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MASKVOS NUOMONE, EGIPTAS NEGALI 
DAR LAIMĖTI KARO PRIEŠ IZRAELI v>

JERUZALĖ. — Izraelio valdžios žmonės neslepia savo pasi
tenkinimo įvykiais Egipte. Vienas aukštas pareigūnas, prašy
damas neminėti jo pavardės, taip aiškino užsienio korespondentui: 
“Nors Egiptas gavo daug sovietų ginklų, Izraelis tiki galėsiąs 
arabus sumušti, jei jie pradėtų naują karą. Kitas reikalas — ru
sai Egipte. Izraelis nenori kariauti prieš jos lakūnus. Izraelis 
nenori, kad sovietai šaudytų iš savo raketų į Izraelio lėktuvus. 
Be sovietų technikų egiptiečiai nesugebės naudoti modernių gin
klų. Egiptas net pakankamai lakūnų savo lėktuvams neturi, kada 
Izraelis kiekvienam kovos lėktuvui turi po kelis gerai paruoštus

RESPUBLIKONAI TIKISI LAIMĖTI
WASHINGTONAS. — Nors respublikonų partijos konvencija 

įvyks tik rugpiūčio mėnesį, partijos kandidatas jau aiškus — Pre
zidentas Nixonas. Aiškėja ir partijos rinkimų strategija. Kampa
nijos direktorius Clark MacGregor paaiškino NYT korespondentui 
apie kampanijos planus. Kol kongresas bus sesijoje, prezidentas 
nepradės kampanijos. Prezidentui siūloma kampaniją rimtai pra
dėti tik tris savaites prieš rinkimus. Jo vietoje ankstyvesnę kam
paniją ves 34 parinkti asmenys, jų tarpe gubernatoriai, sena
toriai ir atstovu rūmu nariai. * 3 w

lakūnus”. •

Izraelio stebėtojų nuomone, 
arabams nusibodo žiūrėti, kaip 
Maskva stiprina savo įtaką jų 
žemėse, o arabų planų jie nere
mia. Arabų žemės, kaip buvo, 
taip ir liko .izraelitų okupuotos 
ir viltys tas žemes išvaduoti vis 
mažėja. Maskva, kaip pasauli
nė galybė, turi savo išskaičiavi
mų ir savo strateginių planų, o 
arabų reikalai Maskvai nerūpi. 
Egiptas kelis kart prašė Mask
vos duoti modernių lėktuvų, ta
čiau Maskva nedavė, aiškinda
ma, kad arabai negali artimiau
siu laiku laimėti karo prieš Iz
raelį. Egipto prezidentas Sadat 
žadėjo išvaduoti Egipto žemes 
dar 1971 metais, tačiau Maskva 
griežtai pasipriešino tokiam 
planui.

Sovietų aukšti karininkai Si
rijoje pareiškė, kad Egipto ka
riuomenė dar nesugeba naudotis 
moderniais ginklais ir, jei kiltų 
karas, vėl pralaimėtu. —Egipto 
karo vadai nurodo Į šiaurės Viet
namą, sakydami, kad vietnamie
čiai sugeba valdyti priešlėktuvi
nes raketas ir kitus sovietų gin
klus. Rusai Į tai atsako, kad viet
namiečiai — kitas reikalas. To
kios kalbos labai įžeidžia karštus 
arabus. »

Izraelio strategų nuomone, so
vietai nenori dar kartą praras
ti savo ginklų, kurių daug pate
ko į Izraelio rankas per pasku
tinį šešių dienų karą. Maskva 
pataria Egiptui padaryti terito
rinių nuolaidų ir pirmiausiai ati
daryti Suezo kanalą. Daug įta
kingų egiptiečių dėl tokių Mas
kvos siūlymų daro spaudimą pre
zidentui Sadatui, reikalaudami 
baigti žaidimą su rusais, kurie 
vieni turį naudos iš tokių san
tykių. Spaudimą Sadatui darė 
Libijos prezidentas Quaddafi, 
kuris nemėgsta rusų ir komu
nizmo. Pats Sadatas esąs reli
gingas musulmonas, kuriam ne
pakeliui su bedievišku komuniz
mu.

