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Kaip Lietuvos jaunieji specialistai leidžia laisvalaikius, ar 
iems rūpi kūryba, kultūros pramogos, ar jie daug skaito? Toki 
Jausimai rūpėjo Plungės žurnalistui R. Žilevičiui. Jis apklausi- 
lėjo apie 200 jaunųjų specialistų (baigusių aukštąją ar vidurinę 
mokyklą, neperkopusių 35 metų) ir štai kas pasirodė:

HAUJiEMOS 
The Utha^Mi Daily

W Lifcimanlaa Wawd PubihJwig Co- < 
1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 00006 

HAymarket 1 - 6100
DAILY NEWSLITHUANIAN

V tea Fw*r and Crtattat Lithuanian Dad* tn Asm

Saulėta, diena 70°, naktį 50 
saulė teka 6:47, leidžiasi 6:33

70L. LVI

o™00

■ ■ -------

Chicago, Ill, — Pirmadienis, Spalio-October 2 d., 1972 m. Kaina 15c

Dauguma nežino, ką veikti 
ūsvalaikiais Plungėje, kurioje 
iuo metu gyvena apie 20,000 
ruonių, biblioteką lanką 1,100 
kaitytdjų, iš jų vos 106 jauni 
pecialistai (30 vyrų, 76 mote- 
ys). Retas turi asmenines bi- 
liotekas. Rita M., pasiraususi 
rabužių spintoje, rado tokias 
nygas: “šalti ir šilti užkan- 
žiai”, detektyvinė knygelė, ke- 
os sentimentalios meilės isto- 
ijos... Ji pasakojo: sistemin
ai neskaitau knygų. Esą, tai ne 
itas reiškinys — priduria ži- 
vičius.

1969 metais Kaune buvo ap- 
lausinėti, apie inžinierių Įaisva- 
ikį, 442 asmenys, baigę ar dar 
;udijuoją Kauno Politechnikos 
istitutą. Į anketas atsakė 144 
yrai ir 49 moterys. Apklautųjų 
nžius — 21-30 m. — 55 proc., 
1-40 m. — 33 proc.

Apklaustieji atsakė, kad sa- 
ūtgaliais žiūri televiziją — 59 
yrai, 61 moteris, skaito litera- 
irą — ,53 vyrai, 61 moteris, 
imu ruošos darbus atlieka — 31 
rras, 59 moterys, restoraną šeš- 
dieniais lanko 14 vyrų, 16 mo- 
rų, kavines sekmadieniais — 
1 vyrų, 16 moterų,/teatrą sek- 
adieniais 10 vyrų ir 2 mote
's, muziejus lanko šeštadieniais 
- 4 vyrai ir 6 moterys, kūryba 
•misi šeštadieniais — 6 vyrai ir 
moterys, ekskursuoja — 2 vy- 
.i, 8 moterys, šokiuose šeštą- 
eniais dalyvauja — 3 vyrai ir 
moterys.
Būdingi atsakymai kai kurių 
žinierių šeimose: “Mes, kai 
•įžtame iš darbo, įjungiame te- 
vizorių ir visą vakarą žiūri- 
e”. šeimininkė pridūrė: žiū- 
tne beveik be pertraukos... Jei 
ki specialistai skaito knygą, 
i — be sistemos, pirmą papuo
šia, “kurios gražesnis viršelis”, 
•i lankosi šokiuose ar eina į 
•ncertą, tai tada, kai draugas 
įskambina ar kas pasiūlo bi-

TEL AVIVAS. — Izraelio uni
versitetas paskelbė, kad iš Ame
rikos Į Izraelį emigruoja žinomas 
atominės fizikos mokslininkas 
mokslininkas Alvin Radowsky, 
kuris 20 metų dirbo gerindamas 
JAV povandeninių laivų bran
duolinius reaktorius.

BELFASTAS. — Trys darbi
ninkai atnešė sofą į Belfasto cen
tre esančią baldų krautuvę. So
foje paslėpta bomba neužilgo 
sprogo, sugriaudama tris pasta
tus. žmonės buvo Įspėti iš par
duotuvės išeiti.

D/. Henry Kissinger, prezidento Nixono patarėjas, atsakinėja korespondentams i ju klausimus 
apie jo slaptas derybas su Hanojaus atstovais.

vokiečių kalba
Rytu Vokietijoje rengiamasi 

išleisti', vokiečiu kalba, M. K. |
' Japonijos politika pavadinta “išdavikiška . Japonija vienašališkai

TAIPĖJUS. — Kaip jau pranešta, Tautinė Kinija nutraukė 
dinplomatinius santykius su Japonija vos 12 vai; praėjus po Ja- 

* ponijos - komunistinės Kinijos paskelbimo, kad jos užmezga diplo
matinius ryšius. Tautinės Kinijos vyriausybės piktame pareiškime

Čiurlionio monografiją: Dėl to 
Kaune lankėsi Drezdeno leidyk-' 
los “Verlag der Kunst” redakto
rius E. Rromhold su fotografu 
K. Bayeriu. Monografija būsian
ti daugiau kaip 300 psl., su 160 
Čiurlionio paveikslų reprodukci
jų, jų tarpe 40 spalvotų. Mono
grafijos autorius — Dailės in-

sulaužiusi sutartį su Taivanu. Pareiškime prikišama “didyis 
istorinis Japonijos nusikaltimas” — Kinijos užpuolimas prieš 35 
metus. ;į ’

Nežiūrint Tautinės Kinijos di
plomatinės kovos, jos žygiai yra 
beviltiški ir vis daugiau pasau
lio valstybių pripažįsta Pekino 
vyriausybę. Penktadienį ir Va-

Vaitkūnas. Numatomas 10,000 kino valdžia dėl 
egz. tiražas — jie vėliau keliaus 
į pasaulio, meno centrus, biblio
tekas. Tikimasi, kad artėjant- 
100-sioms Čiurlionio gimimo me
tinėms, Vakaruose galės pasiro
dyti ir monografijos angliškasis 
vertimas. (E)

diplomatinių 
santykių atgaivinimo. Vokieti
jos užsienio reikalų ministeris 
Walter Scheel tuo reikalu spalio 
10 d. važiuos Į Pekiną, kur bus 
pasirašytas formalus dokumen
tas.

Nori Įsikurti Čikagoje, kad galėtu pradėti 
nauja gyvenimą laisvame pasaulyje

Praeitą vasarą iš rusų okupuotos Lietuvos pabėgęs jaur 
teisininkas vakar laimingai pasiekė Čikagą. Kartu su juo čikaį 
atvyko jo žmona ir trys vaikai.

MASKVA. — Sovietų “Prav
da” paskelbė pirmą kartą, kad 
rusų kariuomenės specialistai ap
moko Sirijos dalinius vartoti 
naujausius sovietų ginklus. Tuo 
buvo patvirtinta anksčiau Pen
tagono paskelbta žinia apie 
vietų santykius su Sirija.

Vakarų spauda mano, kad
“Pravdos” prisipažinimas yra įs
pėjimas Izraeliui nekartoti Siri
jos puolimo, įvykusio rugsėjo 16- 
17 dienomis. Sirijos spauda pla
čiai rašo apie Izraelio pasirengi
mus pulti Siriją. Tas žinias kas
dien kartoja ir sovietų spauda.

Tarp sovietų karinių ekspertų 
Sirijoje yra ir priešlėktuvinių 
Sam raketų technikai, kurie tre
niruoja sirus prižiūrėti tas ra
ketas.

Teigiama: jaunieji specialistai 
inkiai pripranta prie gyvenimo, 
•leidę studentų kolektyvus. Jie 
įsi junta vieniši, dažnai atrodo 
ą pasimetę. Todėl, kaip paste- 
ma, šių dienų Lietuvoje daž- 
is prašosi skiriamas tarnyboms 
gyventi — dviese. (E)

šoferių unija žada remti ’ 
Ogilvie, Nixona, Pucinskj

Chicagos šoferių (teamsters) 
unijos jungtinė taryba nutarė 
rinkimuose balsuoti už prezi
dento Nixono, gubernatoriaus 
Ogilvie perrinkimą ir kongres- 
mano Romano Pucinskio kan
didatūra i

šoferiu 
nė taryba 
šoferiams 
cagoje;
čiausią sritį iki Kankakee, Jo
liet, Elgin, Rockford ir Wau
kegan.

Japonijos delegaciją su prem
jeru Tanaka grįžtančią iš Peki
no Toki jos aerodrome pasitiko 
žmonių minia ir sukėlė dideles 
ovacijas, nes kelionė į Kiniją 
ir santykių pagerinimas su ja lai
komas istorinės reikšmės įvykiu.

Lietuvos foto menininkų dar- 
,i, palyginti, dažnai teigiamai 
ertinami užsienio kraštuose, 
įsario mėn. tarptautinėje foto 
įrodo j e Jugoslavijoje, Skopje 
ieste, lietuviai buvo laimėję 
urę už geriausią darbų kolek- 
ią, o kitame mieste, Maglaj, 
kso medaliu buvo įvertintas A. 
rtkaus nuotraukų rinkinys, 
etuvių fot-menininkų darbai 
įsario mėn. buvo eksponuoti 
sningrade, o kovo mėn. jie ro
ti tolimame Novosibirske. Be 
, Lietuvos fotografijos parodos 
lis metais vyko Tbilisi, Riaza- 
je, Voroneže, Odesoje.
Lietuviai nepatenkinti per ma- 

valdžios dėmesiu, nes jauni- 
bs aukštosios mokyklose netu- 
galimybių studijuoti foto me-

• teorijos ir istorijos, be to, 
r trūksta ir kvalifikuotų me-
• kritikų. (E)

JAV senatorius.
(Teamsters) jungti- 
atstovauja 190,000 
ir 34 unijoms Chi-

tos unijos apima pla-

Maskvoje, Vilniuje ir kitur 
šiais metais viešėjus grupei Len
kijos mokslininkų, dabar laukia
ma glaudesnio bendradarbiavi
mo mokslo srity. Lenkai išvyk
dami pažymėjo, kad juos paska
tino atvykti į Lietuvą ypač nau
jausi darbai puslaidininkių, fizi
kos, radijo elektronikos ir kito
se srityse. Jiemfc padarę įspū
džio Vilniaus skaičiavimo ma
šinų gamyklos konstruktoriai 
lietuviai, kuriantys skaitančias 
mašinas. (E)

— Vilniuje išleistas neseniai 
mirusio Aug. Griciaus apsaky
mų rinkinys ‘Tėvų tėvai”. Api
ma 1924—1959 m. kūrybą. Jau
nimui išleista Petro Tarasenkos 
istorinė apysaka “Pabėgimas” — 
vaizduojamas didž. Lietuvos ku
nigaikščio Kęstučio pabėgimas 
iš kryžiuočių nelaisvės. Tai jau 
antras knygos leidimas. (E)

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas šeštadienį pasi
rašė kongreso rezoliuciją, pa
tvirtinančią prezidento susitari
mą su Sovietų Sąjunga dėl stra
teginių ginklų skaičiaus apribo
jimo.

Prezidentas pareiškė, kad ši 
sutartis nepanaikina karų ir ne
garantuoja, kad jų daugiau ne
bebus. Ji tačiau duoda pradžią 
tolimesniems susitarimams ir 
viltims nusikratyti ginklavimosi 
naštos, sumažinti karų pavojų.

Sutartis ateinantiems penke- 
riems metams nustato, kiek 
branduolinių raketų gali turėti 
Amerika ir kiek — Sovietų Są
junga. Ribos nubrėžtos ir povan
deninių laivų raketoms. Sovie
tams leista turėti didesnį rake
tų skaičių, nes Amerikos rake
tos gali nešti po kelis sprogsta
muosius užtaisus.

Senate dėl tos sutarties bu
vo gyvi debatai ir sen. Jacksonui 
pavyko prirašyti prie sutarties 
raginimą vyriausybei stengtis 
ateities derybose sy rusais išsi
derėti raketų skaičių lygybę.

Manoma, kad dar šiais metais 
prasidės antras derybų ratas dėl 
strateginių ginklų.

Už ka balsuos
f- ‘-/i ■Illinois žmonės?

‘. ČIKAGAI'— “Chicago Tri
bune” pravedė Illinois valstijoje 
balsuotojų apklausinėjimą apie 
prezidentinius kandidatus ir pa
tyrė, kad balsuotojai daugiau re
mia prezidentą Nixona, negu sen. 
Mac Govern. Net 60% žmonių 
sakėsi balsuosią už Nixona ir tik 
24% — už McGovern.

Įdomu, kad panašius rezulta
tus apie Illinois nuotaikas pa
skelbė ir “Time” žurnalo praves
ti Illinois tyrinėjimai. Net pa
čioje demokratiškoje Čikagoj Ni
xonas pralenkia McGoverną san
tykiu 43%-34%. Priemiesčiuose 
ir provincijoje Nixono persvara 
siekia 53%-29%, Tik negrų tar
pe už McGoverną pasisakė 51%, 

už Nixona tik 9%.o

Australijos senatoriai 
pasirašė JK peticiją

Australijos federalinės val
džios senatoriai: George Hannan, 
J. tP. Kennedy ir Philips E. Lu- 
cock, paremdami lietuvių.pastan
gas atgauti laisvę sovietų pa
vergtai Lietuvai, sutiko pasira
šyti II PLJK peticiją. Australi
jos lietuviai iki šiol Peticijos ko
misijai jau yra atsiuntę užpildy
tus peticijos lapus su 3000 pa
rašų. Peticijos komisija prašo 
visus lietuvius pagelbėti surink
ti pusę milijono ’parašų, kad ki
tų metų pradžioje galėtų įteik
ti Jungtinių Tautų Generaliniam 
Sekretoriui, prašant laisvės pa
vergtai Lietuvai.

