir prekybos bei įvairių 
patarnavimų iniciatyva auginan
ti turtą ir gerbūvį konkurenci
jos būdu, teikiant vartotojui vis 
geresnius produktus bei tarna
vimus galimai pigesnėmis kaino
mis. Kapitalizmas atsiekia ge
rus rezultatus, telkdamas kapi
talą į gabios vadovybės rankas, 
kurios teikia ne tik saugumą, bet

ir gerą pelną neskriaudžiant: 
darbininko. Toje sistemoje pel
nas nėra priedu prie kainos, bet 
yra gaunamas pralenkiant kom- 
petitorius gaminių kokybe ir ga- į 
mybos proceso pranašumu.

Ekonomistas John B. Clark 
kapitalizmo filosofiją taip api
būdina: “Nevaržoma kompetici-! 
ja rūpinasi atsilyginti darbinin- j 
kui už tai, ką jis pagamina, ka- j 
pitalistui — ką už jo pinigus su
kuriama, o verslininkui — ką jo 
koordinavimo funkcijos atneša, 
o gamintojas gauna dalį pelno 
už išleistą produktą. Todėl kiek
vienais metais vis atsiranda vi
sai nauji gaminiai, o senieji nuo
lat tobulinami, skverbiantis į 

rinką ir masinio vartojimo gali
mybes kaip palaimą visiems žmo
nėms, kooperuojant gaminto
jams su vartotojais, pardavė
jams su pirkėjais pagal Adam 
Smith lozungą:
tai, ką aš pageidauju, o gausi
te tai, ką jūs norite.

Nežiūrint komunistinės pro
pagandos ir kai kurių darbo uni
jų vadovų išvedžiojimų • strei- 
kąvimo metu, snatykiai tarp dir
bančiųjų ir darbdavių yra pagrįs
ti kooperavimo pagrindais, kai 
kuriose bendrovėse įvedant net 
partnerystės santykius dalinan
tis pelnu,' kuriant taupymo bei 
pensijų fondus, kurie didėja pa-

Duokite man

Prie įėjimo į Šv. Petro baziliką Romoje dekoruojantis kunigas sustabdo moteris, kurios dėvi per trumpus sijonus 
ar, kaip šiame atvejyje— kelnaites (kairėje). Kai kurios viešnios ten pat pakeičia savo drabužius, pailgindamos 
* sijonus skarelėmis ar švarkais (dešinėje).

g senoje. Kadangi Katyno miško 
Į j žudynių kaltai jie nebegali nu- 

I neigti, ypač po to, kai britai pa
skelbė ikį šiol labai slaptai laiky
tus dokumentus, kurie patvirti
ną visišką sovietų atsakomybę 
už Katyno žudynes, spėjama, 
kad dabar Sovietų valdovai prie 
kaltės prisipažins, suversdami 
kaltę už Katyno žudynes Stali
nui. Nors Brežnevas su Kosygi
nu, nuvertę Chruščiovą, daugelį 
Stalino metodų vėl grąžino, bet

paties Stalino kulto neskatina, 
dėlto visiškai galimas daiktas, 
kad jie nurašys tuos 15 tūkstan
čiu lavonų Stalino sąskaiton, pa
tys tuo būdu nusiplaudami savo 
nešvarias rankas.

SIUNTINIAI I LIETUVI
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VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Brj •

■ , ’i
. S *

1. MŪSŲ BENDROVĖ veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame i Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.

2. MOŠŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį 
pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, 
Moskvič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialio
mis kainomis.

4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604

TEL. WA 2-9354
ir mūsų'Skyrius:

2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629
TEL. WA 5-2466

Miškas, kurio rusai 
nepajėga išnaikint 
Jau primiršo platusis pasaulis 

Pravieniškes, Rainių miškelį, 
Červenę ir kitas lietuvių masi
nio žudymo* vietas, bet vienos 
vietos komunistai niekaip ne
įstengia užmaršinti, tai Katyno 
miško, esančio netoli Smolens
ko, kuriame 1943 metų pava
sarį dingo “be žinios” dviejose 
NKVD stpvyklose — Kozelske 
ir Starobelske apie 10,000 lenkų 
eilinių karių, policininkų, civili
nių tarnautojų, daktarų, advo
katų, žurnalistų ir įvairių kito
kių inteligentų, laikytų trečioje 
stovykloje..

Išskiriant apie 400 laiminges
niųjų, kurie išliko gyvi, niekas 
iš tų trijų kacetų nebeišliko gy
vas. Tik vokiečiams tą pačią

gal dirbančiųjų pastangas dar
be didinti pelną ir plėsti įmonę. 
Vienok kapitalistinė sistema nuo 
19 a. yra nuolatinėje atakoje. Da
bar tos atakos eina iš įvairių 
krypčių ir išsilaikymas priklau
sys nuo jų apsisaugojimo, pra
vedant visiems naudingas refor
mas ir griežtai pasipriešinant 
griaunantiems sistemos pagrin
dus, kartu kreipiant dar daugiau 
dėmesio į dirbančiųjų socialinę 
gerovę. Darbininko ir įmonių 
apkrovimas mokesčiais , ir tuos 
pinigus beatodairiai leidžiant 
sulyginti dirbančius su nedirban
čiais, mažina įprastas asmenines 
pastangas ir didina infliaciją — 
tą pirmąjį laisvos pramonės ir 
prekybos priešą. Kainų ir algų 
kontrolė ilgesnėse distancijose 
darosi neefektyvi ir dažnais at
vejais sukelia nepasitikėjimą 
valdžia, kai jos pareigūnai ar 
rinkti žmonių atstovai beatodai
riai kelias savąsias algas. Tuo 
pavyzdžiu ir sukurta situacija 
kai kurios darbo unijos užsipra
šo savo atstovaujamai grupei al
gų pakėlimus, didesnius už pri
imta menimalu darbininko va
landinį atlyginimą. Tai sukelia 
demoralizaciją darbininkijos vi
sumoje, sumažina investavimus 
ir darbininkų skaičių tose darbo 
srityse, užkraunant likusiems 
sunkesnę darbo naštą.

Nepalankumas net neapykan
ta didelėms bendrovėms reiškia
si he tik viešos- opinijos forma
vimas, bet ir įvedimu daugelio
nuostatų, ypatingai naujų pro- mokėta 6,259.8 mil. dolerių, o 
dūktų gamyboje. Į gamybą ir direktoriams ir aukštiems parei- 
gaminius pradėjo kištis net pri- gūnams tik 52 mil. dol. arba 
vatus asmenys, kaip Ralph Ma- 0.08 % bendros sumos. Tai su- 
der. Dėl to kišimosi ne veltui daro apie vieną dol. nuo parduo- 
plačiai kursuoja sarkastiški juo- tų prekių už $3550 arba nuo par
kai, pavyzdžiui, apie švęstą van- Į duotos mašinos. Nuo tų žmonių 
denį, kuris pagal virš minėtą 
yra tik 15 % šventumo... Nema
žą rūpestį, sukelia privačių as-

1943 metų vasarą užėmus minė
tas apylinkes, buvo rasti 4,143 
lenkų karininkų lavonai, suvers
ti ir apkasti astuoniuose masi
niuose kapuose Katyno miške. 
Spėjama, kad kiti yra pakasti 
kur nors kitur tame miške, bet 
Sovietų Rusijai griežtai drau
džiant, niekas nedrįsta tų vietų 
ieškoti. Stalinas net nutraukė 
santykius su Lenkijos emigran
tų valdžia, kai ši nesiliovė pra
šiusi leisti Tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui ištirti Katyno 
žudynes.

Šiemet numatoma didelė per
maina Sovietų komunistų laiky-

MEMBER

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

t

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.

PAID QUARTERLY AT

Investment 
account

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pinnad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto -į- 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

(M*1

LOAN

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

TeL LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

6
% mokama dviejų 

mėty certifi- 
catams. Mažiau

sia $5,000 
ir daugiau

menų ir naujosios kairės orga
nizacijų bei jų koalicijų su re
liginėmis grupėmis isteriką, re
torika ir amerikiečiams nepriim
tini veiksmai, nukreipti į paski
rus taikinius dėl aplinkos terši
mo, nors tiems dalykams yra 
valdžios bei savivaldybių agen
tūros.

Vis garsiau yra skleidžiamas 
mitas,, kad korporacijų vadovy
bės'algos yra priežastimi darbi
ninkų išnaudojimo. General Mo
tors b-vės-statistika rodo, kad 
1970 m. darbininkams buvo iš-

HIGH RATES
PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS BRIGHTON

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES

CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

PER ANNUM

$1000 or more 
certificate, 
1 year min.