Kitas Egipto sąjungininkas 
Sudanas irgi spaudė Egipto vy
riausybę nusikratyti rusais. Ne
trukus laukiama, kad Sudanas 
atstatys nutrūkusius diplomati
nius ryšius su Amerika, kuri 
labai greitai atsiliepė į preziden
to Nimeiri prašymą tarptauti
nės paramos pietinei Sudano pro-
vincijai. Amerika tuoj pažadėjo 
13 mil. dol. vertė'maisto, vais
tų ir įrankių. Dar 12 mil. Ame
rika pažadėjo kitoms Sudano pro 
vincijoms. Sudanas atstatė ry
šius su V. Vokietija, jis gauna 
karinę paramą iš Jugoslavijos, 
Kinijos ir pradėjo artimiau ben
drauti su Afrikos pietiniais kai
mynais: Tanzanija ir Somalija. 
Sudanas atsikratė sovietų įtakos 
ir dabar patenkintas, kad pana
šiai padarė ir Egiptas.

+ Prezidentas Nixonas vakar 
susitiko su kongreso vadais ir 
pareiškė kovosiąs prieš kongre
so priimtus įstatymus, kurie ska
tina infliaciją.

IŠ V!SO PASAULIO
♦

NEW YORKAS. — Kambodija 
kreipėsi į Jungtines Tautas, pra
šydama padėti apsaugoti istori
nius Angkor miesto griuvėsius 
ir ten esančius meno paminklus. 
Mieste susispietę komunistų ka
reiviai, žinodami, kad Kambodi- 
jos vyriausybė jų ten neapšau- 
dys, saugiai jaučiasi ir iš mies
to puldinėja apylinkes.

NEW YORKAS. — Valstijos 
pareigūnai uždarė New Yorke 
kliniką, kuri gydydavo Kinijos 
metodu — adatų badymu (acu
puncture) . Paaiškėjo, kad ne tik 
daktarai adatas bado į kūną, bet 
ir įvairūs jų padėjėjai, nesimokę 
medicinos.

WASHINGTONAS. — Narko
tikų ir Pavojingų vaistų biuras 
džiaugiasi, kad per praėjusius 
finansinius metus penkis kart 
daugiau narkotikų buvo išimta 
iš rinkos, negu 1971 metais. Iš 
įvairių pardavėjų buvo atimta 
narkotikų, kurių vertė siekia 
676,590,347 dol. Įskaitant užsie
nio valstybių sugautas siuntas, 
iš Amerikos gatvių per metus 
buvo pašalinta pusantro bilijo
no vertės narkotikų.

BOSTONAS. — Iš Bostono 
Rolling Stones muzikos grupė 
išvažiavo koncertuoti į Philadel
phia. Bostone koncertai praėjo 
“ramiai”. Policija suėmė tik 38 
už triukšmo kėlimą ir netvarkin
gą elgesį, 15 suėmė girtų, du 
— už padirbtų bilietų pardavi
nėjimą ir du už narkotikų nau
dojimą.

BUKAREŠTAS. — Amerikos 
biblioteka Bukarešte, Rumuni
joje, turi didelį pasisekimą tarp 
gyventojų. Registruotų narių 
yra 4,000. Jie skaito 5,000 kny
gų bibliotekoje, lanko 130 vie
tų teatrą, parodos sales ir mo
kosi kalbų specialiai įrengtoje 
kalbų laboratorijoje. Kitose ko
munistinių režimų valdomose ša
lyse, Amerikos knygynai dau
giau varžomi. Pragoję kalbama, 
kai į Amerikos biblioteką eina 
tik kvailiai arba slaptoji milicija.

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijoje palaidotas žinomas len
kų veikėjas Seweryn Szulc, Len
kijos žydas, nepriklausomos 
Lenkijos laikais, 1937 metais, 
išsiųstas į Braziliją prekybos 
atstovybėm Kilus karui, jis li
ko Rio de Janeiro, o po karo ta
po Mercedes-Benz automobilių 
atstovas Brazilijoje. Jo sūnus 
Tad Szulc yra žinomas New 
York Times laikraščio korespon
dentas.