— Vilniuj š. m. balandžio mėn. 
antroje pusėje gastroliavo Klai
pėdos dramos teatras. Buvo pa
statyta: A. Zurbos pjesė “Ne
mylėk manęs”, K. Sajos dvi ko
medijos “Poliglotas” ir “Abs
tinentas”, L. Zuchoviskio pjesė 
“Tostas už Kolumbą”. (E)

— Lietuvoje mirusio rašyto
jo A. Venclovos sūnaus, Tomo 
Venclovos pirmasis poezijos rin
kinys “Kalbos ženklas”, 63 psl. 
išleistas 8,000 egz. tiražu. (E)

nukenčia vaikai
Eismo nelaimių skaičius, pa

gal Vilniaus spaudą, nemažėja, 
priešingai — didėja. Birželio 15 
d. Lietuvoje buvo pasibaigęs kas
met rengiamas “eismo saugumo 
mėnuo”; Kad padėtis kelia rū
pestį, liudija ir “Tiesoje” (geg. 
17) paskelbti duomenys. Per šių 
metų keturis mėnesius keliuose 
įvyko tūkstantis avarijų — žuvo 
158 žmones. Keli-šimtai buvo su
žalota, Daug nelaimįų>įyyksta 
dėl pėsčiųjų kaltės. Vien dėl;jų 
kaltės pernai Lietuvoje įvyko 
1290 avarijų — žuvo 204 ir bu-[lėktuvai jau dalyvavo šiaurės 
vo sužeisti 1172 žmonės. Pagal Vietnamo puolime. Tie lėktuvai, 
“Tiesą” šiais metais kasdien Lie- keturios jų eskadrilės, siunčia- 
tuvos keliuose ir gatvėse auto mos į Indokiniją, artėjant mon- 
nelaimėse žūsta vidutiniškai du J sūno . lietaus sezonui. Lėktuvai 
žmonės, apie dešimtį suluošina
ma. Tos nelaimės, pagal apskai
čiavimus, per pastaruosius de
šimt metų atnešė nuostolių apie 
šimtą milijonų rublių.

Pasak laikraščio, nerimą ypač. ku į tokius greitus 
kelia padėtis Kėdainių rajone — 
čia auto nelaimių, su žmonių 
aukomis, skaičius pernai išaugęs 
net du su puse kartų. Pagal Vil
niaus statistiką, kiekvienas Lie
tuvos gyventojas dabar per me
tus nuvažiuoja vidutiniškai dau
giau kaip po pusantros tūkstan
čio kilometrų. Be to,--tyrimai,karo”]alvaiš‘ap^

Sprogimas karo, laive
' SAIGON AS. — Iš Amerikos 
bazių ^Vietnamą pasiųsti F-lll

yra labai greiti ir lakūnas juos 
valdo automatiškai, nematyda
mas žemės. Lėktuvai skrenda ir 
mėto bombas iš 250 pėdų aukš
čio. Priešlėktuvinei gynybai sun- 

lėktuvus, 
skrendančius žemai, pataikyti.

F-lll lėktuvų Vietnamo fron
te nebuvo nuo 1968 metų.

JAV kreiseryje “Newport 
News” sprogo didelė 8 colių pa
tranka. Sprogime žuvo 19 jūrei
viu ir 10 buvo sužeista. Kreise- *• »
ris buvo netoli Vietnamo krantų,

rodo, kad beveik trys ketvirta
daliai pėsčiųjų, bent Vilniuje, 
nepaiso eismo saugumo reika
lavimų. Bloga ir tai, kad eismo 
nelaimėse nukenčia daug vaikų" 
— tik pernai tose nelaimėse nu
kentėjo daugiau kaip penki šim
tai vaikų. Laikraštis tik pabai
goje pastebi, kad daugelis nelai
mių įvyksta dėl to, kad prie vai
ro sėda neblaivūs, b su jais... vi
sada kartu keliauja ir nelaimė. 
Dėl to ir tuo pačiu metu iškyla 
vis dar reikiamai neišspręstas 
kovos prieš girtavima klausimas.

(E)

Atvažiavęs teisininkas vadi:
I
j si Zigmas Antanas Butkus, 
žmona yra daktarė Danutė B 
kienė. Jie turi tris vaikus, 1 
rie kartu su jais atvyko Čikag 
Vyriausioji yra 11 metų a 
žiaus duktė Loreta, antroji j 
10 metų duktė Raimonda, o t 
čias yra 3 metų sūnus Rimvyd

Vasaros pradžioje Čikagą 1 
vo pasiekę gandai, kad vienai š 
mai pavyko pabėgti nuo ru 
Buvo pasakojama, kad ta šei: 
gavo teisę praleisti atostoj 
Lenkijoje. Išvažiavusi į Len 
ją, ten jau surado būdus len 
laivu pasiekti Švediją. Reil 
manyti, kad gandai lietė B 
kaus šeimą, kuri jau pasiekė 
kagą.

Zigmas A. Butkus gimė I 
žvilke, bet ilgiau gyveno Jurb; 
ke, netoli Kauno. Tuo tar 
jo žmona yra kaunietė, Danį 
Kareckaitė. Ji yra baigusi Kž 
no universiteto medicinos fak 

• tetą ir kelis metus yra dirbi 
Į Kauno ligoninėje.

Butkų šeima yra apsigyver. 
si pas savo gimines. Ji nore 
įsikurtr*-Amerikoj e, jei galii 
būtų — Čikagoje..^ Jie žilio, Jk 
~pradžia gali būti sunki, bet y 
pasiryžę būti laisvi.

šaudė i kareivius V
BELFASTAS. — Teroro veil 

mai šiaurinėje Airijoje nerr 
žėja. Britų kareiviai, susišž 
dymuose su slapta airių armi 
nušovė vieną vyrą ir vieną 
metų merginą, armijos šau 
šaudžiusią Į kareivius, žuvo v 
nas britu kareivis ir du buvo $ 
žeisti.

Kitame incidente bomba suž 
dė 15 asmenų miesto tavernoje 
kurią iš pravažiuojančio autorr 
bilio buvo mesta bomba.

Per trejis metus smurto 
Airijoje žuvo 583 asmenys.

šaudydamas komunistų pozici
jas. Galimas daiktas, kad į laivą 
pataikė komunistų pakrančių ar

tilerijos sviedinys. Laivas, ku
ris turi 1,200 jūreivių, liko savo 
pozicijose ir jam padaryta žala 
esanti nedidelė. Be susprogdin
tos patrankos, laivas turi dar as
tuonias 8 colių patrankas ir ke
turias — trijų colių.Britanijos veto Saugumo Taryboje

NEW YORKAS. — Britanija
—__ ...... --------------- , panaudojo Jungtinių Tautų Sau-

kausko 90-sios gimimo metinės'gurno Tarybos posėdyje savo ve- 
balandžio 8 d. buvo paminėtos to teisę, kai taryba nubalsavo i 
Anykščiuose. Kalbėjo J. Baltu- sąlygas Rodezijos nepriklauso- 
šis, J. Stonys ir J. Žėkaitė, pra- mybei. Tos sąlygos numato tik Į 
nešimą apie rašytoją padarė Vil
niaus universiteto dėstytoja E. 
Bukelienė. (E)

— Rašytojo A. Vienuolio-žu-

tokią nepriklausomą Rodeziją, 
kurioje valdžia būtų daugumos 
— juodųjų rankose. Amerika su 
trim kitom valstybėm nuo bal
savimo susilaikė.

Britų ambasadorius Sir Colin 
Crowe pareiškė, kad bet kurios 
rezoliucijos, bandančios primes-

— Vilniaus operos-baleto tea
tras pastatė lenko kompozito
riaus Moniuškos operą “Halką”. 
Ji Vilniuje pirmą kartą buvo at
likta 1948 m. Svarbiausiuose ti Rodezijai sprendimus iš šo-
Vaidmenyse: Kuodis (Jontekas) j no, šiuo metu negali turėti pa
ir Apanavičiūtė (Halka). (E) šisekimo.

Vliko seime
Vliko Valdyba pradėjo ruc 

tis Vliko Seimui, kuris įvyks 
m. lapkričio 25-26 d. Clevelan 
Ohio. Savo rugsėjo 20 d. posėd 
Valdyba aptarė siūlyti Seim 
svarstytinus klausimus, o kit 
me posėdyje parinkti prelege 
tus tiems klausimams raportu 
ti. Tame pat posėdyje buvo sva 
stoma 1971 m. gruodžio mė 
įvykusiame seime. Detroite, pr 
imtas nutarimas, kad būtų pr; 
plėsta organizacijų sudėtis VI 
ke, įtraukiant į jį lietuvių jai 
nimą.

Konkrečiai, klausimą paruo; 
ti sudaryta komisija iš dr. J. Pi 
žino, J. Valaičio. V. Radziavar 
ir A. Razgaičio.

Neseniai j Vliko Valdybą i; 
rinktieji jaunosios kartos nau. 
nariai įsipareigojo: Radzivans 

prisidėti prie informacini 
Vliko reikalų, kuriems vadovai 
ja vicepirm. J. Audėnas, tvark] 
mo, o Razgaitis - - rūpintis jai 
nimo reikalais. (E



ŠTAI, IR METAI PO VESTUVIŲ
Kada mažiukas Ričardukas,’ tis). 1950 metais įstojo į S v. 

ar ne penkerių metukų varva- Antano lietuviškų pradžios mo
liukas, vienąsyk žaisdamas su- kyklų, jų baigdamas 1953 me- 
sipinvino rankutes ir pats jų tais.
nesu gebu j o nusivalyti, 
io btauti nesavo balsu: 
dabar darysiu, kaip 
bū b dak ta ru (gy d y toj u) 
kmniis rankomis.

Matyt, Ričardėlis savo ma
žu proteliu tikrai tikėjo, kad

Baigęs pradžios mokyklą,
ką aštdabartinis daktaras per ketve- 

galėsiu rius metus (1957 m.) baigė Šv.
su to-1 Ignaco gimnaziją, visose kla

sėse būdamas “honors”, 1957 
Kietais buvo priimtas Į Lojolos 
universitetą, iš jo išeidamas 
1961 m., su savim išsinešdamas 
bakalauro laipsni iš biologijos.

i Po to, norėdamas stipriau pa
siruošti atsakingai gydytojo 
profesijai. įlietus laiko Illinois 

(universitete dar gilino biologi
jos žinias.

1962 metais 
ko Vokietijon 

'dicinos studijų.
le ir Erlangene, galiausiai Liu
beko Medicinos Akademijoje, 
iš kur portfelyje parsivežė me
dicinos daktaro diplomą. Dar 

_ kuri laiką pasipraktikavęs Vo
kietijoje, grįžo Amerikon, į 

.... , - i Cicero (1969 m.), ir dirbo Liu-kiekviena besi-i . ...... . iteronu generalmcie ligomncie.
Išlaikęs reikalingus egzaminus, 

’atliko vienų metų interną Cook 
i County ligoninėje, o 1971 me- 
jtų gruodžio mėn. išlaikė vals- 
h-binius egzaminus ir gavo tei
sę verstis medicinos praktika 
šiame krašte.

kagos priemiestyje Ciceroje! -Šinot metu dr. Petrys< toje 
(kai kurie juokais taria, esą Či- Cook County ligoninėje gilina 
kaga esanti Ciceros priemies- žinias moterų-ligų srityje.

’•><1 I apie tai plepu? O štai i 
d ko. Rišardas - Adolfas Pet- 
r šiandien daktaras, besi- 
rročas moterų ligų specialistu j 
būti, iš pilt mažumėlės svajojoj 
tapti gydytoju. Apie daktarus! 
šnekėdavo, daktarais žaisda-’ 
vo daktaro mintis ji lydėjo'

Ričardas išvy- 
tiesioginių me- 
Studijavo Kie-

Tėvai, Ona ir Adolfas Pet
ravičiai (dabar Petiiai) sekči 
sūnaus susidomėjimą daktaro 

gydytojo profesija ir augan
čiam ir jau besimokančiam 
nui iš savo ne per didelių už 
da’bių skyrė 
mokančiam 
ji išmokslino, kaip žemiau ma-į 
tysime, kaip retas kitas.

Dr. Ričardas gimė 1939 me
tu balandžio 3 diena šiauliuo-l 
se. Vaikas su tėvais i tremtjj 
pateko Austrijon. iš kur atvy-| 
ko i ši kraštą ir apsigyveno Či-1

Amerikoje vėl atgyja "tap" šokiu populiarumas. Garsus šokėjas Al Gilbert, kairėje, savo studi
joje Los Angeles turi daug mokiniy.

U

1971 metais vedė gerą lietu
vaitę Dalią Mackonytę. Tik 
rugsėjo 18 dieną sukako metai 
nuo jaunųjų lietuvių vestuvių. 
O juodu verti paminėti jau vien 
dėl to, kad ir daktaras ir jo 
žmona iš mažens buvo auklė
jami lietuviška dvasia, o ta 
dvasia neišblėso iki šiolei, prie
šingai, ji stiprėja.

Dalia Mackonytė baigusi Ma
rijos Aukštesniąją Mokyklą il
gesni laiką priklausė “Daina
vos” ansambliui. Ričardas lan
kė Cicero lietuvišką mokyklą 
ir aukštesniąją lituanistinę 
Marquette Parke. Mokymosi 
metais visą laiką buvo aktyvus 
ateitininkų ir skautų lietuvių

organizacijų narys, f 
tinius šokius “Žilvičio’’

Šoko tau-j Paminėtina ir antroji Ričar- 
c” tauti-ido specialybė. Studijų metais 

nių šokių grupėje, dainavo lie- Vokietijoje jaunasis studentas 
tuvių chore ir, pamėgęs liau
dies instrumentus, grojo'orkes
trėlyje skudučiais. Tik prade-{sklandymo mokyklą, ją baigė, 
jęs Įtemptas studijas, buvo turi trijų sparnų sklandymo 
priverstas laikinai iš lietuviš-, ženklą, 
ko darbo pasitraukti, bet gir
dėti, kad žadąs ne po ilgo grįž
ti atgal lietuviškan veikimam 

Verta paminėti, kad kai jau
noji pora ieško dovanų kitiems, 
apsistoja lietuviškpse parduo- padėti stiprinti vis retėjančias 
tuvėse, kur išsirenka vertin-jeiles. Jaunimo mums, labai ir 
gesnių tautinių išdirbinių. ’labai trūksta. J. Vaičiūnas

rado atliekamo laiko buriuoti, 
turi tam leidimą. Be to, lankė

Taigi per tokj trumpą laiką 
tiek mokslo ir tiek darbų! 
Laukiame Jūsų, Daktare, grei
čiau baigti tas specializacijas ir

Po atostogų su nauja energija
SLA 134-tos Moterų kuopos 

narės, po 2-jų mėnesių vasaros 
atostogų, gausiai susirinko rug
sėjo 1 d. Hollywood salėj pirma
jam poatostoginiam susirinki
mui.