'genialumo ir sugebėjimų bei pa
tyrimo priklauso ne tik bendro
vės, bet ir dirbančiųjų gerovė, 
taip pat atsakomybė prieš tūks
tančius investuotojų ir milijonus 
vartotojų. Apie du trečdaliai jų 
algos grįžta valdžiai ir žmonėms 
mokesčių pavidale.

kompeticiją žiūrima kaip į ne
naudingą pasikartojimą. Ten 
gamyba ir prekyba yra vykdoma 
pagal valdžios planus, paneigiant 
privačią iniciatyvą, nekreipiant 

I dėmesio į vaizdžią statistiką.
1962 m. Sov. Rusijoje tik 1.4% 
viso agrikultūrinės žemės plo
to arba 3.3% dirbamos žemės 
priklausė privatiems žmonėms 
mažais sklypeliais. Iš jų gauta 
% visos agrikultūrinės gamy
bos ir beveik pusė mėsos bei gal
vijų ir paukščių produktų. Be 
šių mažų sklypelių ten būtų ba
das. Tik su jais Sov. Sąjungos 
piliečiai gali vegetuoti.

Nuo baudžiavos laikų, Europo
je ir vergystės dienų Amerikoje 
vyksta nuolatinis progresas. Jei 
šio šimamečio pradžioje darbi- 

| Pinkus valdė agresyvieji, tai 
šiandien jau renkami specialius 
mokslus ar kursus baigę santy

kiavimui su žmonėmis tinkamų 
savybių asmenys. Dirbtuvėse ir 
darbovietėse dar yra daug kas 
gerintina ir keistina, einant nuo
latinio progreso keliais. Betgi 
tiek kapitalistai, tiek darbinin
kai turi įsjsąmoninti, kad pro
gresas ir gerovė neateis remiant 
naujosios kairės dykaduonius ir 
profesinius revoliucionierius, 
kurių neteisėti aktai užgiriami 
konvencijose paneigiant balsuo
tojų konstitucines teises. Kons
piratyvus mažinimas skirtumų 
tarp komunizmo ir kapitalizmo 
yra visiems pavojingas biznis.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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 nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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— Nesusipratimai prasidėjo sileido didysis mūsų lėktuvas, 
Maskvos aerodrome, kai nu- o visa mūsų 35 žmonių grupė

Subscription Ratos:
at Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
ox months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

10 cents per copy, 15 c. on Saturday

Di«nr*ščio kainos;
Chicagoje ir priemieačiuose 

Įnotama_____________
pašei metų _____________
trims mėnesiam* ______
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metams - ___________
pusei metų ____ ______

$12.00
$7.00
$3.00

>20.00
$11.00

reiškia valymą, pravalymą. Tokių partijos “čistkų” jau 
buvo gana daug. Patys komunistai sako, jog tai yra par
tijos narių “kraujo nuliejimas”. Policijos aparatą kon
troliuojantis narys labai lengvai
opozicijai Stalinas pravedęs kelis “kraujo nuliejimus”,

trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui ________

. $6.QU

. $2.00

Kanadoje: 
metams ______________

pusei metų _____________
vienam mėnesiui ________

. <22.00

. $12.00

. $3.00

Užsieniuose: 
metams . _____________

pusei metų _____________
vienam mėnesiui ________

. $23.00

. $13.00

. $3J0

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Tele! HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu au užsakymu.

i “nulieti kraują”

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 rak vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Ruošiamas “kraujo nuliejimas” 
komunistams

Maža bolševikų grupelė, vokiečių generalinio štabo 
pinigais ir Petrogrado darbininkų bei caro kareivių ne
apdairumu, pagrobė Rusijos valdžią 1917 metų pabai
goje ir tebelaiko ją iki šios dienos., Rusijoje bolševikų 
skaičius buvo nedidelis, bet jie pajėgė teroro pagalba pa
vergti visą Rusijos liaudį ir valdyti kraštą iki šios dienos. 
Oficialiai skelbiama, kad kraštą valdo komunistų partija, 
bet tikrovėje valdžia yra rankose mažos grupelės, kuri 
kontroliuoja policiją ir komunistams parsidavusią ka
riuomenę.

Valdžią pagrobusi grupelė skelbė karą buržuazijai 
ir kapitalistams, bet tuo pačiu metu naikino ir saviškius, 
kurie nepritarė teroro priemonėms valdžioje išsilaikyti. 
Komunistas Leninas, pagrobęs rusų imperijos valdžią, 
paėmė savo kontrolėn ir valstybinę policiją. Bet caro po
licijos pareigūnais jis nepasitikėjo. Policininkus jis naudo
jo savo tikslams, bet be to jis suorganizavo dar ir speci
alią policiją — čeką, kurios priešakiu jis pasodino Felik
są Dzeržinskį. Pastarasis pirmon eilėn “nuleido kraują” 
Spalio revoliucijos koalicijai, nuvertusiai Kerenskio va
dovaujamą demokratinę vyriausybę. Nukentėjo kairūs 
revoliucionieriai, vėliau skaudus smūgis buvo kertamas 
socialistams demokratams, dar vėliau buvo gaudomi ir 
be teismo čekoję šaudomi įvairių srovių anarchistai ir so
cialistai revoliucionieriai.

Dzeržinskis buvo žiaurus, bet komunistų partijos 
narius jis prie sienos nenoriai statė. Mažiau skrupulų tu
rėjo čekistas Jagoda, o jokių skrupulų neturėjo Ježovas. 
Pastarasis šaudė ne tiktai paprastus komunistų partijos 
narius, bet jam ranka nesudrebėdavo, kai prie sienos stą: 
tydavo komunistų partijos centro komiteto narius. Tokių 
būdu buvo sušaudytas Grigorijus Zinovjevas, bolševikų 
partijos iždininkas; N. Bucherinas, komunistų partijos 
teoretikas; Rykovas, Piataįo.vąs ir visa eilė komunistų 
partijos centro komiteto narių. Ježovas išklojo visą rau
donosios armijos vadovybę, paskelbdamas geriausius 
maršalus krašto išdavikais. Buvo žudomi ne tiktai rusai 
komunistai, bet ir Maskvai tarnavusieji lietuviai komu
nistai Be jau minėto Angariečio, Poželienės, gen. Put- 
nos, Pauliukevičiaus, Viedrynaičio, Rekašiaus, žuvo vi
sa eilė mažiau pasižymėjusių partijos narių.

Tokios komunistų partijos narių tarpusavės žudy
nės Rusijoje vadinasi “čistkomis”. Lietuviškai “čistka”

bet jis ruošėsi dar didesniam, tiktai nesuspėjo. Komu
nistinį “kraujo nuliejimą” ruošė ir Berija, bet Chruščio
vas laiku viską pajuto ir pasiskubino pačiam Berijai “nu
lieti kraują”. Brežnevas Chruščiovą nustūmė nuo val
džios be kraujo praliejimo, bet be “čistkos” ir Brežnevas 
negali valdyti. Iš partijos politinio biuro jis jau pašalino 
Ukrainos įtakingą komunistą Šelestį. Kad opozicija ne
pakeltų galvos, Brežnevas pradėjo ruošti naują ‘č'istką”. 
Jis valo iš partijos visus komunistus, galinčius pasiprie
šinti jo užimtai politinei linijai

Palaidoję Staliną ir sušaudę Beriją, likusieji komu
nistai pasižadėjo “kraujo nuliejimo” metodo nebevarto
ti. Jiems nepatogu naudoti ir žodį “čistka”. Jis yra suriš
tas su baisiais prisiminimais ir pasibaisėtinomis žudynė
mis. Dabartinę “čistką” jie vadina “partiniu dokumentų 
keitimu”. Kiekvienas komunistų partijos narys turi par
tijos nario knygelę. Joje surašyti asmens duomenys ir 
nurodytos instrukcijos. Naujame partijos bilete bus Le
nino paveikslas ir pats paskutinis gyvo Lenino obalsis: 
“Partija — mūsų epochos protas, garbė ir sąžinė”. Vi$i 
iki šio meto buvusieji partijos bilietai jau negalioja. Jie 
bus pakeisti naujais, bet ne visi juos gaus. Dokumentus 
gaus tiktai išrinktieji

Lietuvos komunistų partijos sekretorius Antanas 
Sniečkus, kalbėdamas liepos 3 d. sušauktam centro komi
teto plenumui, naujos “čistkos” reikalu šitaip pasakė:

“Per ruošimosi partinių dokumentų keitimui 
laikotarpį Lietuvos komunistų partijos miestų ir ra
jonų komitetai bei pirminės partinės organizacijos 
turi personaliai apsvarstyti kiekvieną komunistą, 
pažeidžiantį partinę ir valstybinę drausmę, jį prin
cipingai įvertinti, kaip to reikalauja TSKP (Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos) įstatai. Suprantama, 
šis darbas, tai ne atskira kampanija, ji§ turi būti dir
bamas nuolat. Kartu pažiūra į kiekvieną komunistą 
turi būti , teisinga ir subjektyvi, visiškai atitikti par
tijog principus, leninines partinio gyvenimo nor
mas”. (Tiesa, 1972 m. liepos 7 d., 2 psl.).
Sniečkus pasakoja apie reikalą asmeniškai apsvars

tyti žinias apie kiekvieną komunistą.' Lietuviai žino, kaip., 
komitetai svarsto-šiuos reikalus ir kokiu būdu tvarkomi - . S ■ J- - . - -

komunistų partijos reikalai. Partija turi įvairius komi
tetus, šaukia posėdžius, kviečia konferęncijas, bet visas 
reikalas sukasi apie sekretorių. Ką sekretorius praneša, 
taip ir daroma. Daugelis gali pamanyti, kad sekretorius 
turi teisę pats spręsti. Bet toks galvojimas yra klaidin
gas. Lietuvos komunistų partijos sekretorius yra tiktai 
laidąs, per kurį Maskvos įsakymai pasiekia rusų okupuo
tą Lietuvą. Sekretorius gauna įsakymus iš Maskvos., ku
riuose pasakyta kas daryti ir kąip daryti.

Sniečkui buvo įsakyta pravesti Lietuvoje “čistką”. 
Jam taip pat pasakyta, kad šis komunistų partijos narių 
valymas bus vadinamas “dokumentų pakeitimu”, tai 
Sniečkus suvažiavusiems Vilniun komunistams ir aiški
no, kokia ta “čistka” bus ir kokius žmones reikės išmesti 
iš partijos. Pirmon eilėn bus išmestas kiekvienas ko
munistas, kuris nepritaria Brežnevo politikai,

buvo suvarytą į muitinę,— to-vo didelis rūpestis. Moterims ten ir atgal vežioti? Ne,’pasa
liau savo įspūdžius iš kelionės gerai/ jos turi kelias vietas, 
į “tarybinę” Lietuvą pasako-1 kur pinigus gali paslėpti, bet 
ja Frank Prūsis. — Turėjom^, vyrai be kišenėm — kitos vietos 
atsivežtus daiktus sudėti ant 
stalų, atidaryti mūsų valizas ir 
parodyti tikrinantiems tarnau
tojams, ką mes atsivežėm. Tu
rime pasakyti, kiek ir kokių 
pinigų a tsjvežėme.

Mums pasakojo, kad kartais 
Maskvos aerodrome lagaminų 
netikrina, bet šį kartą pilims 
liepė )viską parodyti Nie
ko mes Devežėme, bet tik
rintojai norėjo pamatyti. Aš 
prisilaikiau kelionių biuro nu
rodytų patarimų, bet, matyt, 
tos taisyklės komunistinėje 
valstybėje labai lengvai kaita
liojasi. Ką rusai įsileidžia vie
ną dieną, tai uždraudžia se
kančią. Buvau įsidėjęs 10 ske
petaičių, kurias Chicago  je 
įprasta vadinti babuškomis. 
Tikrintojas abi mano valizas 
patikrino nieko blogo nerado, 
bet babuškas atidėjo į šalį. Pa
maniau, kad jau bus blogai. 
Prie manęs pradės kabinėtis. 
Jis išsitraukė mierą ir pradėjo 
vienos babuškos plotį ir ilgį 
matuoti.

— Tris gali įvežti, o 7 turėsi 
čia palikti, — jis man pasakė.

— Kodėl? — aš jo paklau
siau.

— Todėl, kad taip turėsi 
daryti...

— Bet man sakė, kad gali
ma parvežti giminėms net 10 
skepetaičių, — aš aiškinu tar
nautojui. .

— Anksčiau buvo galima tai 
padaryti, bet dabar jau nebe
galima, — man aiškina rusas.

— Man niekas nieko nepasa
kę, kad negalima šių skepe
taičių parvežti giminėms, — 
bandžiau aiškinti.

— Tau nesakė, bet- mums 
pasakė, — ramiai pastebi mui
tininkas. Įsakymas įleisti ske
petaites pakeistas. Vietoj 10 
skepetaičių, dabar galima tik
tai tris skepetaites paimti.

Pabaigėm su valizom, tai 
prasidėjo pinigų reikalas. Dar 
ėktuvė mums davė po lapelį, 

į kurį įsakė įrašyti visus veža
mus pinigus. Daug pinigų ne
turėjau, bvęt .tūkstantinę dėl 
viso ko buvau pasiėmęs. To- 
kioję kelionėje nežinia, kas ga 
Ii atsitikti, p pinigas visuomet 
gali būtį reikalingas, galvojau. 
Perskaičiau lapeli, dideles ir 
mažas raides, prisiminiau Ras- 
čįausko patarimus ir nutariau 
viską įrašyti. Kad būčiau tik-’ 
ras kiek aš tų pinigų turėjau, 
tai turėjau dar kartą viską per
skaičiuoti. Maniau, kad turė- 
au tūkstantinę, bet, yienp do

lerio jau trūko. Gerai į lapelį 
Įrašiau $999,00 dolerius.’

Niekad didelių sumų nesive-

nėo man atrodė ne pakanka
mai saugi. Tokioje kelionėje,

tais prisnūsti, tai iš kišenės 
bet kas gali ištraukti. Man dar 
nepasitaikė taip, bet jeigu ap
dairesniems pinigus ištraukė, 
tai, galvojau, kad gali tai pa
daryti ir man. Tai aš nusipir
kau gerą diržą, į kurį gali su
dėti Šiek tiek pinigų. Jeigu kar
tais kelipnėje, alaus išgėręs ir 
prisnūsti, tai iš suveržto dir
žo ne taip jau lengva pinigus 
ištraukti. Ten aš juos ir lai
kiau. Neilgai žinoma.

Kai atėjo laikas pinigams 
skaičiuoti, tai be paprasto mui
tininko, atsirado dar vienas. 
Pasakiau, kiek turiu ir kiek 
užrašiau' į lapelį. Atsijuosiau 
diržą, padėjau ant stalo ir pra
dėjo skaičiuoti. Laimė, kad 
buvo tiek, kiek pas mane buvo 
užrašyta. Jeigu būčiau netiks
liai užrąšęs, tai būčiau patekęs 
bėdon, kąip patenka tie, ku
rie nęnpri arba nepajėgia tiks
liai užrašyti.

Užmiršau pasakyti, kad aš, 
dar' nepriėjus pinigu muiti
ninkams, savam muitininkui 
daviau gerą, žibančią rašo
mąją rutulinę plunksną. Ji 
buvo nebrangi, bet ir ne iš pa
čių pigiųjų, čia mes galime jų 
nusipirkti, kiek tiktai norime, 
Pradžioje plunksnos jis neno
rėjo imti. Dar paklausė, ar aš 
noriu tą plunksną parduoti, 
bet aš jam pasakiau, kad Ru
sijoje aš plunksnų nepardavi
nėja. Prieš kelionę nusipir
kau kelis tuzinus, kad galėčiau 
geriėms žmonėms duoti dova
nų. čia pačiam yra dovanų. 
Nieko aš neparduodu ir niekam 
nepardavinėsiu.

Atrodo, kad muitininkas, šiek 
tiek atlyžo. Kai jis pamatė, kad 
pas mane dar yrą keli dole
riai, o tie kiti muitininkai nuo 
manęs pasitraukė, tai jis į duo
tą “parkerį”, kaip jis vadino 
dar pasižiūrėjo, pasižiūrėjo, 
pamurmėjo, kad plunksna ge
ra, pasirašė sayo pavardę ant 
muitinės stalo lentos ir patarė 
man pasitraukti į šalį ir dar 
palaukti.

— Ką aš turiu dabar daryti 
su šiomis skepetaitėmis — aš 
jo dar kartą paklausiau.

— Gali padaryti du dalyku, 
— man atsakė muitininkas. 
— Gali palikti j as'čia. Kai iš- 
yažiupsi, tai mes jas atiduosi
me ir galėsi išsivežti.