BOSTONAS. — Kongreso na
rys jėzuitas tėvas Robert Dri- 
nan, Massachusetts demokratų 
delegacijos paskutinėje konven
cijoje vadas, paskelbė, kad jis 
kandidatuos vėl į Atstovų Rū
mus. Jis yra vienintėlis kata
likų kunigas Amerikos kongrese.

Astronautas Robert Grippen išbando Houstone erdvės lovą, kurioje astronautams teks miegoti, 
kai bus pastatyta erdvės laboratorija. Kelionė joje užtruks 58 dienas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

šiuarinėj Airijoj, Belfaste 
sprogo visa eilė bombų, užmušta 
keliolika žmonių, keliasdešimt 
sužeistų. Airių slaptoji armija 
susprogdino prekinį traukinį. 

I Įvyko keli susišaudymai tarp 
protestantų ir katalikų.

♦ Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba nubalsavo, kad Izraelis 
paleistų 5 Sirijos karininkus ir 
5 libaniečius, kuriuos izraelitai 
pagavo Libane, netoli savo sie
nos, birželio 21 d. Izraelis sutin
ka išmainyti arabus į Egipte lai
komus Izraelio lakūnus Egiptas 
— nesurinka,'o Izraelis atsisako 
paleisti įkaitus.

Darbo departamento statis
tika rodo, kad pramonės produk
cija Amerikoj didėja ir naciona
linis gamybinis produktas irgi 
pakilo. Perkamoji žmonių galia 
padidėjo, nors kainos pakilo 2.9 %

Pietų Vietnamo kariuome
nė pradėjo naują žygį prieš ko
munistus centrinėje šalies da
lyje, Binh Dinh provincijoje.

Statistikos biuro žiniomis, 
birželio mėnesį Čikagoje kainos 
pakilo 1%. Daugiausia pakilo 
vaisių ir daržovių kainos — 
6.9%. Mėsa, paukštiena ir žuvis 
pabrango 2.5%, o palyginus su 
pernai birželio mėn. — 8.2%.

♦ Korespondentai iš Izraelio 
praneša, kad Izraelio vyriausy
bės žiniomis, tik dalis rusų iš
važiuoja iš Egipto — apie 7,000 
vyrų, o kiti 10,000 dar pasilieka 
prie aerodromų ir priešlėktuvi
niu raketų.

Singerio vadovaujami Či
kagos “Naujieji demokratai” 
kreipėsi į visus demokratus, pra
šydami aukų konvencijos išlai
doms — apie 50,000 dol. padeng
ti. Aldermanas Marzulo, senų
jų demokratų atstovas pareiškė 
“užmokėsiąs jų laidotuves”.

Japonų ministeris
priėmė kinus

TOKIJO. — Komunistinės Ki
nijos prekybos įstaiga Tokijo 
mieste tapo dėmesio centre, nes 
tos įstaigos vadus specialiame 
priėmime vaišino Japonijos už
sienio reikalų ministeris Ohira. 
Tuo pačiu kinu prekybos atsto
vybė laikoma Kinijos diplomati
ne misija. Vienas Kinijos dele
gatų yra Kinijos — Japonijos 
draugystės sąjungos vicepirmi
ninkas ir Japonijos reikalu eks
pertas.

Japonijos nauja (vyriausybė 
kelis kart yra pareiškusi, kad ji 
sieks geresnių santykių su Ki
nija.

Spasskis pasidavė 
po 27 ėjimų

REYKJAVKAS. — šachma
tų čempionate Fischeris nesun
kiai nugalėjo 'Spasskį penktoje 
partijoje, priversdamas pasau
lio čempioną pasiduoti po 27 Į 
ėjimų, kas yrą labai reta tokio 
lygio lošime, f Spasskis padarė 
klaidą, kurią Fischeris išnaudo
jo. Tuo būdu šio čempionato re
zultatas po penkių lošimų iš
silygino. Abu. meisteriai turi po 
du su puse taško. Fischeriui rei
kia dvylikos su puse laimėti 
čempionatui. Dar liko 19 parti
jų.' da' reiki^priminti, kad Fi
scheris vieną tašką prarado be 
lošimo, už neatvykimą lošti ant
rosios partijos.