Pirmininkė H. čižauskienė ati
darė susirinkimą. Pasveikino na
res, padėkojo už gausų susirin-. 
kimą. Protokolo sekretorei su
sirgus, jos pareigas perėmė vice
pirmininkė Zinida Rife.

Seimo delegatės perskaitė sei
mo raportus, narės priėmė su 
pagyrimu. Buvo perskaitytas 
prezidento P. Dargio padėkos 
laiškas. Pirmininkė Įteikė 3 na
rėms naujus pabudimus E. Kie- 
lai, I. Protas ir Z. Rife.

Minutės susikaupimu narės' 
pagerbė iš gyvųjų tarpo atsiski- 
rusią narę Marijoną Guzevičienę.

Po susirinkimo seimo delega
tės pavaišino nares ir svečius.

Pirmininkė pasveikino gimta
dienio.proga nares: M. Baronie
nę, O. Biežienę, P. Grunskienę, 
V. Casper, M. Kriaučiūnienę, F. 
Klumbis, M. Lepa, K. Mankus, 
P. Mališauskas, I. Protas, M. Yo- 
mantas ir E. Jonkaitis. Visoms 
sugiedota ilgiausių metų.

Malonu buvo narėms ir valdy
bai, kad j susirinkimą atsilankė 
garbingai svečiai — E. Mikužiu- 
tė, centro iždininkė, V. Mankus 
ir ponai Milda ir Antanas Vai
vadai iš Virginia valstijos. Vai
šių metu paaiškėjo, kad mūsų 
narei Konstancijai ir jos vyrui 
Vincui Mankui sukako 55 metai 
jų vedybinio gyvenimo, o narei 
Bernice Yanas ir jos vyrui Stan
ley 35 metai. Mūsų svečiai iš 
Virginijos kartu su narėmis at
šventė taip pat 35 laimingo ve
dybinio gyvenimo metus. Kristi
nai Austin, kuopos sekretorei, 
pritariant pianu, narės sugiedojo 
visiems jubiliantams ilgiausių

priklausomybės pusės amžiaus. 
Taip pat p. Vaivadienė pasveiki
no nares. Turiu priminti, kad 
Milda Vaivadienė yra mūsų kuo
pos narės ir šeimininkės M. Ba
ronienės duktė.

Prie vaišių prisidėjo M. Leppa, 
L Protas, V. Mankus, o p. Vai-' 
vada pavaišino nares su šampa
nu.

Narės išsiskirstė geroj nuotai
koj. Sekantis susirinkimas Įvyks 
spalio 6 d. 6:30 v. v., Hollywood 
salėje. E. J., koresp.

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alice Stephens

1972 m. spalio 22 d., sekma
dienį, 4 vai. po pietų, V. F. W. 
salėje, 7254 W. 63rd Street Ar
go, Ill. yra rengiamas Naujie
nų banketas - vakarienė su me
nine programa, kurią išpil
dys “Aldutės”.

Muz. A. Stephens per dauge
lį metų ruošia koncertus, ku
riuos išpildydavo jos puikiai 
paruošti moterų chorai. Tie 
koncertai aukšto meninio, mu
zikinio lygio publikos visad 
buvo didžiai vertinami, su pa
sigėrėjimu išklausomi.

Dabartiniu metu muz. A. Ste
phens yra suorganizavusi cho
rą, kuris vadinasi “Aldutės“. 
“Aidučių choras išpildo leng
vos muzikos kūrinius, žino
ma, nepamiršti ir lietuviai 
kompozitoriai, lietuvių liadies 
dainos ir kt. Muzikė ir dirigen
tė A. Stephens jau daug metų 
dirba, aukojasi lietuviškam

Cermak Rd. Čia ramia prie
glaudą ir čikagiškiai respubli
konai. Cicecro respublikonai, 
yra galingi ir tvarkingi ir dėka 
jų šiandien sakoma, kad Cice
ro is the best town in America. 
z Trečiadienį spalio 4 d. 7:30 
vai. vakaro Liberty svetainėje, / 
14th Street ir 49th Court įvyks
ta SLA 301 kuopos narių susi
rinkimas. Nariai ir narės, bū
kite šiame susirinkime ir atsi
veskite draugus — kaimynus. 
Apdrauda visiems naudinga ir 
reikalinga, tad pasinaudokite!

Spalio 6 d., penktadienį, Rau 
donosios Rožės klubo narių su- 
sirinkimas. Tai pirmas susirin- 
kimas po atostogų. Ateikite, 
tarsimės kaip kas geritusiai 
išmano apie parengimą. Visi 
atsimename savo veiklą praei
tyje, tad atbuskime ateičiai ir 
su tikru ryžtu neškime gražų 
Raudonos Rožės vardą pirmyn!

Su šiuo sekmadieniu, spalio 
1 d. prasideda Balfo vajus. — 
aukų rinkliava. Balfo nario 
mokestis yra tik $1.00 organi-

labui, ruošdama moterų cho-/a^°.in.s
rus ir ansamblius.

Naujienų bankete bus pa
tiekta karšta vakarienė. Veiks 
bufetas, kur galima bus atsi
gaivinti. Gros Ąžuolo Stelmo
ko orkestras.

Todėl spalio 22 d., sekmadie
nio popietės nepamirškime, 
dalyvaukime bankete. Atwke 
praleisime puikiai laiką, kur 
“Aidutės“ žavės savo aidais.

ai bud

Su spalio mėnesiu prasideda 
susirinkimai, “subuvimai’’ ir 
visokia kitokia veikla, tad bu
dėkime, kad nepamirštume -ir 
nepraleistume:

Sekmadienį, spalio 1 dieną 3 
vai. popietų įvyko lietuvių res
publikonų narių susirinkimas
nuosavoje pastogėje 5116 West ,ma.

kaip iki šiol šūkį, kad geriau 
yra duoti negu prašyti. Mūsų 
16-tasis skyrius yra moterų 
globojamas. Neprošalį būtų 
joms vyrų talka, tad, vyrai, \ 
stokime talkon obalsiui “kur du 
stos — visados daugiau pada
rys”.

Mūsų Balfo skyriaus pirmi
ninkė yra gerai žinoma veikė
ja p. Zailskienė, tad su noru ir 
ryžtu būkime jos talkininkais.

" Jau kuris laikas, kaip Liber
ty svetainės name tuštėja krau 
tuvei patalpos. Dabar patal
pos jau išnuomotos ir daromas 
remontas. Laukiame.

Buvęs ilgametis Liberty sve
tainės namo tvarkytojas M. 
Butvilas rimtai sunegalavo. Jį 
dabar pavaduoja Valaitis. Sve
tainė vra lietuviu nuosavvbė ir 
išnuomojama Įvairiems paren
gimams su sale, šviesa ir šili-

Where has
all the

> ioney gone .■
You shake your head.
You see it slip out of your hands 

and you worry.
Instead of worrying, why npt do 

something about your money? Save 
some. Painlessly.

Join the-Payroll Savings Plan 
where you work.

Your money will add up faster than 
ever before, because now there’s a 
bonus interest rate on all U.S. Saw. 
ings Boads. Now E Bonds pay 
when held to maturity of 5 years, 10 
months (4% the first year). That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all older 
Bonds.

Get a grip on your money the Pay
roll Savings way. It’s an easy way to 
see your money grow instead of go.

Pirmininkė H. čižauskienė ju- 
biliantus pasveikino nuoširdžiais 
žodžiais. Ji paklausė pono Man- 
kaus, jei proga būtų pasirinkti 
iš naujo, taip 'kaip prieš 55-kis 
metus, ką pasirinktų ? Nedvejo
damas Vincas atsakė: “Tą pa
čią“.

Taip pat centro iždininkė E.LINKSMINS SVEČIUS Taip pat centro iždininkė E. 
Mikužiūtė tarė gražų sveikini
mo- žodį, pasveikindama nares ir 
svečius. Vaivada pasveikino ju- 
biliantus ir nares, gražiais žo- 

rczervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 So. Halsted St, džiais pabrėžė apie Susivieniji
mo organizaciją, kad Susivieniji
mas gyvuoja arti Amerikos ne-

P>ANKETAS VYKS VFW SALĖJE,’7254 W. 63rd ST.
Vakariene — $8.00 asmeniui.
Šokiarrs gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas

Chicago, IH. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIFNV BANKETE

Boods<re

TTflręrL redewptxwu And ihrtyi TwExmberj 
Boedx tre< procd w-xy to mtc.

Take stock in America.
Nbw Bonds pay a bonus at maturity.

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Pensilvanijos kalnuose ir slėniuose
Klarko viršūnėj pas Dovydėną ir Vilksberyje 

pas Paulauską
Iš New Yorko “tiesiausias” 

kelias j Chicagą veda per Skran- 
tus, kur mane Pilkasis Skalikas 
(Greyhound) atvežęs paliko. Iš 
čia vos penketas mylių pas rašy
toją Liudą Dovydėną, kurs su 
žmona Elena Garmute-Dovydė- 
niene gyvena pačioje Klarko vir
šūnėje — Clarks Summit, kur 
Liudas paėmęs iš autobusų ter
minalo parsivežė savo automo
bilyje.

Su Dovydėnu — kantriu klau
sytoju ir geru kalbėtoju temoms 
galo niekuomet nebūtų, jei ne 
vaišingoji Elenutė pertrauktų 
pakviesdama tai pietų, tai pava- 
karinės, tai vakarienės, tai pus
ryčių.

Kaip jau prieš metus serijoje 
“Kur senųjų, lietuvių gyventa” 
buvo rašyta, Dovydėnai šioje 
poetiškai skambančioje ir taip 
atrodančioje vietoje turi įsigi
ję 40 akru farmą — ne — far
mą, o gyventi ir norėti izoliaci
ją. Bet nebe ilgam, mes nebeto
liose jų farmą iš visų pusių artė
damos pradeda apsupti milijo
nierių rezidencijos. Dabar Do
vydėnų farma primena Saharos 

T < SUSIVIENIJIMAS
I j A LIETUVIŲ 

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

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

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

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

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

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

i
Gausite spausdintas informacijas, Jeigu parašysite

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

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poeziįos leidimų:
1. J. Augusfaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poenos. 
Kišeninio formato, 157 psL $2.00.

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. ‘Kliu rinktinė, 165 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
$ išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, SS.OO.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos Įmyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. ‘ Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.W.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL 60608 
llln8liiaaaa«wnB«w ■ w eaaaaur- W R W W W«WWW

Jau išėjo seniai laukta 
Juozės Vaičiūnienės knyga 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00. 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui. 
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608 
----- -------------------------- ---------------------------------------------------- --------------

oazę civilizacijos apsuptą. Ta 
oazė išlaikyta nei dalgės nei žag
rės, juo labiau traktoriaus ar 
kombaino neliesta. Dar nese
niai Čia žemės ūkio būta, bet kaip 
trumpo laiko tereikia laukinei 
augmenijai savo teises atgauti ir 
buvusias vešlias dirvas ir pievas 
vėl apželdinti žolių, gėlių ir krū
mų atžalynu. Kadangi Dovydė
nų gyvenamieji namai yra prie 
kelio, pačiame kampe, tai nie
kas gamtai čia nekliudo atstaty
ti į primityvią būklę, kokia čia 
buvo iki blvkškaveidžiu baltao
džių į.šį kontinentą atvykimo: į 
gražią originalią preriją.^ Dovy
dėnas savo “farmą” laiko pasi
grožėjimui ir inspiracijai. Ra
šytojas Dovydėnas, anot tos se
nos dainos ’’nesėja, nepiauna, o 
žyvnastį gauna”.

Civilizacija tačiau ir Dovy
dėną sugundžiusi. Kiek totėliau 
nuo stilingo gyvenamojo namo 
buvusios pievos įlankoje išsika
sęs dirbtiną ežerą! Gal būt, eže
ru vadinti būtų “egzegeracija”, 
bet kas matė Lituanikos Parką 
“Sandūnuose (Beverly Shores, 
Ind.) ir tame parke pagal archi-

Nina Van Pallandt dar neseniai buvo mažai kam žinoma klub^ dai
nininkė. Ji pagarsėjo per rašytojo Clifford Irving apgaulės bylą dėl 
milijonieriaus Howard Hughes biografijos suklastojimo. Dabar ji 
turi daug pakvietimy danuoti ir jau vaidina pirmame savo filme 

"The Long Goodbye".

tekto Masiulio planą iškastą la
gūną, vietinių jau “ežeru” vadi
namą, ne kitaip pavadins ir Do
vydėnų “ežerą”. Dovydėnų eže
rėlis jau iškastas ir apiformin
tas, yra labai panašus į Lituani
kos Parko lagūną, belieka nu
lyginti krantus ir juos kultyvuo- 
ti žalia žole, o tam tikslui trakto
riai jau atgabenti.

Anądien Vytautas Alantas 
Dirvoje aprašęs savo viešnagę 
pas Dovydėnus pasisiūlė jų gy
venamąjį namą ‘‘pakrikštyti” 
sniegenos vardu, kadangi jam 
ten beviešint tas mažas gražus 
paukštelis atskridęs Dovydėnų 
paukščiams maitinti lesykloje 
pasilesė. Bet kokį vardą aš tu
rėčiau svetingai, vaišingai ir vi
suomet paklydusiems “amžinie
siems lietuviams” atdarai prie
glaudai, kadangi man teko čia 
ne tik lesančią sniegenėlę, bet ir 
šeškų, gyvačių, stirnų ir paukšt
vanagių matyti?