— Kuriam galui man jas 
vežti? Aš jas nusipirkau, kad 
galėčiau savo giminėms ati- 

__ _____ _____ . _ duoti, o ne per Atlanta vežioti.
žiojau, todėl pinigai man bu-'Kuriam galui man skepetaitės

kiau, atgal tikrai aš jų nevešiu.
— Jeigu nenori vežti atgal, 

tąi gali paštu pasiųsti savo gi- 
ruinėms, — man aiškino mui
tininkas. — Gali pasiųsti tiems 
patiems žmonėms, kuriuos no
rėją! apdovanoti.

Ši idėja man patiko, bet kaip 
tą padary ti. Aš nežinojau, kur 
yrą tas rusiškas paštas, netu
rėjau pašto ženklų ir nežino
jau, kaip tai padąrytĮ. Bet pa
ti idėja ne tokia jau bloga. Ga
lų gale, juk vis tiek , ar aš as
meniškai giminėms įteiksiu, 
ar dovanėles tie giminaičiai 
gaus paštu. Pasakiau, kad aš 
pasiųsiu paštu ir pradėjau 
klausinėti, kur tas paštas yra 
ir kaip čia man jas greičiau 
pasiųsti kad atsikratyčiau bė
dos.

Ąš maniau, kad muitininkas 
man nurodys paštą ir leis ęąan 
su skepetaitėm ten nueiti ir 
pasiųsti savo giminėms. Bet 
pasirodo, kad Rusijoje taip ne
galima. Jis man skepetaičių 
negali iš muitinės išleisti. Aš 
galėsiu eiti j paštą, bet pirma 
aš turėsiu už jas muitą užmo
kėti. čia pat tas pats muitinin
kas pasiūlė išeitį. Jis man. pa
siūlė specialius vokus, kuriais 
aš galėčiau tas skepetaites sa
vo giminėms pasiųsti.

Man atrodė dar geriau. Pa
maniau, kad mano plunksna 
padėjo. . Griežtas muitininkas 
šiek tiek atlyžo ir nori padėti 
man išsikapstyti iš nelemtų 
rusiškų muito taisyklių. Aš ra
šiau adresus ant vokų, o mui
tininkas pildė kitus lapelius. 
Kai viskas buvo baigta, tai jis 
man pasakė, kad 7 skepetai
čių pasiuntimas man kainuos 
47 rubliai.

— Man sakyk, kiek bus do
lerių, paklausiau.

Jis man tuoj paskaičiavo ir 
pasakė — 349.56.

— Ar pamišai? — nustebęs 
pasakiau. — Amerikoje už vie
ną skepetaitę mokėjau po do
lerį, o čia aš mokėsiu po 7 do
lerius už persiuntimą? To nie
kad nebus;.,

— Čia ne tik persiuntimas, 
bet ir muitas, — jis man paaiš
kino.

— Gali, laikytis sau tas ske
petaites, — jam aiškiai pasa
kiau. — Jeigu už vieno dolerio 
skepetaitę turiu mokėti 7 dole
rius muito, tai gali laikyti sau 
skepetaites, šito kailio never
ta dirbti, — pasakiau muiti
ninkui. Reporteris.

Rašo JANINA NARŪNĖ

Jurgis

19
ARIOGALA

Antrajam pasauliniam karui artėjant, 
Savickis, nujausdamas su karu susijusias bėdas:
badą, reikalingiausių daiktų trūkumą ir kitką, 
nusprendė iš negausių savo santaupų nusipirkti 
Pietų Prancūzijoje žemės gabalą.

Netoli Nicos, Roquebrune apylinkės kalne, jis 
įsigijo nedidelį sklypą, kaip jis sakydavo, “bran
gios žemės” su puikiu reginiu į jūrą. Tą mažą 
ūkelį jis pavadino “Ariogala”.

“Kaip gi žemė negali būti brangi, kai nuo ry
to iki vėlybos dienos Šviečia saulė! Batus nusipir
kęs ir darbininkiškus rūbus, aš dirbu irgi su dar
bininkais nuo ryto iki vakaro”. (“Žemė dega” 11. 
7 pusi.).

Daug prakaito išliejo rašytojas, iki liko išmū
rytos laiptiškos kalno terasos gėlėms, daržo
vėms ir medeliams sodinti. Kai buvo pastatyta 
pašiūrė, neva vila, jis jau galėjo persikraustyti 
su žmona Inga iš Šveicarijos, paskutiniosios diplo
matinės savo tarnybos (Ženevoje). Karo metu 
Jurgis Savickis praradęs ryšius su Lietuva, neti
kėtai, ne laiku ir prieš savo norą tapo bedarbis. 
Ta naujovė buvo jam neįprasta, sunki ir skaudi, 
tačiau jis niekam nesiskundė...

J. Savickis mylėjo savo žemę, dygstančius, be-

sistiepiančius į saulę augalus. Abu su žmona 
džiaugdavosi užaugintais sultingais vaisiais. Sa
vo sodelyje mūrinių sienų nišas tasai estetas iš- 
dekoravo lietuviškais Rūpintojėliais, o ir jo bute 
dailaus mūsų liaudies meno netrūko. Tenai buvo 
jo privatus pasaulis su didele biblioteka ir jo tėvy
nės , gimtosios Ariogalos kampelis.

KARO METO ŪKININKAS
Kai siautė žiaurus karas aplinkui, bombarda

vimai ir visai netoli fronto šaudymai, kliudę ir ra
šytojo terasų sienas bei gyvenamąjį namelį, gin
damas save ir žmoną nuo bado ir gaisro, Ariogalos 
savininkas stoiškai visus baisumus išlaikė ir pasi
liko prie savo žemės. Ten jis turėjo kaupti, laisty 
ti, ravėti, nes samdinių nebegalima buvo gauti — 
visos darbo rankos buvo sumobilizuotos karo rei
kalams.

Karo audrai praūžus, Jurgis Savickis taip pat 
sunkiai dirbo pats, be pagalbos, tą neilgą, jam 
likusį gyventi laiką. Tai ir buvo jo — rašytojo pa
dėtis be išeities, kai likimas privertė jį laikyti 
rankose ne plunksną, bet kauptuką...

Jo jėgos kasdien silpnėjo ir atrodė, jog jis bu
vo visiškai pavargęs ir išsisėmęs. Labai labai jam 
reikalingas poilsis — ir tuojau pati... Skubiai: 
kad išvengtų arba bent atitolintų gręsiantį širdies 
smūgį...

Jiedu su žmona maitinosi savo daržo daržovė
mis ir taip egzistavo. Dalį daržovių ištikimoji 
Inga dviračiu išveždavo parduoti į miestelį...

.. — Kokią gerą žmoną turiu — sakydavo rašy
tojas. Tą patį jis mini savo dienorašty “Žęmė De- 

I ga” 69 psl. 2 tomas.
I ' Geraširdis J. Savickis daug daržovių išdąlin- 
Idavo pažįstamiems lietuviams — visi juk norėjo 
valgyti! Visiems bado šmėkla žiūrėjo į akis. Tais 

(sunkiais laikais kolegos rašytojai sėdėdavo prie 
jo stalo, apkrauto valgiais, šeimininkės Ingos 
Savickienės pastangų ir kulinarinių gabumų dėka. 
Visiems Ariogala buvo dosni ir maloni.. Tuo 
metu Ariogalos daržovių augintojas buvo paėmęs 
mažą našlaitėlį Sergijų (Seriožą) į savo globą 
(vaikų su antrąja žmona neturėjo).

Ūkio skubių darbų genamas, rašytojas turėjo 
dirbti daržę ir sode, nebegalėdamas prisėsti prie 
rašomojo stalo. Į įpusėtą rašyti savo stambesnįjį 
veikalą jis tik su liūdesiu galėjo žvilgterėti...

Jo širdies negalavimai, aukštas kraujo spau
dimas , susikraunantis nuovargis, tartum įspė
jantieji skambučiai, primindavo jam katastro
fišką pavojų... Jis žinojo, kas jo laukia!...

Inga buvo labai maloni, rūpestinga ir mylinti 
žmona. Ilgus ilgiausius metus išgyveno su Jur
giu. .. Tačiau labai išvargusi, vistik išvąžiavp į 
savo Kopenhagą, kur buvo karo nepaliestas gyve
nimas, palikusi Jurgį vieną. Savo giminėms Vla
dui ir Valei Barauskams Amerikoje jis tada buvo 
parašęs laišką iš prancūziškos “Ariogalos”, jog 
Inga jį paliko, ir jis yra labai vienišas...