Iš Islandijos ateina žinios apie 
naujus Fischerio reikalavimus 
šių varžybų rengėjams. Jis nori, 
kad viešbučio plaukymo basei
nas būtų skirtas tik jam vienam. 
Fischeris reikalauja naujo auto
mobilio, daugiau knygų, daugiau 
restoranų, kur jis galėtų valgy
ti, reikalauja teniso aikštės.

Stebėtojai galvoja, kad pas
kutinis Fischerio laimėjimas pa
veiks Spasskio nervus, nes Fi
scheris vėl laimėjo lošdamas juo
dais ir tuo pasirodė esąs stip
rus gynime, nors jo pasaulinė 
reputacija išaugo dėl jo nuo
stabiai koordinuotos atakos va
riantu.

“Reikia išlaisvinti 
Egipto dalinius”

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretorius Laird televizijos 
programoje “Today” pareiškė, 
kad, kaip atrodo, iš Egipto iš
vyksta tik sovietų kariniai pa
tarėjai, buvę Egipto daliniuose. 
Kol kas nėra įrodymų, kad iš
vyktų karinis personalas iš lai
vyno bazių ar lakūnai, (kurie 
Egipte skraido moderniuose so
vietų lėktuvuose.

Gerai informuota Libano spau
da rašo apie incidentus tarp egip
tiečių ir rusų karininku. Egipto 
karininkai labai nekentė, rusų. 
Libano“ komunistų ' laikraštis 
“AlNida” pranešė, kad Egipto 
kariuomenės vadas generolas 
Ahmed Sadek nuėjęs su karinin
kų delegacija pas prezidentą Ša
riatą ir pareikalavęs išimti ru
sus iš Egipto kariuomenės dali
nių. Kai kurie delegacijos na
riai kalbėję apie reikalą pirma 
“išlaisvinti Egipto kariuomenės 
dalinius, o tik paskui galvoti 
rimčiau apie Egipto žemių išlais
vinimą”, rašo “AI Nida”. Kiti 
kalbėję, kad vienintelis rusų 
tikslas Egipto daliniuose esąs 
prižiūrėti, kad jie nepradėtų ka
ro prieš Izraelį.

+ Prancūzijos policija šią sa
vaitę surado jau trečią narko
tikų fabriką, kur iš opiumo bu- 
vo gaminamas heroinas.

Is erdvės tyrinėjimu programos daug idėjų perėjo Į kasdieninį gy
venimą. Duju matavimo aparatas, naudotas nuo 1960 mėty erdvės 
atmosferai tyrinėti, dabar pritaikomas medicinos reikalams. Apara

tas tiksliai nustato kokį orą pacientas įkvepia ir kokį iikvepia.

Pasitraukė olandu t* 
vyriausybė

HAGA. — Praslinkus pen
kioms dienoms po dviejų social
demokratų išėjimo iš Olandijos 
ministerių kabineto, pasitraukė 
visas kabinetas, nes nepavyko 
sulipdyti naujos koalicijos. Ka
ralienė paprašė premjero Bie- 
sheuvel, kad jis laikinai toliau 
eitų pareigas, kol krizė bus iš
spręsta.

Olandijos vyriausybė buvo su
daryta iš penkių politinių parti
jų ministerių — 16 asmenų. Ka
binete visada buvo įvairių gin
čų, tačiau paskutinis — dėl nu
matomo deficito vyriausybės 
biudžete ir dėl skirtingų nuomo
nių, kaip su tuo deficitu kovoti, 
privertė pasitraukti du socialde
mokratus.

Kinija dalyvauja 
Montrealio parodoj

MONTREALIS. — Kanados 
tarptautinė pramonės paroda, 
buvusios Expo-67 įpėdinė, šiais 
metais turi naują dalyvį — ko 
munistinę Kiniją, kuri atidarė 
savo paviljoną. Iš viso dalyvau
ja 11 valstybių. Kinų dalyvavi
mas įdomus ir politine prasme. 
Jų meno ir rankdarbių pavyz
džiai išdėstyti tame pat paviljo
ne, kuris prieš trejis metus tu
rėjo Tautines Kinijos ekspona
tus. Kinija specialiai statė są
lygą — gauti Tautinės Kinijos 
paviljoną, nors Kanada siūlė jai 
kitą vietą.