Kadangi šį kartą teko skubėti 
greičiau grįžti į savo “karveli
dę” .Naujienų čiukure, Liudas 
Dovydėnas buvo paprašytas pa
vėžinti iki Wilkes Barre, kuri iš 
Atlanto iki čia atklydusi pikto
ji Agnieška (uraganas Agnes) 
patvindžiusi Susquehanos upę, 
skaudžiausiai be kaltės nubaudė.

Iš Skrantono iki Wilkes Barre 
kelias apie 20 mylių eina visą 
laiką paupiu, nors pačios upės 
dar nesimato. Tik visai priartėjus 
miestą, į kurį norėjome įvažiuoti 
aukštu nesenu tiltu skersai Sus- 
quehana, iš tolo pamatėme len
tas su perspėjimais, kad tiltas 
uždarytas. Teko geroką tarpą 
priemiesčiu važiuoti iki Market 
Street tilto, kurs jau buvo atida
rytas.

Nors nuo Wyoming Valley iš
tikusio žiauraus tvano jau ber- 
tainis metų praėjo, bet “gražio
sios” Susquehanos tam slėniui, 
o už vis labiau Wilkes Barre 
miestui pridarytos nelaimės pėd
sakų perdaug dar buvo matyti.

Važiuojant Wyoming Avenue, 
kuri tęsiasi per miestą išilgai upę 
ir kitose šoninėse gatvėse tebe
buvo eilių eilės namų tuščiais 
apatiniais aukštais, kur ir langų 
angos tebežėravo tuščios lyg kau
kolių akys, ir per tų namų bu
vusius rūsius daugelyje vietų 
pro apačią galėtum stačias per
eiti. Daugelio tokių namų laiptų 
ar slenksčių sėdėjo apatiški na
mų savininkai ir gatvės, ypač už- 
gatviai tebebuvo smulkių gelsvų 
dulkių prinešti, o tolėliau į va
karų pusę vaizdai pasidarė tik
rai klaikus. Nameliai nuo pa

matų nukelti ir bet kaip bangų 
pamesti, o kur žmonės jau spė
ję įsikurti savo namuose, ten 
kiemuose arba net ant šaligatvių 
išnešti ir pamesti vandens suža
loti bei sugadinti baldai, indai, 
muzikos instrumentai, nebepa
taisomi radijo ir televizijos apa
ratai, o vienoje vietoje į laužą iš
mestas buvęs brangus fortepi
jonas.

Arčiau upės, kur tvanas buvo 
namus apsėmęs su visais sto
gais, tebevyko valymo darbai — 
traktoriai, buldozeriai, žemse
mės, kranai laužė, krovė ir ša
lin vežė buvusių namų laužą. Iš 
tų vietų plačiai sklido aitrus dul
kių kvapas ar smarvė, kaip pa
vadinsi, taip nepagadinsi.

Wilkes Barre miestas pavir
tęs tikru treilerių miestu: prie
miesčiuose ir miesto aikštėse pri
statyta eilių eilės didelių namų 
ant ratų, kuriuos valdžia, įvai
rios labdaringos organizacijos 
paskolino ar atidavė žmonėms iš 
bėdos” pagyventi. Nors stengia
masi palaikyti nuotaiką ir gerą 
ūpą, bet matant tuos žmones sė
dinčius ant savo namų griaučių 
ir nieko nedarant, pravažiuojan
čio nuotaika blogėja. Tokioje 
nuotaikoje privažiavome Pau
lausko gazolino stotį, kurioje — 
laimei — suradome patį savinin
ką. J. Pr.

(b. d.)

RUSAI LABAI VERŽLI 
LABAI PLĖŠRI TAUTA

Europos Lietuvis Nr. 28 rašo:
Pabaltijo kraštai rusinimo katile

Suvirinti rusinimo katile prie-
vartos būdu prieRusijos prijung
tus kraštus buvo ir yra vienas ir 
tas pats tiek carinės, tiek sovie
tinės Rusijos tikslas. Tiesa, yra 
šiek tiek nuomonių skirtumų 
tarp carinių, demokratinių ir so
vietinių rusų dėl ateities Rusi
jos vidaus susitvarkymo, bet nė
ra dviejų ar daugiau skirtingų 
nuomonių rusų pavergtų tautų 
atžvilgiu, rusinimo planų vykdy
me. Įvairuoja tik formos ar me
todai.

Istorijos faktai rodo, kad ru
sai yra labai veržli, o drauge ir 
labai plėšri tauta. Amžių bėgy--, 
je rusai daug svetimų žemių prie 
savo valstybės prijungė, daug 
įvairių tautų tautelių į savo tau
tą įliejo, surusino. Jie užgrobė 
pusę visos .Azijos, didžiausius 
Sibiro plotus. Vis tai ne rusų 
žemė. Pietuose užkariavo didžiu
lius ukrainiečių ir Kaukazo kraš
tus.

Vakaruose vykdomi amžini ru
sų troškimai — prasiveržti prie 
Baltijos jūros, prie kurios, kaip 
žinome, rusų tauta niekada ne
gyveno. Didžiulį rusų smūgį tu
rėjo pakelti suomiai ir jų broliai 
karelai, komiai. Rusų užimtuo
se suomių žemių plotuose ilgai
niui išaugo Petrapilio (Leningra
do) miestas. Nors patys suomiai 
išsilaikė, bet jų kraujo broliai ka
relai su komiais buvo rusų pa
glemžti, jų žemės rusais koloni
zuotos.

♦

Karelų-komių likimas rusų 
numatytas estą, latvių ir lietu
vių tautoms.

Vienuolių laikraštis apkaltino katalikus
Pasigenda "Šventosios Inkvizicijos"

š. m. rugsėo 22 d. Pranciško
nų leidžiamas Darbininkas 40 nr. 
įsidėjo J. Versus ilgą straipsnį, 
pavadintą “Blokai pasikeitė”. Jis 
savo straipsnyje svarsto dabar
tinių politinių blokų pasaulyje 
pasiskirstymą. Vykęs šalta sis 
karas pakeistas “koegzistenci
ja” ir “dialogu”. Antrasis besi
formuojantis blokas esąs kanki-, 
nių blokas ir tretysis “neutralių
jų” blokas. Į tretįjį bloką auto
rius įjungia: Europos vyriausy
bes, Ameriką Vatikaną ir Jung
tines Tautas, tuo pačiu teigda
mas, kad toks blokas yra tik ko
munistinei sistemai parama.

Besvarstydamas egyptiečių ir 
rusų santykius daro išvadą, kad 
Egiptas išvarė iš savo valstybės 
rusus ne dėl kitokių išskaičiavi
mų, kaip tik dėl religinių moty
vų. Mahometonai esą religingi, 
prisirišę prie Mahometo tikybos 
ir jokiu būdu negalėję toleruoti 
su religija kovojančių rusų. Pa
žymėjęs popiežių enciklikas ir 
visą laiką vestą prieš bedievius 
kovą, Verus pastebi, kad pasku
tiniu laiku katalikai esą ėmę ir 
supasavę. Baigdamas savo 
straipsnį autorius visai atvirai 
šitaip kaltina katalikus:

“Deja, paskutiniais metais pa
sigendama to aiškumo ir tvirtu
mo katalikiškame pasaulyje, ka
da apgaulingoji komunizmo pro
paganda įgavo tragiško sustiprė
jimo. Ne vienas klausia: kodėl 
komunizmo pasmerkimas yra ty
liai pamirštamas, kada jis būtų 
labiausiai reikalingas? Kodėl 
prieš komunizmo klaidas ir tero
rą katalikų pasaulis neišstoja 
su nesenos praeities tvirtumu ir 
atvirumu ? Priešingai, pastebi
ma nusileidimo, pasidavimo žen
klai neva dialogo ir bendradar
biavimo sąskaiton. Kodėl pasau
liečiai, kunigai ir vyskupai ima 
atmesti ir n et pasmerkti anks
tesnius Bažnyčios mokymus ir 
įspėjimus saugotis komunizmo, 
kaip maro? Kodėl Čilėje kardi
nolas išdrįso katedroje sugiedoti 
Te Deum laudamus komunisto 
Allende pergalei ? Kodėl Brazi
lijoje kitas kardinolas, pasmer
kęs kunigus partizanus^ turėjo 
atsisakyti iš savo posto? Kodėl 
yra toleruojami kunigai ir vie
nuoliai, aiškiai stoję į marksistų 
eiles? Kodėl giriami ir laimina
mi Pietų Amerikos tupamaros 
kapelionai, kurie vietoj brevijo
riaus pasirinko sąmokslus ir 

skelbia klasių kovą? Kodėl, pa
galiau, taip mažai kalbama apie 
Tylos Bažnyčią, apie vyskupus, 
kunigus, vienuolius ir vienuo
les, kurie kenčia dėl tikėjimo ko
munistų junge?

♦

Tai klausimai, kuriuos sukelia 
nelauktas Sadato gestas. Argi 
galimas dalykas, kad musulmo
nai yra šiandien nuoseklesni ir 
tvirtesni už katalikus, begindami 
savo tikėjimą nuo besiveržian
čio ateizmo? Atrodo, kad šių die
nų revoliucinės nuotaikos nebus 
aplenkusios nė Bažnyčios, nė S.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF S5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.
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VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

,Offficium, kuri* paskutinį kar- 
! tą pasmerkė ateistinį komuniz
mą. Pagaliau juk nėra nė paties 
S. Offficium. Argi tad likusią 
tuščią vietą turės užimti islamo 
inkvizicija, ir kryžiaus žygį prieš 
bedievius ateityje ves ne krikš
čionys, o Mahometo sekėjai ir 
Korano saugotojai ?...”

Iš tiesu, nenorint katalikus 
įkaitinti ar teisinti, daugumai ky
la klausimas, kodėl didžiausios 
komunistų peryklos randasi ka
talikiškuose kraštuose, kaip pav. 
Italijoje, I^rancūzijoje ir Įdėtų 
Amerikoje? Kodėl?

Stasys Juškėnas

BIZNIERIAI. K.CHIE GARSINASI 
•NAUHENOSE". _ ILKI GERIAUSIĄ

* PASISEKIAU. BIZNYJE
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psJ. 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, kuriu viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
Jos.L 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

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiusti:

1739 5e. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

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 nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Lietuviai rusams bulvių nebekasa
Paskutinėm trim rugsėjo mėnesio savaitėm Lietuvos 

bulvės tapo labiausiai pageidaujamu okupanto dalyku. 
Parvažiavusieji turistai ir jų parvežti laikraščiai sako, 
kad ne tiktai centro komitetų posėdžiuose, bet Vilniaus 
televizijoje, radijo pranešimuose ir laikraščiuose rusams 
tarnaujantieji lietuviai tiktai apie lietuviškas bulves ir 
tebekalba. Pirmieji laikraščių puslapiai pilni žinių apie 
reikalą spartinti bulviakasį, o įžanginiai tiktai bulvėms ir 
skiriami.

Rugsėjo 23 dienos Tiesos įžanginis vadinasi “Kas 
spartina bulviakasį”. Per 5 sikltis einąs “streameris” sa
ko: Rudenio metą svarbūs visi darbai”. Per tris skiltis 
einąs pavadinimas praneša apie partijos vadovybės neri
mą. Jis skamba “Nerami tyla priėmimo punktuose”. Dar 
toliau jau eina valdžios suredaguotas “kooperatyvų są

jungos valdybos” įsakymas: “Supirkime daugiau bulvių 
iš gyventojų”. Dar toliau seka oficialus pranešimas, 
kiek valdžia jau “supirko” bulvių iš gyventojų, ir kiek 
tų bulvių lietuviai rusams dar turi pristatyti. Dar vienas 
pranešimas sako, kad į Lietuvą jau privežta bulviakasių 
mašinų, bet tuo pačiu nusiskundžiama, kad vis dėlto tas 
kasimas eina vėžio žingsniu.

Okupuotoje Lietuvoje bulviakasys pradėtas antra 
rugsėjo savaitę. Bulvės dar galėjo augti, bet įsakymas iš 

. '"Maskvos liepė nelaukti, kad vėliau visas reikalas nesu
vėluotų. Komunistų partijos vadovybė nutraukė mokslą 
universitetuose ir aukštesnėse mokyklose, išvarydama 
studentus ir mokinius į laukus, kad kastų ir rinktų bul
ves. Arčiau geležinkelių esantiems kolchozams buvo įsa- 

' kyta vežti bulves į stotis ir versti į paruoštus tuščius va
gonus, o toliau nuo geležinkelių esantiems kolchozams 
liepta bulves versti į didelius sunkvežimius ir vežti į Mas
kvą. Sovietų Sąjungos sostinė, negavusi bulvių iš Ukrai
nos, pareikalavo jų iš Lietuvos.

Praeitą savaitę, rugsėjo 23 dieną, oficialiai paskelb
ti duomenys rodo, kad lietuviai vis dėlto rusams bulvių 
neskuba kasti. Akmenės rajonas turėjo tą dieną būti pri
statęs į sandėlius 800 tonų bulvių, o tepristatė tiktai 79 
tonas. Alytaus rajonas turėjo pristatyti 1,400 tonų, o te
pristatė tik 123 tonas. Anykščių rajonas turėjo pristatyti 
1150 tonų, o pristatė tik 58 tonas. Jonavos rajono bulvia
kasiai pasiryžo neiti iš laukų, kol nebus bulvės nukastos, 
bet ir jie teprikasė tik 55 tonas, vietoje rusų reikalaujamų 
600 tonų.