JURGIO SAVCKIO PASKUTINĖS DIENOS

Rašytojas kantriai nešė savo kryžių, niekam 
nesiskųsdamas. Jis nebuvę iš tokių, kurie daug 
kalba ir dejuoja: buvo santūrus, uždaras, vieni
šas. Vakarais vis sustodavo terasoje, sekdamas 
saulės nusileidimą. Ilgai ilgai žiūrėdavo į artė
jantį vakarą, kol visai sutemdavo.

Gal matydavo savo paties saulėlydį? Gal jau
tė Mirties Angelą, tiesiantį savo sparnus , Gal 
atsisveikindamas su gyvenimu, meldėsi tas aki
mirkas, giliai susikaupęs, savo mintyse pasken
dęs. .. Tasai vienuoliškas rymojimas buvo jo pas
kutiniųjų dienų atsiskyrimas nuo šios jį supančios 
aplinkos, jo liūdnas ir paskutinis “sudiev” ...

Jis buvo nesuprastas. Nesuprastas net tų, ku
rie viešėjo pas vaišingą kolegą ilgesnį laiką. Nuo
stabu, net keista, kad tie artimieji žmonės pa
laikė jo rimtį ir susikaupimą — pozavimu... nė 
nematydami beviltiškoj padėty ligonio, stovin
čio ant amžinybės slenksčio.

Jurgis Savickis tuo laiku nebeturėjo galimy
bės rašyti. Čia ir glūdi jo paskutiniųjų gyvenimo 
dienų didelis skausmas, ir jo kančia. Jis matė, jog 
nebegalės sutvarkyti nei daugelio likusių palaidų 
novelių į vieną rinkinį, nei tuo labiau savo pradė
to ir jau įpusėto rašyti didesnio veikalo, kuris de
ja, taip ir liko gulėti ant rašomojo stalo nebaigtas.

Tenka labai apgailestauti, kad nebuvo rašyto
jui artimesniųjų lietuvių, kurie būtų galėję tuoj . 
po jo mirties paimti visus rankraščius, palaidus 
rąstus ir laiškus, kurių, reikia tikėtis, buvo ne
mažai, ir perduoti Lietuvių Rašytoju
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ *OSiS4 

IR GSRKL4S LIGOS ' 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolof.: PRospoct 84229 
R*3*<L tolffu WAWrook 5-5076

Kasdien mo 10 iki 12 vaL rytą, 
am 7 iki % vaL vąk. Tręč. uždarytą.

ml.
OR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Puteačl Rd. (Crawford 

Radical Building). TaL LU 5-6*44 
Priimu ligonius pagal susitarimu.

Jei neatsiliepi*, ‘skamhinū 374-8012 

falafu PRospoct 8-1717

DR. S. BlEZiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3141 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieni flip ir p^nktadtantais 
Trečiai. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Raau 3241 WEST 66th PLACE 
Pitoną: REpublk 7-7864

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 BRAZE
PHYSICIAN AND SUKUfcUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL. 
antrad., penxtadienj nuo 1—5, tree, 

ir sestad. tūtai susitarus.

Rez.: GI 84873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAlKEUŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
j Valandos pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9704 
Rezidencijos: PR 6-9801

D*. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ ŠPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai, antracL, ket- 
* vfrta'd.ir penktadieniais nuo 3' iki

7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta1 
dieniais nuo 9 iki H vai. ryto tik 
silsi tarns.
Trečiadieniais uždaryta.

0R. FRARK PLECKAS
OPTOMETRlSTAS

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

"dobtact lęhSįŠT
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree.

M. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, ROSkėS LR

- »ROSTATOS. CHIRURGIJA 
U54 WEST 44rd STREET

VaL l antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak." 

Ofise tel»f.: 776-2840 
Nauja; rez. telef.: 448-5545

DR, P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
* Ofisas 2750, Wait 7irt St. ’

' TeL: 9254496
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. tel.: WĄ 5-3099

LietuvUtęe kultūros židinys

Lietuvių tautinių šęįrių šven
tės, įvykusios Chicagoje sekma
dienį liepos 2 d. metu rockfor- 
diečiąi namie sėdėti negalėjo. A. 
L. B. Rockfordo apylinkė ėmėsi 
iniciatyvos suorganizuoti auto
busu nuvažiuoti į šventę ir pa
remti tą reikšmingą kultūrinį 
įvykį.

Autobusas lengvai buvo pripil
dytas, užsirašė 42 žmonės. Daug 
pasidarbavo LB Apylinkės pir
mininkė p. Kiznienė ir Kapa- 
činskas, kurie važinėjo po lietu
vių Šeimas pardavinėdami tikė
tus. <■

kas į šventę išvažiavo jau iš va
karo; autobusu važiuoti užsira
šiusieji išvažiavo visą valandą 
vėliau — vietoje 10. vaL — tik 
H vai. prieš piet sekmadienį. Ke
lionė buvo smagi ; autobuso už
pakaliniame gale susėdę mūsų 

užtraukė senas gra- 
dainas. Nėnėpa- 

atsiradome
Halsted gatvėje Chicagoj, prię 
International Amphiteatre durų. 
Apie pietus galvoti buvo nebe 
laikas, nes Reikėjo susirasti sa
vo vietas, o didžiulėje, žmonių 
sėdinčių pilnoje salėje susiradi
mas nebuvo lengvas darbas.

1 Lt Lb
ri buvo entuziastiškai sutikta il
giausiais ir smarkiausiais plo
jimais visiems šventės daly
viams sustojus. Ponia Patricia 
Nixon šiltu žodžiu pasveikinusi 
šios šventės rengėjus ir daly
vius ąu didele simpatija atsiliepė 
apie Lietuvių tautą ir Amerikos 
lietuvius. Ir^ vėl ilgos ovacijos. 
Po to sekė sveikinimai iš Chica- 
gos miesto, Illinojaus valstijos 
viršininkų, Kanados ministerio 
pirmininko ir visų Lietuvos di
plomatų.

Mūsų jaunieji šokikai ir šo^ 
kikės gražiai nuaugę berniukai 
ir mergaitės tautiniuose rūbuose 
tikrai puikiai atrodė, jų išsilavi
nimas pačioje aukštumoje. Su 
trumpa pertrauka visa progra
ma baigėsi 5:30 vai. vakaro.

Nors trumpai teko susipažin
ti su šokėja iš Grand Rapids, 
Mich., p. P, Puodžiūniene ir kito
mis ir su jaunuoliu Kostu Pet-

rausku iŠ Rochester, N. Y. Kaz. 
Dargia klą įminėjo apie mūsų Liu
dą Jarošeką, jo draugą dar iš 
Lietuvos. Susitikau savo para- 
pijonų nuo Lukšių Algirdą Keb- 
linską ir didelį Chicagcs lietuvių 
kultūros darbų rėmėją — žvėrių 
kailių išdirbėją Norman Burstei- 
ną.

Nieko netrukus pasipylė tūks
tančiai mūsų tautiečių, skuban
čių susirasti savo automobilius 
ar autobusus- Ir mes, rockfor- 
dięčiai, susiradę savo busą su
lindome į jį ir buvome nuvežti 
skaniai pavalgyti. Po to buvo
me dar nuvežti į Paramą apsi
pirkti ir patraukėme namo. Vėl 
prasidėjo linksmos dainos, bet 
dainininkai buvo laimingai pa
vargę, tad ir dainuoti nebesise
kė taip gerai kaip atvažiuojant. 
Grįžome prie savo Rockfordo 
Lietuvių Klubo jau 11 valandą 
vakaro. Ačiū mūsų LB pirmi
ninkei p. Kiznienei už suorgani
zuotą tokią nepamirštamą eks
kursiją. žvalgas

Jaunas filmy aktorius Tony Scotti 
turi viUiy pasidaryti žinomu akto
rium, nors ligšiol |is tevaidino vie

nam filme 'Valley of th^ Dolls",

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ’NAUJIENAS’

plų papuošimui ir tezoednėa

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
525 So. Mariam Ava. — 5U-12tt

žias

’ širdis jaudino, kai mažiausiai 
14 tūkstančių lietuvių užgiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus, o 
taip pat kai apsilankė visos 
Amerikos mylimiausia pirmoji 
Lęidė ponia Patricia Nixon, ku-

GBADiNSkA'
VĖSINTUVĄ 

ŠIANDIEN PIRKSI, 
ŠIANDIEN GAUSI

< R x a "N. r

a.12 W. 47 ST. — FR 6-Į998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ
v? ~ .“...'.I

tPIRKRAUSTYMAI

MO V I N G
Leidimai — Pilna agdrauda

1 ŽEMA KAINA ‘ "
R." j TlTli A 3 

[2047 W. 67th Pl. WAIbreok 54068

f MOVING 
Apdraustas parkraustymas 

iš frsiriv atstumv. 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wast 34 Place 
Tek: ^entįfe 6-1842

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
l^ŠO. kŠL Ą. M.