Demokratų tarpe 
nėra vienybės

ČIKAGA. — Nors meras Da
ley pasakė remsiąs sen. McGover- 
no kandidatūrą, jis toliau spau
džia bylą dėl jo delegacijos iš
metimo iš demokratų konven
cijos. Dvi dienas prieš konven
ciją Cook apskrities teisėjas Da
niel Covelli paskelbė uždraudi
mą aldermano Singerio delega
cijai dalyvauti konvencijoje, nes 
ta delegacija nebuvusi legaliai 
išrinkta Illinois balsuotojų. Sin
gerio delegatai, su konvencijos 
pritarimu, dalyvavo, nežiūrėda
ma teisėjo sprendimo.

Dabar mero Daley vadovauja
mų demokratų advokatas rei
kalauja, kad Singerio delegatai 
būtų baudžiami už teismo pa
niekinimą. Teisėjas Covelli da
vė Singerio delegatams 21 d. įro
dyti, kodėl jie neturi būti bau
džiami už teismo paniekinimą. 
Tas rodo, kad demokratų vidaus 
kova Illinois valstijoje, toli gra
žu, nėra baigta, nežiūrint vieny
bės obalsių ir vadų pareiškimų.

♦ Amerikietė Lynne Cox, 15 
metų, iš Los Almitos. Kalifor
nijoj, perplaukė Anglų kanalą iš 
Doverio į Prancūziją rekordi
niu laiku — per 9 vai. 57 min.

Respublikonų komitetas nesi
tiki, kad Nixonas laimėtų dviejo
se vietose — Pietinėje Dakotoje, 
kur gimė ir augo sen. McGovern, 
demokratų kandidatas, ir Kolum
bijos distrikte, kur daugumą su
daro negrai. Sunku bus laimėti 
Kalifornijoje ir Massachutsetts, 
o taip pat sunki kova laukia ir 
Texas. Respublikonų komitetas 
didelį dėmesį kreips į rinkimus 
Illinois, Texas, New York, Pen- 
sylvania ir Michigan valstijose. 
Kitose valstijose Nixonas tikisi 
lengvai laimėti.

Kampanijai numatoma išleisti 
apie 35 milijonus dolerių. Iš tos 
sumos 13 mil. dol. bus 510143. 
balsuotojų organizavimui, jų re
gistracijai, savanorių darbinin
kų verbavimui. Apie 10 mil. 
dol. skirta spaudai ir televizi
jai, 6 mil. laiškams balsuotojams.

Rinkimuose gan aktyvus bus 
gubernatorius Rockefelleris. Jis 
laikomas geru New Yorko valsti
jos darbininkų draugu. Neseniai 
jis pietavo su 16 darbo unijų 
vadais ir- ieškojo jų pritarimo 
respublikonų kandidatams. Vals
tijos vairuotojų (tymsterių) 
unija, ugniagesių, policininkų, 
uostų darbininkų, j Oreivių, sa 
nitarijos darbininkų unijų va
dai jau pareiškė balsuosią New 
Yorke už respublioknų kandi- 

i datus. Kitos unijos dar nenutarė 
už ką balsuoti ir kuriuos kandi
datus paremti.

Stebėtojai sako, kad daug dar
bininkų vadų yra seni demokra
tai, tačiau jie turi sekti savo 
valdomus narius, kurių tarpe 
nusikaltimai, neribota šalpa, ra
dikalų veiklą, mokinių vežioji
mas autobusais ir kiti klausimai 
atstūmė darbininkus nuo demo
kratų partijos liberalios platfor
mos.

New Yorko gubernatorius 
Rockefelleris, buvęs Texas de
mokratų gubernatorius Connaly 
abu remia Nixona. Rockefelleris 
‘paskolino” respublikonų komi
tetui Bernie DeLury, kuris va
dovavo valstijos pramonės įstai
gai New Yorke. Dabar jis va
dovauja darbininkų sekcijai res
publikonų komitete.