34
Mūsų ūkyje buvo dvejos lankos. Vienos buvo prie 

pačios Novos, o antros buvo arčiau Į namus, visai ne
toli dirvų. Tarp vienų ir antrų lankų buvo nedidelis 
pakilimas., Vietomis jis galėjo būti pėdos, o pačiame 
viršugubryje galėjo būti net trijų pėdų. Tose dirvose 
matėsi akmenų. Mažesni akmenys buvo nurankioti nuo 
visų mūsų laukų, bet didesni kyšojo iš arimų. Diedu
kas. mano tėvo tėvas, Jonas Gustainis, man sakyda
vo. kad senais laikais Nova tekėjo arčiau prie mūsų 
dirvų, pirmose lankose. Dar ir dabar tose vietose pie
voje yra gilesnių griovių, kuriuos galėjo išėsti Novos 
vanduo. Nova pasitraukė į pietus. Kada ji tai padarė, 
mano diedukas nežinojo, bet jis atsimena, kad vyres
nieji jam pasakojo apie pirmąją Novos vagą. Ji tekėju
si pirmose lankose, o vėliau pamažu pačius srauniau
sius savo vandenis nunešė truputį toliau.

Pas Novą yra tendencijos dar toliau slinkti į pietus, 
bet ji negali. Ten styro aukšta molio ir /.vyriaus kalva, 
kurios taip lengvai nepastūmsi. Mes žinome, kad van
duo yra galingas, bet jis vis dėlto į kalną kaktos nemu
ša. Pabando, jam nepasiseka, tai ramiai pasuka į 
kairę ir ritasi žemyn. 'Vandens kelias visuomet yra ten, 
kur yra truputį žemiau. Nereikalinga didelė žemuma, 
užtenka nago juodymo žemumos, kad vanduo nesto
vėtų vietoje. Alksnupis, įsiveržęs į Novą, sustiprinda
vo ją. Nuo mūsų lankų Nova jau buvo drąsesnė ir 
smarkiau ritosi pirmyn.

Diedukas tvirtino, kad senais laikais Nova buvusi 
daug didesnė, vandeningesnė. Ji buvo pilna, iki kran
tu. Mano diedukas jos tokios nematė, bet vyresnieji 
jam pasakodavo, kad senais laikais taip buvo. Gustai-

Pasenai — bet 
nepasimokinai...

Tai sena lietuviška išmintis, 
daug kartų girdėta Lietuvoje. 
Bet ji galioja ir čia — labai toli 
nuo Lietuvos, štai pavyzdys. 
Senai bemačiau gerą operą, šio
mis dienomis, kažkuriame laik
raštyje perskaičiau, kad San 
Francisko, Calif., operos sezo-

nas atidaromas rugsėjo 
Kaip tik tą dieną turėjau laiko, 
kodėl tad nesėsti lėktuvan ir per 
vieną valandą iš Los Angeles nu
keliauti į San Francisko vos 500 
mylių? Lėktuvai, tarp Los An
geles ir San Francisko, kursuoja 
kas 20 minučių, todėl pasigėrė- 
j us operos spektakliu taip galvo
jau — ten net nereikės nakvo
ti; bet kada vėl gali per valan-

Bet gražiausiai rusams bulves kasa žemaičiai. Rusai 
laukė iš Raseinių rajono 1,200 tonų bulvių, o jie gavo tik
tai 46 tonas. Šilalės rajonas turėjo rusams prikasti 1,000 
tonų, bet jiems nuvežė tiktai 11 tonų. Šilalė sumušė visus 
rekordus. Ji rusams tepristatė tiktai 1,1% rusų pareika
lautų bulvių. Mažai teatsilieka ir kiti Lietuvos rajonai. 
Iš 900 pareikalautų tonų zarasiečiai tepristatė. tiktai 27 
tonas. Iš Vilkaviškio buvo pareikalauta 1,200 tonų, o ru
sai gavo tik 42 tonas. Iš Trakų rusai laukė 1,350 tonų, 
bet gavo tiktai 62 tonas.

Bet liūdniausią vaizdą nupiešia specialus Tiesos ko
respondentas J. Meškauskas, pasiųstas apvažiuoti vietas, 
į kurias lietuviai turėjo suvežti nukastas bulves. Tiesoje 
paskelbtas jo pranešimas šitaip skamba:

“Vilkaviškio rajono vykdomojo komiteto pirmi
ninko J. Adomaičio kabinete trumpam susirinko ope
ratyvinė grupė aptarti bulvių pardavimą valstybei. 
Pragiedrėjus orams, bulviakasis spartėja, bet pri
ėmimo punktai sulaukia ne tiek mašinų su bulvėmis. 
Septyni šimtai tonų, supirktų iš ūkių, ir 36 tonos iš 
gyventojų — aiškiai kalba apie nepatenkinamą padė
tį, nes į valstybės aruodus reikia supilti daugiau kaip 
7 tūkstančius tonų bulvių. Štai kodėl ne vienam ūkiui 
tenka priminti valstybinę drausmę, žemdirbio pa
reigą. ..

“Tuo tarpu priėmėjai, atvirai sakant, nuobo
džiauja. Su paruošų vyr. inspektorium Edmundu Že
maitaičiu Budežeriupse, konservų fabriko priėmimo 
punkte, radome beveik dešimt žmonių besišildančių 
prieš saulutę... Rajkoopsąjungos priėmimo punkte, 
Vilkaviškio geležinkelio stotyje, stovi tušti vagonai, 
iš Kapsuko cukraus fabriko skolintas galingas krau
tuvas. Punkte tyla. Mašinistas Algis Kartavičius su 
vyrais dairosi į plentą — labai retai tepasirodo ma
šina su bulvėmis”. (Tiesa, 1972 m. rugs. 23 d., 1 psl.). 
Bet su rusais teisingiausias yra “Tiesos” kolchozas. 

Apie jį tame pačiame pranešime Meškauskas šitaip pra
neša :

“Operatyvinės grupės nariai dar gfieą pasitari
mą sklaidė šviežią rajono laikraštį Pergalė, kur iš
siskyrė antraštė: “Kokias [parduodate bulves?” 
Priekaištai rimti — kai kas bando apgaudinėti priė
mėjus : automašinoje iš viršaus bulvės standartinės, 
o giliau slepiasi mažytės, netgi apgedusios. Tai, pa
vyzdžiui, “Tiesos” kolūkiui nedaro garbės. Iš viso 
šio ūkio vadovė, agronome Marytė Levickaitė, turė
tų rimčiau susirūpinti bulvių rūšiavimu, apvalymu 
nuo purvo” (Ten pat.).
Rusai nori išsivežti pačias geriausias Lietuvos bul

ves, bet iš Tiesos aiškiai matyti, kad lietuviai neskuba 
tenkinti rusų pageidavimų.

Taigi. Sėdžiu lėktuve ir skaitau, 
skrendant jau į San Francisko, 
to miesto net tos dienos laikraštį 
“San Francisko Chronicle”, ku
ris ankstų rytą atskraidinamas 
į Los Angeles ir čia gaunamas 

. aerodrome.
Skaitau. Ateinu iki pramogi

nių skelbimų ir iki “San Fran
cisco Opera”:: “Aida”. Ah — 
džiugiai atsidusau, dingtelėjus 
minčiai, kad gerai nutaikiau, nes 
puiki opera, kurią esu matęs ke
lis kartus dar laisvės metais Kau
ne ir dėlto dabar bus gera pro
gą, taip galvojau, pamatyti, koks 
jos pastatyme skirtumas tarp 
Kauno ir San Francisko — lai
ko, geografinio atstumo ir vi
sai kitų žmonių (solistų, cho
ristų, dirigentų ir muzikų) at
žvilgiu. Skaitau toliau — pui
ku: pastatymas italų kalboje, su 
Terese Kubiak, Ruza Baldani, 
Carlo Cossutta ir Bruce Yarnell. 
Dirigentas — Nino Sanzogno.

Nieko geresnio negali tikėtis. 
Bet štai, lyg atominė bomba, ma
no džiugias viltis, pamatyti ge
rą operą, sunaikina paskutiniai 
to skelbimo du žodžiai: sold out 
(išparduota). Nors imk ir lipk 
lauk iš lėktuvo...- Bet... “nuta
riau” nelipti, dėlto, kad lėktuvas 
dar tebebuvo 26000 pėdų aukšty
je ir net nesirengė leistis Į žemę, 
kurios net nesimatė, tai viena, 
o antra, kad ir nepatekus į operą 
— San Francisko yra vis tiek ma
no “svajonių miestas” (kaip New 
Yorkas prie Atlanto). Kai dėl 
operos — pamatysiu kada nors 
vėliau, bilietą rezervavęs iš anks
to. Nes kita sena lietuviška iš
mintis sako: “sensti — moki- 
niesi”. šiuo atveju — esu pasi
mokinęs.

Įspūdžiai iš Lietuvos 
San Francisko

Prieš daug metų, tai buvo 1936 
m. balandžio mėn. antroje pu
sėje, Švedų-Amerikos B-vės lai
vu “Gripsholm” plaukiant Ame
rikon, teko arčiau susipažinti su 
kilnia lietuviška šeima: tai bu
vo garbingasis aušrininkas dr. 
J. šliupas, jo žmona ir mažame
tis sūnus Vytukas.

Aš tada Amerikon vykau sa
vais pinigais ir užmojais — kaip 
žurnalistas ir turistas, besido- 
mįs tada, daugiausia, jūrinio gy
venimo įvykiais ir dėlto nesirū
pinau, kodėl ir kur vyksta šliupų 
šeima. Atsimenu — New Yor
ke buvo iškilmingas sutikimas 
(be abejo to kaltininkas buvo dr. 
J. šliupas), kuris iki dabar at
mintyje paliko tokius vardus (ta
me sutikime dalyvavusių) kaip 
J. Tysliava, Trečiokas, Ambra
ziejus, J. Valaitis, Mučinskas, 
Sagys — tai tik keli iš daugelio 
žymių tuolaikinių veikėjų. Po iš
kilmingų sutikimo bankietų — 
išsiskirstėme kas sau ir nei man

rūpėjo kur nukeliavo šliupų šei
ma, kaip lygiai jai nerūpėjo kur 
nukeliavau aš — pripuolamas 
bendrakeleivis laive.

Bet dabar paaiškėjus, kad dr. 
J. šliupo sūnus, tada “Grip- 
sholm” laive mano “bendrake
leivis” Vytukas — dabar Vy
tautas — apsigyveno San Fran
cisko — būdamas šiuo kartu ta
me mieste ryžausi su juo susi- 

, siekti. Pirmiausia — norėjau pa
tirti ar jis turi kokių nuotraukų 
iš anos 1936 m. kelionės? Antra
— spaudoje buvau matęs, kad 
jis dabar jau inž. Vytautas Šliu
pas, įkopęs Amerikoje savo pro-

> fesijoje į aukštą lygį ir kompa
nijos siunčiamas keliauti po visą 
pasaulį, nesenai lankėsi net ir 
Lietuvoje.

Kaip ir daugelis šios apylinkės 
lietuvių, gerai įsikūręs inž. Vyt. 
Šliupas gyvena San Francisko 
prabangiame užmiestyje. Pa
skambinu telefonu — atsiliepia 
ponia Šliūpienė. Vyro nėra — 
dirba, duoda darbovietės telefo
no numerį. Skambinu jam ir at
siliepus klausiu ar galime kal
bėtis lietuviškai (esu praktikoje 
patyręs, kad kai kur naudojan
tis darbovietės telefonu ir kal
bant lietuviškai buvo nemalonių 
pastabų iš darbdavio pusės). At
sakymas — taip.

Pirmas klausimasapie nuo
traukas iš kelionės 1936 m. Sako
— neturįs jokių ir klausia mane 
ar aš ką nors turiu. Taip — tai 
“Vienybės” tuolaikinė laida, ku
rioje buvo įdėta nuotrauka, vaiz
duojanti mūsų sutikimą. Paža
dėjau jam vieną egz. pasiųsti.'

Antras klausimas: kokie įspū
džiai iš Lietuvos? Atsakymas: 
labai geri. Ypačiai iš Vilniaus. 
Netaip gerai atrodo Kaunas, ku
ris pasidarė apleistu provincijos 
miestu. Vilnius — daro tikrai 
gero įspūdžio. Gyventojai? Vil
niuje: beveik lygiomis po trečda-, 
lį — lietuvių, lenkų, rusų. Ma
ne domino Klaipėda, bet inž. V. 
Šliupas Klaipėdoje nebuvo. Jis 
paminėjo kažkurį profesorių (ro
dos) Indianos universiteto, ku
ris tuo pat laiku buvo Lietuvoje 
ir jam buvo leista lankytis ne 
tik Klaipėdoje, bet ir Juodkran
tėje bei Nidoje. Jis (tas pro
fesorius) ten lankėsi, bet inž. 
Vyt. šliupas su juo, apleidžiant 
Lietuvą,' buvo susitikęs’ tik vos 
pusvalandžiui ir dėlto nieko ne
galįs pasakyti apie to profeso
riaus įspūdžius Klaipėdoje ir Ne
ringoje.

Abu apgailestavę, kad laikas 
neleidžia mums šiuo kartu susi
tikti (po nepavykusio operos 
spektaklio jau buvau pasidaręs 
rezervaciją lėktuvu atgal į Los 
Angeles, o be to, dar norėjau kai 
ką pamatyti ir pakalbėti pačia
me San Francisko mieste). “Nu
tarėme” kita proga, kai būsiu 
San Francisko, pasimatyti ir pla
čiau išsikalbėti. Turiu vilties!

Bendruomenė — 
"nesiklijuoja"...