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

Telaf.t HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

LITWA
Kq lenkai apią Lietuvą rašo

š im. liepos mėn. 6 d. 157 lai
doję lenkų laikraštis “Dzienik 
Związkowy”, persispausdino iš 

, “Dzienik Polski-Londyn” ilgą 
straipsnį, pavadintą “Litwa”. 
Šio straipsnio autorius Kažimierz 
Zdziechowski. Straipsnyje rašo
ma, kad mažai žinių patenka į 
vakarus iš sovietais okupuotos 
Lietuvos. Niekas negalėjo pa
tiekti tikrų žinių apie ten gyve
nančių žmonių nuotaikas ir jų 
prisirišimą prie savo tikybos, 
kultūros, kalbos, apie Lietuvos 
rusinimą ir. tikybos persekioji
mą. Ilgą laiką buvo tyla apie, šį 
nelaimingą kraštą. Pagaliau ty
lą sudrumstė dviejų lietuvių tė
vo ir sūnaus pabėgimas, šie pri
vertė sovietų lėktuvą, nusileisti 
■Turkijoje. Taip pat ir nepasi-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Gflaaei 2642 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
If pčnkt. Z-4 ir 6-8 vai vak. Seštadie- 
aiaik' 2-4 tai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. tumasonis, M. D., Š. Č.
CHIRURGAS

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, ta! telef. Gi fr€196.

f. SiUMiS. C. f.
0«THOrEO*S^eOTEZIST*5 

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai Sp»cl»U pagalba ko|<M* 
{Ar* Supports) ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd SL, Chicago, III. 60629 

Telef.; PRospeęt 6-5084

FORWT KRJU W1T 
•COR. FtREST flEEMB*

Šie įvykiai privęrįė. Vakarus 
tikėti, kad liętuyia-į nori būti 
ląįsyi ir priminė, kad negalima 
,jųos į nuostolius nurašyti, šių 
metų vykę Lietuvoje įvykiai 
tampą ugnies priežastimi ir nęt 
galimas daiktas yętnni sovietų 
imperijoje.

Iš Lietuvos gaunamos žinios, 
kad ten auga sovietam^ neapy- 
kąnta ir vyksta neramumai. Pa- 
vięniai žmonių pasipriešinimai 
iššaukia masines žmonių de- 
mpnstraci j as. Sausio rpėnesy j e 
lietuviai 'įteikė Brežnevui ir 
Jungt. Tautų sekretoriui Kurtui 
Waldheim ui peticija su 17,000 
asmenų parašais, protestuodami 
dėl tikybos ir kunigų persekio
jimo. Gegužės mėn. jaunas lie
tuvis darbininkas Romanas Ta- 
lanta (Kalanta) sekdamas čeko 
■Palacho pavyzdį apsipylęs ben
zinu susidagino. Gegužės 18 ir 

■ 19 d. per jo laidotuves įvyko di
delės priešsovietinės demonstra
cijos. Tūkstančiai žmonių, tame 
skaičiuje nemažai studentų, išė
jo į gatves su šūkiais Laisvės 
Lietuvai, degindami automobi
lius ir mušdamiesi su vietine po
licija Policijai į pagalbą buvo 
iššaukti net už Lietuvos, ribų 
buvę sovietų kariuomenės para- 
šutininkaL Tik vėliau teko pa
tirti, kad ten buvo daug dides
nės riaušės, negu kad spauda pra
džioje apie tai rašė.

dar lankančių bažnyčias priskai- 
toma iki 30 milijonų. Stipriai 
Religijos laikosi ne tik katali
kai, unitai-ukrainiečiai, žydai, 
mohometonai, kurių priskaito- 
ma iki 10 milijonų, bet stipriau
siai ręiškiasi baptistąi. Dėl sta
čiatikių kunigų-popų pasisako, 
kad pagal rašytojo Solženicino 
laišką patriarchui Pimenui rei
kią daryti išvadą, kad tie pra
voslavų popai yra niekas daugiau 
kaip paprasti KGB agentai-šni- 
pai, ir kad kas liečia Lietuvą, tai 
nei mažiausios teisės nei preten
zijų ten rusai negali turėti. Lie
tuvius su rusais niekas nejunT 
gia. Priešingai, viskas skiria: 
rasė, tautybė, tikyba ir net is; 
torija. Jeigu sovietai aiškina, 
kad ukrainiečiai, baltgudžiai 
etniniai jiems artimi, beveik vie
na kalba kalbama, tai gal ir bū: 
tų suprantama. Bet ir čia au
torius mancų kad tai turi spręs- 
rU patys, gyventojai, o, ne rusai. 
Bet Lietuvos okupacija absoliu
čiai joldais argumentais nepatei
sinama. Ir baigia straipsnį, kad 
rusai neturi teisės sėdėti nei 
Kaune, nei Vilniuje.

Stasys Juškėnas

šilę ir prie baro, ir virtuvėje, ir 
prie blynų kepimo ir kituose dar
buose, taip pat prie saldainių 
teikimo už dyką. Patį našlių klu
bo aparatą suko klubo pirmi
ninkė Mary Neberezienė su pik
niko rengėjomis.

Įsisiūbavus piknikui greitai 
atsirado šaunusis Joniko orkes
tras.

Komitetas pavakarėje prave
dė laimės šulinį, kur laimingie
ji su džiaugsmu nešėsi puikias 
dovanas ir taip įvairiai ir nenuo
bodžiai slinko Našlių piknikas. 
Darbininkai kaip ir rengėjai be
tarnaudami svečiams per visą 
dieną pavargo, bet džiaugėsi 
pikniko pasekmėmis. Koresp.

GtLtS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS G4LINYC1A 

2443 WEST 63ro STREET 
Talafonal: PR 8-0833 Ir PR *4)434

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU MUM

1410 So, 50th Avė., Gcero
Telef.: TOwnhaU 3-210M

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKSTt AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubfie 7-8600 REpubBc 7-86M

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
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LALBOTUViU WREKTORIA1:

DOVYDAS F. G6IDAS "GĘRA1DAS F, 0A1MID 

4905-07 So. HERiVUTAGE AVĘNUE 
Tel: YArds 7-1741 1742 
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Toliau rašoma, kad lietuviai 
prasidėjus renesansui XIX am
žiuje tampriai susirišo su katali
kų tikybą. Paminėta apie suėmi
mus dviejų kunigų, kurių vienin
telis “nusikaltimas” buvo aiški
nimas vaikams katekizmo. Pa
žymi, kad lietuvius nuo okupan
to skiria religija, kalba, kultū
ra ir istorinės tradicijos. Per 
paskutinius dvidešimt metų lie
tuviai įrodė, kad jie patys suge
ba politiniai ir ūkiniai gerai tvar
kytis be jokių sovietų globos.

Toliau Zdziechowski straips
nyje rašo, kad ne tik lietuviai, 
bet ir ukrainiečiai ir kitų tiky
bų išpažintojai pradeda Sovie- 
tijoje bruzdėti. Nežiūrint in
tensyvios antireliginės propa
gandos ir persekiojimų, bažny- 
nyčias lankančių žmonių yra di
delis skaičius. Vien stačiatikių

Našlių piknikas
► - T - •' '..

įvyko praeitą sekmadienį 
Onos Bruzguli enės sodelyje. 
Pūaiikąųįojų susirinko daug, 

;gąl trūko tik jaunų žmonių, va
dinamo jaunimo. Senosios kar
tos truputis su antrąja karta bu
vo užtektinai. Nuo ryto oras 
bąukštino, saulutė buvo, labai 
.skūpi parodyti savo šviesius 
-spindulius, dangus aptrauktas 
lyg juodu maišu ir rodėsi, kad 
tuojau pradės krapyti, bet po 
pietų , pavakarė buvo labai gra
ži ir šilta ir piknikams nepaken
kė. Našlių valdyba, komisija ir 

: darbininkai dirbo išsijuosę, su-

BIZNIERJAl K.U5® GARSINASI 
NAUHENoyfi"’. — TLR1 GERIAUSIA

* PASISEKIMĄ BIZj'TYJE

Susirinkimų ir oc'engimu
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuvių Piliečiu Pa
ša! pini o klubo piknikas įvyks Kay’s 
sode. Bus skanių valgių ir gėrimu, 
gros Antano Valiūno orkestras. Pra
džia 12 vai. Visus kviečia Komisija 
ir Valdyba.