Senatas pakėlė 
akos minimumą

WASHINGTONAS. — Kaip 
vakar pranešta, senatas nuta
rė padidinti vyriausybės pasiū
lytą algos minimumą. Vyriau
sybė siūlė iš 1.60 dol. per va
landą minimumą pakelti iki 1.80 
dol. per vai. šiais metais ir iki 

|2 dol. ateinančiais metais. Se
nato demokratai, rinkimams ar
tėjant. nubalsavo didesnius pa
kėlimus: 2 dol. dabar ir 2.20 dol. 
per valandą nuo 1974 metų.

Tai yra didesnis pasiūlymas 
ir už Atstovų Rūmų primtą. Be 
to. senatas praplėtė kategorijas 
darbininkų, kurie algos minimu
mo bus paliesti. Senato nutari
mu, algos minimumą turės gauti 
ir tarnautės bei kiti darbininkai 
iki šiol neliesti federalinių algos 
įstatymų.



** Y
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rIKHIKAS
A

1739 So. Halsted St, Chicago, III. G0608
j
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Passbook Savings 
All accounts com 
pounded daily — 

paid quarterly

auto- 
istoriniais 
kad visus 

net vėliau 
soste, pra-

ON AU PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
J OF $1000

One Year Maturity

- NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.- SATURDAY,"^? ^972

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

M 6245 So. WESTERN AVE, TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to « F. AL, Tue*. 9 to 4, Thur». & Fri. 9 to 8, Sot. 9 to U:30

■

Nuo

Midland savings aptar

Mes nore-

ir ateityje.

$20.000.

PHONE: 254-M76

J. Venclovos Lietuvos Vardo kilmė
Išleista Chicago^ Lietuvių 

Literatūros Draugijos. 1972.
51 psl. Kaina $2.00

Šių metų pradžioje pasirodė 
autoriaus studija “Mindaugo 
krikštas — Lietuvos krikštas”, 
išleista Brighton Parko Ben
druomenės Valdybos. J. Venc
lova, pasiremdamas plačia li
teratūra ir daugybės autorių 
šiuo klausimu pasisakymais.

Dabar neseniai pasirodžiu
siam veikale, autorius tais pat 
metodais negrinėja Lietuvos 
vardo kilmę. Jis nurodo, kad 
Lietuvos vardas yra senas, kaip 
ir pati lietuvių tauta. Tik jis 
buvo ribotai vartojamas. Tų 
laikų tolimiems svetimiems 
mokslininkams, jis buvo žino
mas, jie vadino lietuvių tautos 
gentis įvairiais vardais. Arti- 
mesniems jų kaimynams, pa
vyzdžiui, keltams ir kitiems,

Lietuvos vardas buvo žinomas 
ir jie jį nunešė į Britaniją, Da
niją, Italiją ir net tolimą Indi
ją. Tai turėjo ryšio su senųjų 
arijų laisvės dievaitės Lietu
vos vardu, kurią ypatingai, 
kaip laisvės mylėtojai, garbi
nę senieji lietuviai. Dėl to jie 
šios dievaitės vardu galėjo būt 
vadinami. Įdomu, kad pas 
senovės, keltus taip pat buvo 
dievaitė Lietavis vardu. Ji ga
lėjo būti laisvės deivė, nes ar
tima karo dievui Marsui.

Dr. L. Pablocki rašo, kad 
pirmą kartą istorijoje Lietuvos 
vardas paminėtas vengrų kro
nikoje, hunų vado Atilos 450 
metais po Kristaus, kai jis tais 
metais buvo užpuolęs Lietuvą, 
tą pat tvirtina ir Simonas Keža 
savo kronikoje. Atiia melus nai
kinęs Lietuvą, po to per Skiti- 
ją nužygiavęs į Dakiją.

Graikų autoriai lietuvius va
dinę hyperborėjais, . atseit,

vengti, jei menamai nuo polici- 
I jos nukentėjęs būtų kitaip elgę- 
sis.