San Francisko mieste ir apy
linkėse gyvena beveik du šimtu 
(apytikriai) lietuvių, kurių tik 
labai maža dalis, daugiausia pro
fesiniais sumetimais, tebegyve
na pačiame mieste. Didžioji dau
guma išsiskirstė plačiose ir pra
bangiose apylinkėse, gi nemažai 
apsigyveno (taip pat profesinių 
sąlygų įtaigojama San Jose ir 
net tolesnėse apylinkėse. Visi šių 
apylinkių lietuviai, tiek senosios, 
tiek jaunesnės kartos ateiviai, 
yra gerai įsikūrę, gyvena pasi
turinčiai, amerikiečių tarpe tu
ri gerą vardą ir... darbus, nekal
bant jau apie puikius namus ir 
gerus automobilius. Bet lietuviš
kos organizacijos struktūra — 
remiasi nelabai stipriais pama
tais: Bendruomene. Nesu joks 
metraštininkas ir dėlto nesiimu 
gilintis į Bendruomenės istoriją 
šiame mieste (San Francisko) 
bei jo apylinkėse. Težinau, kad 
ilgus metus jai pirmininkavo 
kun. V. Pavalkis. Geras kuni
gas, kaip ir lietuvis, bet... jo va
dovaujama bendruomenė nedarė 
jokios pažangos, net metų me
tus... šis pavyzdys ir vėl pade
da mano Įsitikinimuose, kad ku
nigas, nežiūrint kaip jis labai 
būtų patriotingas — nevisur tin
ka vadovauti pasaulietiškoms or
ganizacijoms.

Kunigo vadovaujama bendruo
menė — vegetavo, kol priekyje 
neatsistojo paprastas pasaulie
tis A. Pranys. Jo pirmininkavimo 
laikotarpiu ta bendruomenės 
apylinkė išgyveno savo geriau
sius (organizacijos rėmuose) lie
tuviškus metus. Dabar bendruo
menė vėl “šlubuoja”, kai jos va
dovybę perėmė jaunoji karta, 
mažai besiskaitanti su tais, ku
rie ją išlaikė iki tol. Bet apie tai 
— po išsamesnių “studijų” kitą 
kartą, kai šiame mieste vėl bū
siu neužilgo ir turėsiu progos 
pasikalbėti su tais, kurie bend
ruomenėje dirbo ar dabar dirba.

Kremliaus žvaigždė 
auksiniame krante

Taip, čia tokia žvaigždė pa
sirodė nesenai ir ne be reikalo 
sukėlė daug rūpesčio tūkstan
čiams laisvės trokštančių žmo
nių — emigrantams iš už anos 
pusės geležinės uždangos: ru
sams (pirmoje eilėje) kurių čia, 
sakoma, yra virš 50,000, pabėgė
liams lenkams, čekoslovakams, 
lietuviams, latviams, estams, ru
munams, bulgarams — ir ki
tiems, — visiems, kurie tik sie
kė laisvės ištrūkdami iš raudo
nosios vėliavos šešėlio. Dabargi 
štai — ta vėliava iškilo San 
Francisko mieste, atidarius So
vietų Rusijos konsulatą.

Proletariato atstovai, kaip ir 
visur, čia įsikūrė gana patogiai:

(Nukelta į 5 psl.)
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niai tokios Novos nematė, bet kai ūkį valdė dar Vartai, 
tai Nova buvo pilna, iki abiejų krantų. Nova, įtekė
dama į Nemuną, atnešdavo daug vandens. Tada ir Ne
munas būdavo kitoks. Dabar Nemuno krantai yra di
deli, bet senais laikais Nemuno vaga buvo pilna.

Atsisveikinęs su Nova ir paskutinį kartą paglostęs 
Kudliu. kuris su manimi pasileido į PanOvį, o vėliau 
grįžo atgal, įžengiau į kiemą, kuriame arkliai jau bu
vo pakinkyti ir motina jau sėdėjo savo vietoje. Pap
rastai tėvas pirmas lipa į vežimą. Motina vis turi rei
kalų virtuvėje, tvartuose ar su vaikais* Jos darbas nie
kad nesibaigdavo. Išvažiuodama ilgesnėn kelionėn ji žiavo Pilviškių link, 
ir su vaikais norėjo atsisveikinti.

Dviem arkliais pakinkyta brika jau stovėjo prie du
rų. Mes turėjome briką ir brikelę. Brika buvo porai 
arklių, o brikelė — vienam. Kaip brikos, taip ir bri
kelės ratai buvo geri, apkaustyti. Brikelę tėvas naudo
davo lengvom ir trumpom kelionėm, kai važiuodavo 
vienas arba tiktai su mama. Ir kai nereikėdavo nieko 
vežti. Brikelė, aišku, tiko tiktai geram keliui. Jeigu 
kelias būdavo šlapias, duobėtas, tai brikelė netikdavo. 
Tada tėvas jodavo. Kai reikėdavo tolimesnėn kelionėn, 
tai tėvas imdavo briką. Ten galėjome visi trys susėsti 
ir buvo vietos mano lagaminui.

Kelionėn pradėjau ruoštis anksti. Pirmiausia ap
sisprendžiau, kurį lagaminą imsiu, o vėliau pradėjau 
dėstyti daiktus, kuriuos būtinai turėjau pasiimti. Rei
kėjo paimti baltinių. įsidėti maisto, paimti kelias kny
gas. Lagaminas, rodos, buvo didelis, bet jis tuojau pri
sipildė. O kai priartėjo paskutinės dienos, mama ap
džiovino kelis sūrius, ištraukė “slovikėlį” su švieži 
svicustu ir pradėjo kepti pyragus atsisveikinimui ir man 
iškepė ypatingai skanų pyragą, tai visiems buvo aišku, 
kad man reikėjo dar vieno tokio lagamino. Jo imti aš 
nenorėjau, nes žinojau, kad ilgon kelionėn daug daik
tų negalima vežti. Be to. motina, dar parinko rankšluos-

čių, kuriuos būtinai turėjau paimti, skepetaičių, dau
giau baltinių, tai pyragams vietos visai nebuvo.

Mudu su motina dar kartą lagaminą pertvarkėm. 
Palikom pačius būtiniausius daiktus, o maistą, kurį 
galėjau kelionėje valgyti, sudėjom į atskirą maišelį. 
Brikon įsidėjau lagaminą ir maišeli, dar kartą pasi
žiūrėjau i atsisveikintus brolius bei seserį, apsiverkiau 
ir išvažiavau. Praeinanti melžėja man pavydėjo. Ji 
pati būtų norėjusi išvažiuoti į Ameriką, nes ten turėjo 
brolį ir seserį, iš mano ašarų pasišaipė ir, palinkėjusi 
geros kelionės, nuėjo, o tėvas pavaręs arklius, išva-

Pravažiavome pro rugienas, kurias aš pats kirtau. 
Atsimenu, kai tėvas, parsivežęs naują kertamąją, 
man pasakė:

— Nukirsi rugius ir galėsi sau važiuoti.
Kertamąją aš jau buvau pramokęs valdyti. Ji ne

buvo tokia sudėtinga. Svarbiausia buvo lauko gale gra
žiai apsukti. Savo arklius pažinau, mokėjau priversti 
juos klausyti, todėl man viskas sklandžiai ėjo. Aš vie
nas, gali sakyti, tais metais rugius ir nukirtau. Anks
tyvesniais metais tėvas samdydavo po tris vyrus ir tris 
merginas rugiams kirsti. Jie turėdavo prakaituoti veik 
ištisą savaitę. Tuo tarpu tais metais aš vienas nukirtau 
viską j tris dienas. Viskas pigiau, greičiau ir geriau. 
Ruduo pasitaikė gražus. Rugiai gražiai pradžiūvo. 
sausus suvežėm i kluoną.

Atsimenu, kad kirtau rugius su didelėm viltim. Ži
nojau, kad mano tėvas laikėsi žodžio. Kai jis pasakė, 
kad važiuosi, tai aš buvau tikras, kad jis man leis iš
važiuoti. Kiti pasauliai mane traukė. Aš žinojau, kad 
pradžia bus sunki, kad gyvenimo sąlygos gali būti man 
visai nepažįstamos, bet aš taip pat žinojau, kad kiek
vienas žmogus turi ryžtis. Jeigu aš neišvažiuosiu ir ne
galėsiu įstoti i aukštesnę mokyklą, tai tada visą gyve
nimą būsiu nepatenkintas. Ūkis manęs netraukė. Pro-

ga ištrūkti iš ūkio ir pamatyti pasaulį man buvo neaiš
ki, jeigu aš pasiliksiu Bliuviškiuose. Man buvo gaila 
gimtinio kaimo, bet aš žinojau, 
rizikuoti. Sunkumų nebijojau.
juos visus nugalėsiu.

Iš namų išvažiavome žingine,
pasileido ristute. Kelias buvo sausas, bet ne dulkėtas. 
Sytas buvo gražus ir saulė atsisveikinančiai švietė- 
Pats liūdniausias yra atsisveikinimas. Aš visą laiką gy
venau. kelionės viltimis, bet kai tėvai surengė atsisvei
kinimą, ir man teko iš tikrųjų atsisveikinti, tai tada 
pradėjo slėgti sunkumas. Tiktai tokio sunkumo slegia
mas aš išbėgau su Kudliu į laukus, “atsisveikinti su No
va. Žinojau, kad Novai — vis tiek, aš ten būsiu, ar 
manęs nebus, bet man pasidarė ne vis tiek. Nova ir 
jos pakrantės buvo tapusios mano gyvenimo dalimi, aš 
jomis gyvenau.

Paprastai mano tėvai, kai esti vienu du, tai gana 
šnekūs. Vaikai netrukdydavo jų pasikalbėjimų ir pa
sitarimų įvairiais ūkia reikalais. Bet mes iš namu visi 
važiavome tylomis. Aš jaučiausi nusikaltęs. Abu tėvai 
buvo nushninę. Man atrodė, kad aš esu to nusiminimo 
priežastimi. Tiktai arkliai lengvai bėgo. Jie vieni buvo 
patenkinti, kad lengva ristute galėjo lengvą briką vežti.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS 

JOS VISAD RAŠO
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PASTABOS Iš TOLO
(Atkelta iš 4 psl.) 

konsulato personalui (kuris pa
gal sutartį su USA galės siekti 
net iki 200 žmonių) Sovietų Ru
sijos proletarai nupirko už mili
joną dolerių didelį butų (apart
menthouse) namą — nežiūrint, 
kad kai kurie jo įnamiai prieš 
tai labai protestavo. Paskui pro
letarų atstovui, ponui konsului, 
buvo nupirkta vila už 250,000 
dolerių ir galiausiai pačiai įstai
gai — konsulatui — išnuomotas 
ištaigingas namas taip pat už 
didelius pinigus. z

Tai ir yra tai ko šiame“auk- 
sinių vakaru” kranto mieste 
mums betrūko: sovietinių šni
pų centras, šios mano trumpos 
viešnagės metu, San Francisko 
mieste, neturėjau galimybių pa
tirti, kiek ir kokiu svoriu sovie
tinio šnipų centro atsiradimas 
San Francisko mieste (to kon
sulato jurisdikcija apima ir visą 
Kaliforniją) atsilieps į Kalifor
nijos lietuvių gyvenimą. Bet kiek 
tai liečia rusus — jų ateivių 
sluoksniuose patyriau didelio su
sirūpinimo, net baimės, ne tik 
Sovietų Rusijoje likusių gimi
nių, bet ir Čia gyvenančių saugu
mo atžvilgiu.

San Francisko — meno ir 
porno ženkle

šis puikus miestas visada bu
vo Amerikos, dėmesio centre: 
kultūrinio, politinio, ekonominio 
ar grynai socialinio gyvenimo 
prasme. Visko, čia neišnagrinė- 
si, bet baigiant pastabas — pora 
akimirkų.

Prieš kelis metus čia buvo nau
jovė,- kai atvykęs iš aerodromo 
Į vidumiesti, savo dulkėmis ap
neštus batus galėjai leisti nuva
lyti jaunai merginai, ne tik ži
nančiai batų valytojo amatą, bet 
ir suprantančiai — kaip “kusto- 
meriui” pademonstruoti savo 
grakščias kūno linijas (ir ..kam
pus). Toks batų apvalymas, kai
navo 2.50 dol. Matykite — ji sa
vo darbą atlikdavo būdama “to
pless”. Reikėdavę stovėti eilėje 
— kol pašveisdavo batus... 
-------------------- --------------------

- Dabar — San Francisko vėl 
kas naujo (po to — kai jau nu
sibodo žiūrėti į nuogas moteris
— šokėjas): bottomless šokėjai 
vyrai — nuo galvos iki kojų nuo
gi. Tur būt pagal nuomonę vie
no vokiečių žurnalisto: “...nieko 
nėra biauresnio, kaip žiūrėti į 
nuogą moterį...”. Kiek Šiuo at
veju visa tai liečia mane, viešint 
San Francisko mieste, turėčiau 
priminti seną graikų išmintį, kad 
“nieko nėra blogo, kas neišeitų 
į gerą”. Matykite, ta topless ba
tų valytoja, surinkusi apsčiai pi
nigo — nuėjo universitetan stu
dijuoti ekonominių mokslų, gi 
naktinis klubas, kuriame būtų 
demonstruojami “bottomless” 
šokėj ai vyrai — dar negavo 
miesto tėvų leidimo atidaryti sa
vo duris, ko labai laukia mote
rys... Gi batus gerai nužibina 
juodas berniukas už vos 35 cen
tus.

saulė čia yra perdaug karšta ir 
nupurkštimą labai greit nukai
tina.

Šiemet vasarėlę turėjom vieną 
iš karščiausių per visą mūsų 20 
metų gyvenimą Floridoje. Per 
liepos mėnesį turėjome gražaus 
lietulio, bet rugpjūtis ir rugsė
jis vėl buvo sausi ir karšti. No
rėdami išlaikyti žalumynus, turi
me juos laistyti. Atrodo, bus 
daug vaisių, kurie prinoks Kalė
doms. Onutė

RADIJAS LIETUVOJE
Registruotų radijo klausyto

jų Lietuvoje 1927 m. buvo 5,670, 
1928 m. viduryje — 11,000,1933 
metais — 17,350. Palaipsniui jų 
skaičius kilo. 1935 m. jau bu
vo 26,991, 1936 m. — 35,234, o 
1940 m. balandžio mėn. 87,126.