Pastaba: Klubo susirinkimas įvyks 
tik rugpiūčio 20 dieną.

z ' x Valdyba

JACK MARKEVICH 
(MILLER)

Ilgus metus buvo, Grožio saliono sav. 
Lietuvių Auditorijoj

Mirė 1972 m. liepos 13 dieną, 3:35 vaL popiet, sulaukęs 68 metų 
amžiaus. Gimęs Coal Port, Penn.

Paliko nuliūdę: žmona Betty, duktė Betty Jane Kackert. žentas 
Frank Kackert, 2 anūkės — Cheryl Krug, jos vyras David, Dale Anne 
Falke, jos ' yrąs Terrence, motiba Helen Miller, sesuo Aldona Basso, 
Švogeris Isidor su šeima, uošvienė Bessy Kashius su šeima ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St
Pirmadienį, liepos 17 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Jack Markevich giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, motina, sesuo, giminė?.

Laidotuvių Direktorius Povilas .k Ridikas. Tek YA 7-1911

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

MODERNIŠKOS ĄIR.CONDTnONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
LajįcįęUzyių

1 Direktorių
AMOciacįjęą

AMBULANCE 
patarnavi 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ»4F 

VISOSE' MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANKA ĄVENUE. Phone: YArus 7-340]

BUTKUS V AS AITĮS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

/ T* t, . r ♦ .r • ' ’t - - “

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. ęAĮ4Ę(),RNlĄ AYEt Pho/ie; LĄfąyette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVĖ. Tel: YAras 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubHc 7-1213
231,4 23rį PLACE Virginia 7-667$

1KJ28 SOUTHWEST HKxHWAY, Palos Hills, UL 974-4410

P. J. RIDIKAS |
T3-54 So. HALSTED STREET Phone: YAtd< 7-101}

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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1972 m. liepos mėn. 30 d., 
sekmadienį, Bučo sode yra ren
giamas “Naujienų” piknikas. Vi
si esate maloniai kviečiami j 
pikniką. Atvykite ir gražioj 
gamtoj bei sveikame ir tyrame 
ore praleiskite smagiai laiką.

Bus malonu susitikti su savo 
senai nematytais draugais ir 
prieteliais, kurie gal būt tik vie
ną kartą Į metus atvyksta iš 
kitur dalyvauti “Naujienų” pik
nike.

LIORENTAS IR RCKšTELė 
įvažiuoja

Kol. Jonas.L&renlas ir kol. 
Antanas Rakštelė su šeimomis 
išvyksta iš Chicagos į naujus 
gy\'enįnio vietas.

D. L. K. Birutės draugijos 
Centrinis skyrius, Liet. Aero 
klubas ir L. V. S. “Ramovės” 
Chicagos skyrius rengia iš
vykstantiems atsisveikinimą š. 
m. liepos mėn. 19 <1. 7 vai. vak 
6422 So. Kedzie Avė., — 
niuose namuose.

Ponios birutietės, kol. 
vėnai ir Liet. Aero klubo 
prašomi atsisveikinime 
lyvauti.

Norintieji dalyvauti prašomi 
pranešti asmenų skaičių kol. K. 
Leknickui, 7129 So. Oakley 
Ave., telef. PR 8-1471 iki liepos 
mėn. 17 dienos.

skyriui ir L. Bendruomenės val
dybai. Jos susiriš su organiza
cijų vadovybėmis ir tarsis dėl 
protesto žygio pravedimo ir jo 
pasisekimo.

Tironiški Sovietų Įstatymai ir 
tautų genocidas laiko milijonus 
žmonių vergijoje. Ten gyve
nanti* i i visokiais būdais sten
giasi nuo tos vergijos nusikra
tyti, Lietuviai net savo gyvy
bes aukoja susidegindami, kad 
laisvas pasaulis juos išgirstų.

Būdami laisvi mes negalime
raino- būti kurti ir akli. Todėl kiekvje- 
narįaij110 lietuvio yra šventa pareiga 
dalv

Tauti-

dalyvautrprotesto žygyje, abu

Piknike galėsite skąniai paval
gyti ir pasmaguriauti, nes veiks 
restoranas su pagamintais įvai
riais lietuviškais valgiais bei 
skanumynais.

Pikniko dalyvius linksmai nu
teiks geras orkestras. Turėsi
te progos pasiklausyti gražios 
muzikos ir smagiai pasišokti. 
Piknike bus ir kitokiu pramogi
nių dalykų...

Troškuliui numalšinti veiks 
bufetas, kuriame galėsite gau
ti pagal jūsų skonį Įvairiausių 
gėrimų.

Iki pasimatymo piknike.
ai bud

JAUNŲ. KRIMINALISTŲ 
CHICAGOJE PADAUGĖJO

PASITARIMAS
DĖL PROTESTO ŽYGIO

Pavergtų Tautų protesto žy
gis įvyks š .m. liepos mėn. 22 
d., šeštadienį, 12 vai. Chicago- 
je, State gatvėje. Tuo reikalu 
buvo sušauktas organizacijų 
ir spaudos atstovų pasitarimas. 
Susirinkusieji pavedė visą šį 
reikalą .tvarkyti Chicagos Alto

Chicagos policijos departa
mento metinis pranešimas ro
do, kad žymiai didesnė pusė 
1971 metais mieste suimtųjų 
nusikaltėlių buvo jaunesni kaip 
25 metu amžiaus. Nuošimčiais 
suimtųjų buvo: už žmogžudys
tę 57.7 nuošimčiai, už plėšikavi-

mus 79.5 nuoš., už Įsilaužimus 
80 nuoš., už automobilių vagys- 
tęs 72.3 nuoš., už smurtingus 
užpuolimus 61,7 nuoš., už iš
prievartavimus 76.6 nuoš. Po
licija atžymi, kad žymią dalį 
sunkiųjų nusikaltimų paaugliai 
atlieka gaujomis ir dėlto už vie
ną piktadarystę kartais yra su
imami keli gaujininkai.

Iš 824 žmogžudysčių pernai 
i 532 buvo padarytos šaunamais 
gniklais, iš jų 399 rankinėmis 
šaudyklėmis (revolveriais), 76 
šautuvais ir 57 nenustatyto tipo 
ginklais. Peiliais subadyti 63 
žmonės ir 72 užmušti arba mir
tinai suspardyti.

Bendras 1971 metais padary
tų sunkesnių nusikaitimų buvo 
126,854 (1970 metais buvo
127,917). Pernai areštais išaiš
kinta 30.2 nuošimčiai visų nu
sikaltimų. Ypač daug piktada
rių policijai pasisekė suimti 
greitojo susisiekimo priemonė
se — CTA autobusuose ir trau
kinėliuose, būtent 22,963; už
pernai tokių suėmimų padary
ta 18,816.

RENTING -IN GENERAL 
N u o m o s

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE 

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

9 vai. ryto 
779-0066 arba 

HI 5-6503 po 10 vai. vak.

po

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 įrengimai

PARDUODAMI
13 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimia ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

BUSINESS CHANCES 
Bixnio Progos

MAISTO KRAUTUVĖ 
SU MŪRINIU NAMU

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui . 1 Namai, Žemė — Pardavimui ■

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212ZW. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA"!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
• ' INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. —■ PRospect 8-2233.

1972 m. liepos 29l dieną

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

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

TEL —. 7765881
Anicetas Garbačiauskas, sav

TRUMPAI

2 mašinų mūrinis garažas. Centrinis 
oro vėsinimas. Krautuvė gerai Įrengta. 

Marquette, Parke.

Tek 471-1337 .

MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE 
savininkas parduoda_2 butų po 4 kam
barius modernų, mūrinį namą arti 
73-cios ir California Ave. Atskiros 
šildymo sistemos kiekvienam butui. 

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

PIKNIKAS - VAKARONĖ
įvyks Union Pier, Michigan — Lietuvių sa- 
ėje. Pradžia 7 vai. vak.:— Šokiai, valgiai, 

bufetas, šokiams gros Ąžuolo Stelmoko or
kestras. '

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti ruo
šiamoje linksmoje vakaronėje.