Kvailas dalykas aiškinti, kad 
reikia leisti nešioti ginklą ar 
kokį kitą įnagį apsiginti nuo 
užpuolikų, kai visuomet galima 
pasinaudoti teismų pagalba. Nie
kad anksčiau nebuvo tiek daug 
įvairių įstaigų, kurių uždavinys 
apsaugoti ramių gyventojų tei
ses, kaip dabar — tik reikia į 
jas kreiptis.
, Išgarsintoji Angela Davis 
esanti puiki moteris, bet bai
siai sumulkinta, naivi, jos gal
voje maišatis. Jos tauškalai apie 
komunizmą yra tokie pat nerim
ti, kaip ir depresijos laikotarpy. 
Nuosaikieji lygiai priešingi An-

skelbia, kad daugumas dabar ka
lėj imuabe laikomų yra politiniai 
nusikaltėliai, o ne kriminaliniai. 
Jie buvo sugauti bevykdydami 
nusikalstamą darbą; už ąavo 
laisvės praradimą jie patys kal
ti.

Jei gyvenimo sąlygos kalėji
muose turi būti pagerintos arba 
kita kas reikia padaryta, galima 
tik pritarti, tačiau nepamirš-

jime pabaudai už nusikaltimus 
ir jų rehabilitacijai, o ne ilgoms 
atostogoms kokiame liuksusinia
me rezorte.

i

Vakary Vokietijoje naudojamas seny automobili y sunaikinimo traktorius. Per kelias sekundes 
šis 22 tony milžinas iš automobilio padaro tvarkingą suspausto metalo bloką.

CRANE SAVINGS and Loan Association
B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfa
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

Pinigai

II Ki

mokama dviejy 
metu certifi

ed fams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d- 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

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

šiauriečiais; romėnų istorikai 
(Tacitus I-jam amž. po Kr.) 
juos vadinę aisčiais — aisti, 
gal iš germanų žodžio — rytie
čiai. šis lietuvių ir jų genčių 
vardas ištvėrė veik visą tūks
tantį metų, kai arčiau pažinu- 
sieji lietuvius pradėjo vadinti 
tikruoju Lietuvos vardu.

Pas indoeuropiečius pagar
boje buvo laikomas baltas ark
lys, kuris reiškė pergalę, jis 
buvo vaizduojamas Vyčiu — 
raiteliu ant balto žirgo. Yra 
duomenų, kad lietuvių žemė
se buvo daug laukinių arklių ir 
lietuviai pirmieji juos prijau
kinę. Vėliau žirgas įgijo religi
nę pagarbą, kaip bendras ka
ro žygių dalyvis ir raitelis žir
ge buvo valstybės antspaude, 
ne tik pas lietuvius, bet jiems 
giminingus trakus.

J. Venclova pateikia daugy
bę trakų vietovardžių ir asmen
vardžių, kurie beveik vieno
dai rašomi ir turi tą pat pras
mę kaip ir lietuvių kalboje. 
Tas aiškiai įrodo, kad lietu
viai buvo vadinami trakais. 
Trakų deivė Žemelė, pas lie
tuvius Žemyna yra ta pati že
mės deivė. Taip pat lietuviai 
buvo vadinami getais, seniau

Neseniai Chicago Sun-Times 
laiškų skyriuje buvo įdėtas Do
nald E. Phillips laiškas antrašte 
“Different black view”.

Ne visi juodieji aklai eina pas
kui savo vadus. Yra ir blaiviai 
protaujančių. Kai kurie juodieji 
amerikiečiai, rūpestingai sau 
pragyvenimą užsidirbantieji 
kasdieniniu darbu ir gerbiantie
ji krašto įstatymus, kartais pa
sišneka savo tarpe, kad ne viskas 
yra taip, kaip jiems į galvą ka
la kun. Jesse Jackson, Ralph 
Metcalf ir kiti juodųjų vadai.

Gal būt, kad toks Jesse Jack- 
son yra stiprus vadas, bet stip
rus vadas kartais padaro silp
ną tautą, o stipri tauta nerei
kalinga jokių vadų, rašo Phillips.