Kas nesiregistravęs naudoda
vosi radiju, būdavo vadinamas 
“radijo zuikiu”.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

MALVINAI PUŽAUSKIENEI
Lietuvoje mirus,

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai,KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
Ai apsiėmiau saugotis, kad n vedėčiau savo liežuviu: savo

bvrn^ valdysiu, kada turiu regėti Dievo Resibėjėrrtį savo akyse,
Psalmas 39:2.

Beveik kiekvienas patyręs žmogus sutiks, jei sakysime," kad liežuvis 
turi didesnę juką už visus kitus kūno narius, ar tai būtų gėriu ar blogiu. 
Patyrimai rodo, kad didžiuma hnonijos geriau valdo Utis kūno narius, 
negu savo liežuvį. Liežuvis yra toks veikius įrankis, kad visokis pasididžia
vimas, pyktis, ir visokie nupuolusio žmogaus palinkimai, stengiasi jį nau
doti kaip tarną arba pikto nešiotoją. Todėl kiekvieno Krikščionio pareiga 
yra ta: ypatingai daboti ir išmintingai saugoti šį sąnarį savo kūno, ir lai
kyti jį paduotą naujam protui Kristuje, kad jis nekliudytų nė sau, nė kitam; 
bet atvirkščiai, padėtų tiems, kurie eina siauru keliu.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai garsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

-mielam klubo nariui Algirdui Pužauskui ir 
jo šeimai reiškiame gilią užuojautą. |

Chicagos Britanijos Klubo Valdyba

GRADINSKAS
DR. FRANK PIECKAS

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. — VeL 737-5149
Tikrins akis Pritaiko ak-oius ir 

“contact lenses’'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

1973 METŲ 
TELEVIZIJOS

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

< • — —V

DR, UOKAS STOTIS 

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2455 WEST 63 rd STREET 

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

Ofise talef.? 776-2830 
Naujas raz. talef.i 443-5545

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra orikfikf ir chirurgių 

Wui 2750 West 71 st St.
Tela 925-5296

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

uždaryta.
Rat. HU WA 5-3099

GUŽAUSKV' 
GELBS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČI4 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai; PR 6-0833 tr FR »-©«*

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktike, apec MOTERŲ lipo 
eflaaa: 2652 WEST 59th STREET 

TaL: PR t • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
niaig 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

am ■■.iiijnii 'ii. \

|°ERKRAUSTYMAS

! M 0 v i M G :
L«Him*1 — Rilr.a »pdr*ud» 

ŽEMA KAINA
i R. I E R t N A S

2047 W. 674h PI. WAIbrook 5-8663

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

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

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

j M 0 VI N G 
Apdr»usi*» perkrturtymM 

ii įvairiu atstumu.
■ ANTANAS VILIMAS 
j 833 West 34 Place

Tel.'. Mowtier 6-1*82

ST. PETERSBURG, FLA.
Po vasaros karščių vėl prasi

deda atgijimas. Kai kurie mūsų 
profesionalai — aktoriai, artis
tai ir muzikai — kurie" buvo ap
leidę Floridą, jau vėl grįžta. Mu
zikas Moteika po poros metų vėl 
grįžo iš šiaurės. Anksčiau jis čia 
buvo St. Petersburg© lietuvių 
mišraus suaugusiųjų choro mo
kytojas. Per geroką laiką jis va
dovavo savo gerai išlavintam 
chorui, į kurį buvo sutraukęs 
daug jaunųjų su gerais ir stip
riais balsais. Tai buvo šio ge
rojo mokytojo .dėtų pastangų ir 
sunkaus darbo chorui išmokinti 
pasiektas rezultatas.

Praeitasis sekmadienis mums 
buvo ypatingai malonus ir įdo
mus. Buvome nustebinti ir ma
loniai sutikti grįžusio p. Motei- 
kos, kurs su savo miela šypsena 
visiems savo seniems pažįsta
miems paspaudė rankas. Mielas 
muzike, dainos vade, būk visuo
met su mumis ir su visais dai
nos mėgėjais, pasilik ilgus me
tus, o mes viską darysim jūsų 
darbui įvertinti.

Kitas buvo atsilankęs nepa
prastas svetys iš Lietuvos, iš pat 
Vilniaus. Buvo malonumas pa
matyti tą vilnietį, bet nebuvo 
galimybės jam nė ranką pa
spausti, neš" visą laiką buvo pu
blikos apsuptas. Buvo labai auk-: 
što ūgio ir labai gražiais gar- 
binuotais plaukais ir gana links
mas. Tai tiek mačiau jį.

Kiti šio sekmadienio Įspūdžiai 
— tai rugsėjo mėn. paskutiniame 
sekmadienyje. ŠĮ sekmadieni bu
vo ir kitas malonumas matyti 
kaip klubo pirmininko -p-nų Jur
gely buvo atžymimas 15 metų ve- 
lybinis gyvenimas. Buvo mie
la matyti kaip abudu Jurgėlai' 
ir smulkioji jų šeimynėlė gra
žiai nusiteikia vaišinosi. Publi
ka jiems sudainavo Ilgiausių Me
tų ir sveikiausių.

Aš nuo savęs jums p-nai Jur
gėlai ir pa patį palinkiu. Kitas 
svetys buvo iš Čikagos — p. Ti
jūnas, Lietuvių Fondo atstovas. 
Trumpai kalbėjo ragindamas 
Floridos lietuvius suorganizuoti 
skyrių Lietuvių Fondo skyrių. 
Būtų malonu, kad Petersburg© 
lietuviai toki skyrių suorgani
zuotų.

Kai artinasi šaltesnis oras, bus 
ir daugiau energijos. Greitai už
darysime savo kambariuose vė
sintuvus ir imsimės kitokių dar
belių po savo sodelius, darželius. 
Aš užsibrėžiau šiai žiemai daug 
daržovių prisodinti. Mėginsim 
paklausyti, ką mūsų sveikatos 
vadovas gydytojas J. Adomavi
čius savajame sveikatos skyriu
je mums nurodo. Floridoje nė
ra taip lengva auginti daržoves. 
Čia vasaros metu kai kuriems

KUNIGUNDA ŠVELNJS 
Pagal tėvus Bakaitė 

Gyv. Marquette Parke
Mirė 1972 m. rugsėjo mėn. 30 dieną, 10:00 vaL ryto. Gimusi ša

kių apskrityje,’ ■Slavikų parapijoje.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Frank, marti Lorraine, duktė Helen Ja

nas, 5 anūkai .... Vivian, William, Joyce^ Cathleen ir John; proanūkas 
Brandon; sesuo Mary Belskis; svainis Pijus Svelnys su šeima.

Priklausė Tretininkams, šv. Rožančiaus Brolijai, šv. Kazimiero Se
serų rėmėjoms, šv. Pranciškaus vienuolyno rėmėjoms ir Marquette 
Parko Namų savininkų organizacijai.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Antradienį, spalio mėn. 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Panelės Švenč. Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Kunigundos Švelnis giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir* atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

Telef.: PRospect 6-5084

biznieriai KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. - TVRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

..............-.......

SOPHIE BARČUS '
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

| Visos programomis W0PA, 
1490 kil. A. M.

i Lietuviu kalba; kasdien nuo pirma-i
I dienio iki penktadienio 11—12 j 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 val.i 
ryto.

Į

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

CHICAGO, ILL. 60629
-■ ' -— -............. —')

augmenims perdaug visokių pa
razitų. tai prisieina kartais ir 
naktį nemiegoti švirkšti* tuos 
naikintojus. Mat, dienos metu

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros klubo eilinis narių susirinkimas 
i wks antradieni, spalio mėn. 3 d. 
Hollywood salėje, 2417 W 43rd St 
Pradžia 8 vai, vak. Nariai ir narės 
prašomi gausiai atsilankyti, nes yra 
daug reikalų aptarti. Svečiai, norin
tieji įsirašyti į klubą, esate kviečiami 
atsilankyti. Po susirinkimo bus vai
šės. A. Kalys

A. A.
JOHN ŠEŠTOKAS
Gyv\ Wauconda, Illinois Į

Mirė 1972 m. rugsfejo mėn. 29 dieną^ 10.00 vai. ryto, sulaukęs 85
I metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps., Raguvos vis., Vadok- į 

lių parap., Alančių kaime.
j Amerikoje išgyveno 65 metus.

Paliko nuliūdę; žmena Barbara, sūnūs — Albert ir Tom, jo žmona 
Charlotte, duktė Helen Reeves, jos vyras Edward; anūkai — Howard 
Reeves, jo žmona Mary. gyv. Mississippi; Bonnie Reeves Zimmerman, 
jos vyras Randy; David šeštokas. Jill šeštokas ir Albert šeštokas, bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė žemaičių ir Kęstučio klubams.
Kūnas pašarvotas Hallow’d! ir James koplyčioje, 1025 W-. 55 th Į 

St., La Grange, RI.
Pirmadieni, spalio mėn. 2 dieną 1:00 vai. popiet bus lydimas iš 

koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. John šeštokas giminės, drąugaį ir pažįstami nuošų-džiai j 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi- Į 
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Itmona, sūnūs, ckiktė, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Hallowell and James. Tel. 352-6500!| ' ;i
------- ______------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------PM. ■! ĮW-------J--------->—1^? "SE W j.- y -

TĖVAS ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBIUAJIS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSLA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Axsociacijos

AMBULANCE 
PATARNAV'- 
MAS DIENA 
IR NAKTJ

TURIIM6 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: Y Arus 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100J>

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
23U WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKVS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArd« 7-1911
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Dr. Juozo Bartkaus 75 met^ amžiaus ir 50 mėty daktarystės jubiliejaus 
proga buvo suruoštas banketas Lietuviu Tautiniuose Namuose, Chi- 

cagoje. Prie stalo jubiliatas su žmona ir šeima.
Nuotrauka V. Noreikos

I Vytauto Didžiojo šaulių Kuopos veikla
Atostogų laikotarpis jau bai-inas” energingai raižė kanalo

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

Pagerbtas dr. J. Bartkus
1972 m. rugsėjo 16 d. dr. Juo- tojų dr-jų, 

zui Bartkui, sulaukusiam dei-j Lietuvių 
mantinio amžiaus, buvo su
rengtas banketas. Pagerbimo 
vakarienę ruošė: Illinois Liet. 
Gydytojų dr-ja ir Moterų Pa-
gelbinis vienetas, Amerikos 
Liet. Tautinė s-ga Korp. Neo- 
lithuania, Liet Tautinis aka
deminis Sambūris, Chicagoje. 
Lietuvių Tautiniai Namai, 
“Dirva” ir “Viltis“.

Banketų atidarė inž. Jonas! 
Jurkūnas. Jis jautriais žodžiais 
pasveikino jubiliatą ir prisi
minė tuos laikus, kuomet dr. 
J. Bartkus dar buvo jo mokyto-! 
jas gimnazijoje.

Pagrindinę kalbą pasakė 
Vilties dr-jos pirm. A. Laiki
nas iš Clevelando. Jis padarė 
išsamią solenizanto ' gyvenimo 
Apžvalgą.

Dr. A. Giedraitis pasveikino 
jubiliatą Illinois Liet. Gydyto
jų dr-jos vardu, T. Blinstru- 
bas — Amer. Lietuvių Tauti- 
nėss-gos, dr. S. Biežis — Lais
vojo Pasaulio ir Amer. Gydy-

dr. A. Kalvaitis 
Tautiniu Namu var

du.
Algirdas Budreckas, svei

kindamas solenizantą giminių 
ii- artimųjų vardu, pasakė:

“Nuo senu laiku via užsili- C C -
kęs gražus paprotys minėti ir 
pagerbti asmenis, sulaukusius 
tam tikro metų amžiaus.

Vieni gyvendami tik sau. nie-. 
ko nepalieka. Kiti savo gyveni
mą yra Įamžinę. Jų praeitas gy
venimo kelias palieka Įmintus 
pėdsakus.

šiandiena mes turime savo 
tarpe garbingą solenizantą, su
laukusį 75 metų amžiaus. Ju
biliato nuopelnai glūdi ne jo 
amžiuje, bet jo gyvenimo būdė. 
Jis negyveno vien tik sau. JiĮ 
gyveno, dirbo, sielojosi ir nei 
savo gyvybę yra aukojęs už sa
vo tautos laisve ir Lietuvos ne-£ 
priklausomybę.

Lietuvai kuriantis, jubiliatą 
matome pirmose eilėse, visa šir
dimi ir siela atsidavusiai dir-

įgėsi. šauliai per vasarą sustip
rėjo ir gerokai pailsėjo ir vėl 
jgrižta prie šauliškos veiklos. 
I Vasaros metu šauliai nesnau
dė ir vėl pradės tęsti pavergtos 
tėvynės laisvinimo darbą, kurį 

j veda dviem frontais: lietuvy
bės išlaikymu ir apeliacija Į 
laisvojo pasaulio sąžinę.

Vytauto Didžiojo kuopos 
šauliai šią vasarą su vėliavomis 
dalyvavo miesto centre paverg
tų tautų savaitės parade ir Da
riaus ir Girėno minėjime Mar
quette Parke. Be to, šauliai 
piketavo prie Field muziejaus 
rusų surengtą meno parodą. 
Kuopos pirmininkas V. Išga
nantis ir vadovė Š. Cecevicienė 
ir kiti valdybos nariai dalyva
vo Jaunimo Centro patalpų 
šventinimo ir atidarymo šven
tėje.