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ta<somi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. Vi 7-9M7

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
_ 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 viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos.' Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių/ laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt ' • ' . •

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį ,

4 AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: ’

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

Lietuviy spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

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

KRUMPLIS ir STULPINAS
umiiitfttmmiunttiintniiitttutinuinitiiiiiitiiiiiiiittitiiiistii

— Richard P. Shemitis iš 
Marquette Parko apylinkės yra 
Augustana kolegijos, Rock Is
land, Ill., garbės studentų sąra
šuose.

— Australijos Lietuvių Krep
šinio rinktinė žais su Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos koman
da liepos 22 d. 2 vai. Bostono 
State kolegijos salėje.

— Scottsdale bibliotekoje, 
4101 W. 71 St., atidaryta apylin
kės 4-H klubų . rankdarbių pa
roda. Klubuose dalyvauja 9— 
19 m. jaunuoliai.

— Ona ir Liudas Kronai, 
Lions, Ill., atsotogauja pas sa
vo sūnų inž. Algį Bostono mie
ste.

— Pavergtų Tautų paradas 
Chicagoj e Įvyks liepos 22 d. vi
dudieni, miesto centre. Chica- 
gos Lietuvių Taryba ir LB Vid. 
Vakaru valdyba kviečia skait
lingai parade dalyvauti.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

200 AKRŲ FARMA
100 mylių į šiaurę nuo Minneapolio, 
5 mylios nuo 35 vieškelio. 40 akrų 
ariamos. 4 miegamųjų modernus na
mas. Daržinė, garažai, šilo ir kita. 
$16,000 kartu su McJos. reikmenimis 
ir mašinerija. Dėl sąlygų bei infor
macijos rašyti angliškai arba skam

binti: FLOYD FORSYTH, 
STURGEON LAKE. MN. 55683 

Tel. (218) 658-4353

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.

- CaU RE 5-9279.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

BEVERLY SHORES
ANT BROADWAY PARDUODAMAS 

GRAŽIAUSIAS DVIGUBAS

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

arba 376-5119 (Chicagoj)

Butu nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

NAUJAS 8 BUTU NAMAS po 3 — 
4% kamb. Marquette Parke. $15,000 

’ pajamų. Mainys į mažesnį.
Kam reikia kamb. buto, veikite 

greitai, nes jis yra dabar laisvas.
HE 4-2323.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karsto 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 MŪBINIS. Di- 
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metą 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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 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 
Pipus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metą patyrimas.

? AL N A U J O K A I T I S
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
" 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.
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LIETUVIO
BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

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

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS
TEL.: YArds 7-9107

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tai.: REpublIc 7-1941

A. & L INSURANCE 4 REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Plgūt automobllty draudimai.

Brsnganybėi, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progoms.

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

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

L kitokį 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

— Lietuviu Jaunimo Infor
macijos Centras, PO Box 8992, 
Boston, Mass. 02114, turi savo 
atstovus ir žurnalo “Lietuviu 
Jaunimas” bendradarbius veik 
visose Kanados lietuviškose 
apylinkėse: Aldona Lederytė
— Calgery, Alb., Rūta Gudjur- 
gytė — Edmonton, Alb., Aldona 
Volungytė — Hamilton, Ont., 
Algis Puteris — London, Ont., 
Silvija šarkaitė #— Toronto, 
Ont., Vytautas Kudžma — Mon- 
treal, P. Q., Jurginą Vileitaitė
— Vancouver, B. C., Petras 
Stankevičius — Winnipeg, Ma
nitoba. Daugelyje apylinkių yra 
sudaryti spaudos ir informaci
jos rateliai.

— Andrius Šmitas, 53 Bonn- 
Bad Godesberg Annaberger 
Str. 400, West Germany, atsto
vauja Liet. Jauniiiio Info centrą 
Vokietijoje. Jis yra baigęs Va
sario 16 gimnaziją, redaguoja 
laikraštuką “Jaunimo Žodis”.

— Al. Vabalas su žmona iš 
Venecuelos atostogauja Gintaro 
vasarvietėje, Union Pier, Mich. 
Ten pat atostogauja dail. J. Pau- 
tienius, prof. Jonikas, prof. Ru- 
kuiža, V. Mašiotienė, dr. Sid- 
rys, V. Šimaitis, Grincevičius, 
Šileika, Raciborskas, Pagirienė, 
Talandis, Tiškevičius, Indreika 
bei jų šeimos.

— Naujasis “VARPAS", pa
skirtas lietuvių jaunimo klau
simams ir dabar vykstančiam

>—i I «« ■■■»>!! - ,

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-59M

> ----------------------------------- ------------------ ------------------------------------------------_
A
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Jaunimo Kongresui, Čikagoje 
yra gaunamas “Marginių” ir 
J. Vaznelio (buv. J. Karvelio) 
krautuvėse. Kitur gyvenantie
ji ŠĮ leidinį gali gauti paštu iš 
administratoriaus T. Briškai- 
čio, 1214 N. 16th Ave., Melrose 
Park. III. 60160.

— Nepirk katės maišė, — sa
ko lietuviška patarlė. Jei nori
te netik pamatyti, kaip oro vė
sintuvai atrodo, bet ir patirti, 
kaip jie veikia, nuvykit pas Gra- 
dinską: Emerson vėsintuvas vi
są parduotuvę vėsina. Gradins- 
kas jums sąžiningai patars. Nu
sipirkę tuoj gausite, nereikės 
laukti. Adresas toks: 2512 W. 
47th St., Chicago, Ill. Telef- 
FR 6-1998. Atdara ir vakarais 
pirm, ir ketv. ligi 9 vai. vak.

(Pr).

METINIS BARGENAS
Beveik naujutėlis labai ištaigingas 2 
aukštų su 2 dideliais butais po 5% 
kambarių ir jaukiu 4 kambarių butu 
angliškame beismante. Specialios lu 
bos, ištaigingos vonios, spinduliuojanti 
karšto vandens šilima atskirai kiek
vienam butui, 2 mašinų muro garažas, 
65-tos ir California apylinkė. Būsite 
patenkinti namu, aplinka ir geru in

vestavimu.
Skambinkite stebukladariui.

• Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. ^Narnas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. 525,500.

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

TEL. 436-7878

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

(Pr).

Londone buvo surengtos teniso rung
tynės, kuriose dalyvavo daug žymiu 
asmenybiy. Aktorius Peter Ustinov 
neblogai vaidina, tižiau, kaip matosi 
iš nuotraukos, iš jo menkas teniso 

žaidėjas.

MARQUETTE PARK 
VICINITY

3 apartment brick and small store 
or office.

2 car garage. Good income.
Low taxes.

HE 4-0290

6 IR 5 KAMBARIŲ mūrinis pilnu beis- 
ihantu ir gretimai esančiu 25?xl25’ 
sklypu geroje Brighton Parko apy

linkėje. S32,500. 
BUD’S RE. Tel. 254-5554.

BRIGHTON PARKE beveik naujas 
mūrinis namas. 2 butų po 4 ir 4% 
kambarių. Atskiri gazu šildymai. Pil
nas rūsys, potvynių kontrolė. Mo
derniškos virtuvės ir vonios. Kilimai 

Ekstra sklypas.
Savininko telefonas * 

847-6560

BRIGHTON PARKO geroje vietoje 
2 butų po 6 ir 5 kambarius medinis 

namas su beismantu. $21.000.
BUD’S RE. Tel. 254-5554

ATDARAS SEKMADIENI 12—4 VAL. 
8767 So. KILBOURNE AVE.

3 miegamų duplex su 1% vonios, 
centr. vėsinimu, šoniniu įvažiavimu. 

Maži taksai. Tik $26.500.
BUD'S REAL ESTATE 

TEL. 254-5554 
4369 ARCHER AVE.

SAVININKAS PARDUODA Mar
quette Parke 8 kambarių 1% aukšto 
mūrini ant 40 pėdų sklypo. Kabine
tinė virtuvė, ceramic plytelių vonia, 

apšildomas beismantas.
65-tos ir Washtenaw Ave. apylinkė.

TEL. PR 6-1378

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. $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 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

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. 
$21,900.

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

3 BUTAI
2 aukštų mūrinis su 3 moderniais bu
tais. 2 patrauklūs butai po 4% kam
barių ir jaukus 3 kambarių butas 
angliškame beismante. 2 individualūs 
karšto vandens šildymai, patogios ka
binetinės virtuvės, 220 voltų elektra, 
pigesnis už bet koki bargeną — tik 
$29,900. Labai gera 71-mos ir Cali
fornia apylinkė. Paimkite tą bargeną. 

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Bl. 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

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

•NAUJIENOSE”