Dauguma šaulių atostogas 
praleido išvykdami i gražias 
vasarvietes ir tolimesnes vieto
ves. šaulių s-gos teismo gar
bės narys A. Budreckas su šei
ma atostogas praleido Flori
doje, jis ten padarė daug Įdo
mių nuotraukų. Meno kuope
lės vadovas J. ir S. Petrauskai 
su savo laivu “Klajūnas” rug
pjūčio mėnesi plaukiojo po 
Michigano ežerą ir atšventė sa
vo sūnaus Kęstučio gimtadienį. 
Kęstučio vairuojamas “Klajū-

ir ežero bangas Malonūs jaus
mai kuteno visų širdis, kai 
(laivas pasipuošęs mūsų, tri
spalve vėliava buvo sveikina
mas svetimų; -valstybių laivų: 
Švedijos, Norvegijos, Olandu 
ios, Prancūzijos ir kitų valsty
bių laivai sveikino mūsų t H 
Ispalvę. Kęstučio gimtadienio 
šventėje laive dalyvavo p. p 
Petrauskų draugai šauliąi ij 
keli svečiai iš Lietuvos. Pa
dainuota ilgiausių metų ir daug 
nuotaikingų dainų. Tai buvo 
tikrai šauliška iškyla.

š. m. rugsėjo 24 d. Jaunimo 
Centre Įvyko šaulių kuopos val
dybos posėdis, kur kuopos pir 
alininkas V. Išganaitis padarė 
vasaros darbų apžvalgą ir 
svarstė ateities veiklos planus.] 
Kuopos rudeninė veikla pra
dėta rudens baliumi, kuris 
Įvyko rugsėjo mėn. 3D d. 7 
vai. Vyčių salėje.

Jonas Kaunas

PARTNERIAI

Draugas draugui pasakoja;
— Žinai, prieš metus mudu su 

Jurgiu sudarėme bendrovę. Aš 
turėjau pinigų, o jis patyrimo.

— Na, kaip vyksta biznis?
— Dabar jis turi pinigų, o aš 

patyrimo.

SHEET METAL
| JOB SHOP
' WE NEED METAL SHOP WORKERS 

WHO CAN SPOT WELD AND 
OPERATE PRESS BRAKE AND 

SHEAR.
OVERTIME.

FREE EMPLOYEE BLUE CROSS & 
BLUE SHIELD.

PAID VACATIONS AND 
HOLIDAYS.

D. L. F. CO.
1612 No. THROOP ST.

• PRAMLŠAMO PRESO
OPERATORIAI

• SUDĖLIOTO J AI
• DAŽYTOJAI

Pastovus darbas asmenims, turin
tiems patyrimą virš minėtame darbe. 

Puiki alga ir priedai.

ROCK - OLA
800 No. KEDZIE

CHICAGO, ILL. 60651

SET-UP MEN
OR

OPERATORS PRESS-BRAKE.
PUNCH-PRESS AND SHEAR

Days or nights. 
Apply in person.

4259 So. WESTERN BOULEVARD

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUALFEDERALSAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Yermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDBIO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

^=- . . .... ■ ________________________ __ —
f __ __  __

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI 
j 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.

Į 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-

I jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL

GAUNAMA "NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
■ m

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

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

Į .L J |l... II 11 MH J.—■—11I.1111- -L JJ.

w i ——p—nr—m*nn—ra—h

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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. 6060$. _ Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 6-9209
Hl^■■■>..... 1,111

bantį ir aukojantis tautos ir tė
vynės labui.

Būdamas didelis patriotas ir 
mylėdamas savo tėvų kraštą, jis 
įstoja į karių eiles ir kaip kari
ninkas medikas dalyvauja karo 
frontuose.

Lietuvai atsikūrus, jubiliatas 
dirba sunkius ir atsakomingus 
valstybei darbus, eidamas aps
krities gydytojo pareigas. Daug 
mūsų tautiečių išliko gyvųjų 
tarpe vien tik dėl jubiliato su
manumo, darbštumo ir pasiau
kojimo. Įvairios užkrečiamos 
ligos tuo metu viešpatavo Lie
tuvoje. Jis joms pastojo kelią 
ir vos tik pats nuo šiltinės ne
numirė.

Negaliu tylomis praeiti, nepa
reiškęs, kad ir trumpus, bet gi
liai nuoširdžius sveikinimus ju
biliatui nuo jo giminių ir arti
mųjų.

Solenizanto atlikti darbai yra 
ne tik vien šeimos, giminių ar 
artimųjų, bet ir visos lietuvių 
tautos pasididžiavimas.

Jų vardu aš linkiu garbiam 
dr. Juozui Bartkui daug laimės 
ir giedrių dienų. Teišsipildo vi
sa tai, ko jubiliato širdis trokš
ta”.

Gautą iš Lietuvos nuo jubilia
to giminių pasveikinimą - eilė
raštį perskaitė banketo vado
vas J. Jurkūnas, o taip pat gar
bės adresa.

Solenizantui adresą įteikė p. 
Dargienė, T. Brinstrubas, A. 
Kalvaitis ir J. Jurkūnas.

Jubiliatas dr. Juozas Bartkus 
savo padėkos žodyje prisiminė 
savo jaunystės pergyvenimus ir 
Įvairias staigmenas. Kad ir 
šiandieną jam yra padaryta 
staigmena, tokiu gausiu svečių 
atsilankymu Į jo pagerbimo va
karienę.

Meninėje dalyje sol. N. Lin
kevičiūtė, akompanuojant muz. 
A. Vasaičiui. padainavo keletą 
lietuvišku dainų.

Jibiliatą sveikino laiškais ir 
telegramomis: Vera Olienė, 
V. Abraitis, Vytautas Gedgau
das, Juozas Daunoras. A. ir T.

TRUMPAI

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip R*ikia

HOUSE KEEPER
5 Day week, own Room & Bath.
3 small children. References 
required. Good home for right 
person. Some English necessary. 

432-7474

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiški} ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyveninio. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

KristiĮonac Donelaiti*, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Daugirdai, dr. Ramums, T. Pa
partis, gen. K. Musteikis, inž. K. 
G-ermanas, D. ir B. Nemickai, 
J. ir V. Jasiukevičiai. Hofmanu 
šeima, V. ir A. Janulaičiai, T. ir 
D. Jurčiai, V. ir A. Labanaus
kai, K. Petrauskas, Tautinės 
S-gos, Chicagos skyr. pirm., M. 
Židonis su šeima ir Jūratė ir 
Gerard Mohen.

Po to buvo patiekta karšta 
vakarienė.

Vėliau geram orkestrui gro
jant pasišokta ir pasilinksmin
ta. Pagerbimo vakarienė praėjo 
puikioje ir pakilioje nuotai
koje. AI Bud

į NAUJIENOS, CHICAGO », ILL.— MONDAY, OCTOBER 2, 1972

— Genė Ambrozaitė - Kraji
cek, gyv. 6800 So. Artesian Ave., 
pakviesta Southwest News — 
Herald korespondente Chica
go Lwn ir Marquette Manor 
apylinkėse. Savo korespon
dencijose ji dažnai aprašo lie
tuviško gyvenimo Įvykius. G. 
Krajicek yra veikli narė ir pa
reigūnė Chicagos Lietuvių Mo
terų klubo, kuris kasmet ruo
šia Gintaro debiutančių balius 
lietuvių kultūros ir buities pro
pagavimui. To laikraščio re
dakcijoje nuolat dirba žurn. 
Jorūnė Jonikaitė. kuri reiškia
si ir lietuviškoje spaudoje. Pas
kutiniais metais gyventojai vis 
daugiau dėmesio kreipia į sa
vo tautybes ir gyvenamosios 
apylinkės laikraščius, naudo
damiesi jų patarnavimais ir 
teisinga informacija.

—Marija Jurėnaitė iš Mar
quette Parko apylinkės, daly
vavusi muz. Alice Stephens an
samblyje ir muzikos mokyklo
je, studijuoja Chicagos kon
servatorijoje, taip pat South- 
w-est kolegijoje. Nesenai ji da
lyvavo Lietuviai Televizijoje 
programoje. Balso lavinimas 
ir muzikos pedagogika yra jos 
pagrindiniai mokslo dalykai.

— Edtoardas Bogus, Standard 
Fed. Taupymo ir skolinimo 
b-vės direktorius, pagerbtas 
Archer - Brighton apyl. užlai
kymo organizacijos metiniame 
bankete, Martinique restora
ne. Dalyvavo gub. Ogilvie, taip 
pat kiti valstijos ir miesto pa
reigūnai bei kandidatai. Buvo 
pagerbti už nuopelnus apylin
kei Stanley Balzekas Jr. ir 
Brighton Parko Lietuvių para
pijos kleb. prel. D. A. Mozeris, 
St. Ančiulis, V. Bardauskis ir 
E. Pocius gavo premijas už sa
vo namų ir kiemo gerą priežiū
rą ir ypatingai gražius gėlynus.

— Statistikos Biuro žiniomis 
Amerikos greitkeliuose žūna
apie 58.000 žmonių važiuojant 
automobiliais. Tas skaičius 
žymiai sumažėtų, jei vairuo
tojai ir keleiviai naudotų auto
mobiliuose esančias apsaugos 
juostas. Ne juokais yra sako
ma, kad lengviau eskimams 
Įkalbėti nupirkti šaldytuvą, ne
gu automobiliais važiuojan
tiems juostų naudojimą.

HOMt INSURANCE

DEPENDABLE WOMAN 
wanted for elderly lady. Light 

house keeping, cooking.
No laundry. English necessary. 

$75.00 per week.
LA 5-3579

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

17 UNIT MOTEL 
3 BEDROOM HOME

Ogden Ave. — Downers Grove
ALL UNITS — 1 BEDROOM — 

1 BATH 
AIR CONDITIONING 
Excellent investment 

$115,000.
LAMPLIGHTER REALTY CO., INC. 

CLARENDON HILLS. ILL. 

323-1721

VIENAI ŠEIMAI NAMAI
3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 

$10,000.
2 MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
2 MIEG., 56 ir Troy. $19,900.
4 MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
3 MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
4 MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
4 MIEG., 67 ir Pulaski. $30,000.
3 MIEG., liuksus, 72 ir California. 

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE. 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

$23,500.
46 ir MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

S26 500
54 ir' RICHMOND, 2 po 6. $28,000.
66 ir KILPATRICK. 4 ir 3. $33,500.
64 ir CENTRAL. 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

S51 500
65 ir’ FAIRFIELD, 2 po 6. S47,500.
71 ir KEDZIE, 2 . po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

3 BENDROOMS — 2 BATHS
Brick and z cedar BI-Level 
IN NEWFIELD MANOR

Section of Westmont.
® This well built home is 3 years old, 

is immaculate and has everything 
for comfortable living.

Convenient for shopping, transpor
tation and schools.

Please call for appointment 
to see it today.

£47,900
LAMPLIGHTER REALTY CO., INC.

CLARENDON FILLS. ILL.
323-1721

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
6 KAMBARIŲ graži mūro reziden

cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia, ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puikų namą už 
$23 600

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $31,500.

13 BUTŲ MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, jvonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37,000.

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond.. kar
ietai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,000.

MODERNUS NAUJAS 2 butu mū- 
j ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoi galima matvt.i. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzię. $73.500.

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(RUMMAGE SALE) 

Ketvirtadieni, spalio 5 d. 7 vai. ryto 
— 5 vai. vak.

CHRIST CHURCH. WINNETKA 
470 MAPLE AVE. & 708 OAK ST. 

Bus vežama veltui nuo Linden Ave. 
“L” stoies, Wilmette ir Parapijos 

namų nuo 7 v. ryto iki 5 v. vak.

ŠIAURĖS VAKARU APYL.
TVARKINGAS 2 BUTU MŪRAS. 

2 butai po 5 kambarius. Neaukšti 
mokesčiai.

5700 WEST 1700 NORTH*
2 BUTU MŪRAS plius BUTAS AN

GLIŠKAME BEISMANTE. Labai ge
rame stovyje. S420 mėnesinių pajamų.

5900 WEST 1100 SOUTH 
Prašo $33,900.

Šaukite MARY ANN
DE MOON REALTY

Tel. 889-0400
A. & L. INSURANCE i REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME taj:

4645 So. ASHLAND AVĖ.
LA M775

(Currency Exchange įitalgoj)
Pigūs automobiliu draudimai.v---- _ /

■  — ■ I II T-   1.1 IMU

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor 
Chicago, III. 6O63X Tai. Y A 7-59M

_______..........s

M. A. 8 I M K U S
Real Erta te, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 2S4-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

TERRA
Branpenybėi, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms proooms.
3237 WEST 63rd FT., CHICAGO

Telef. 434-4660
-- -... _. „ .. ...... *

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES

Pardavimas Ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tol.: REpublle 7-1941

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

WILLOW SPRINGS
2 bedroom Cottage. 19 years old. Ex
cellent condition. Garage. Range.

— Refrigerator. 50 Ft. Lot. 
City water and severs. 

$19,000.
ARNOLD REALTY

8440 ARCHER RD. 312 — 839-1456 
WILLOW SPRINGS

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 MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500. _

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

NEAR 62 & WASHTENAW
See this 6 room teston brick Georgian 
with 2 car brick garage. Finished 
room in basement, 1% baths, large 

lot. manv extras. Only $33,000.
MILAN & MILAN

PR 9-4063

NEAR 85 & ALBANY
4% room brick bungalow, with 2 bed
rooms, plus extra bedroom in base
ment. 1 car brick garage attached. 

Gas heat, 2 full baths.
Owner savs SELL.

MILAN & MILAN
PR 9-4063

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-čia 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. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir BeU. $25,500.

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

TEL. 436-7878

4. G. 4UT0 REBIMIDERS
Ma automobiliai Flvrinami Ir nuda 
*omi. Darbas atliekamo*; sąžiningą* 
ir gerai, pritvruslu darbininku. Kai 

nnjpnebranrios.
1518-24 W. 63rd Street, Chicago, III.

TEL. — 77^5*0
Anicetu Gerbečlautket, pv

4B8SJ-A1 - i   'i u UJBgWWWiMiiMBMMlWBMMWMLMUULlJl- L -

K. E R 1 N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERV1C1 
T«t«oml aute motorai, stabdžiai, 

tun*-ug. Ir t. t.
4424 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9W
---------- - ---------------------------- 1 —.................... 1---------------- ---------------- -—- --------- --------------------------------

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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, UI. 60609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. 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. 23B8656