Tie nuosaikieji visai nemano, 
kad gimimų kontrolė reiškianti 
juodiesiems genocidą. Kaip tik 
atvirkščiai, sako jie. Būtų buvę 
daug geriau, kad daugelis juodų
jų nusikaltėlių, kurie miestuose

užpuldinėja ramius žmones, juos 
apiplėšia, kartais net nužudo, 
kad jie visai nebūtų gimę arba 
jų motinos būtų persileidusios( 
neišnešiojusios ligi galo). Mies
to pagalba patekusiems, vargan 
arba parama jų vaikams yra pri
vilegija, o ne teisė. Bet rėks
niai eina dar toliau. Gaunantie
ji welfare paramą jau kalba apie 
įsteigimą savo unijos ir apie iš
nuomavimą jiems kambarių Mia
mi, kad ten suvažiavę galėtų ap
tarti savo reikalus. Jau prieita 
prie tokios nesąmonės.

Apskritai, mes nejaučiame po
licijai jokios neapykantos, to-’ 
liau rašoma laiške. Vienas ki
tas policininkas gal nevertas pa
garbos. Bet ilgainiui tokie bus 
išsijoti. Kad pilietis nusikals
ta ar nenusikalsta prieš įstaty
mus, priklauso nuo jo paties nu
sistatymo. Nemalonaus susidū
rimo su tvarkos ir saugumo or
ganais būtų buvę galima iš

Chicago Savings
&nd Loan Association

INSURED

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year 51aturity

UP TO

CHICAGrOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500,00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

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

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu;

nusistatę prieš Spiro Agnew, Ro
bert Welch (dešiniųjų, vadina
mos Bireh draugijos įsteigėjas) 
ir George Wallace.

Jie nesutinka, kaip jų vadai

NAUJIENASI
NAUJIENAS

1914 metų

su apylinkes. Dėkojame
Jums už mums parodyta
pasitikejimą.
tume būti Jums naudingi

Sąskaitos apdraustos iki

nauja taupymo ir namu
paskolų reikalus visos mu

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4046 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 50632
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skitais ir sarmatais. Dr. K. Ge
čys rašo: “Aisčių gentys suda
rė vieną lietuvių kilmės tautą, 
turėjo tuos pačius papročius ir 
tą pačią tikybą”.

Vokiečių politiniais tikslais 
prikergtas lietuviškoms gen
tims balto vardas, prieštarau
ja istorinei tiesai. Jis pradė
tas vartoti dr. Neselinanno 19 
šimtai, viduryje; tuo vardu 
buvo vadinami seni vokiečių 
kolonistai, įsikūrę jų vadina
mose Kurliandijos, Livliandi- 
jos ir Estijos provincijose. To
kių būdu baltai su lietuviais 
bei jų gentimis nieko ben
dro neturi, ir tektų grįžti prie 
seno lietuvių — aisčių vardo.

Kai kas stengiasi kildinti Lie
tuvos vardą nuo Neries įtako Lie
tuvos upelio vardo. Labiau ti
kėtina, kad pats upelis tą var
dą bus gavęs nuo vietos lietu
vių gyventojų. Išvadoje J. Venc
lova rašo: “Lietuvos vardas 
yra kilęs nuo laisvės deivės 
Lietuva, kuri lietuvių buvo 
garbinama iš seniausių laikų ir 
kurias atvaizdas išsiliko Lietu
vos valstybės ženkle vytis”.

Brošiūros pabaigoje 
rius, pasiremdamas 
duomenimis, įrodo, 
Lietuvos valdovus, 
sėdėjusius Vilniaus
dedant Mindaugu ir baigiant 
Jogaila, reikia laikyti kara
liais, o ne didžiaisiais kuni
gaikščiais, sutinkant su žy
miausiu Lietuvos konstituci
nės teisės žinovo prof. M. Roe- 
merio nuomone, kad Lietuva, 
kada ji per Jogailą susijungė 
personalia unija su Lenkija į 
vieno karaliaus kartiną, virto 
Didžiąja Lietuvos kunigaikšti
ja (priėmus Vytautui 1392 m. 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
titulą), nors savo suvereninės 
valstybės pobūdžio neprarado. 
Dėl to autorius pataria ne
skriausti savo valstybės pra
eities pataikaujant svetimie
siems. V- Žemaitis
___________ ■ -j*--
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BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G £ RIM A L 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS A. RAMONIO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENĄ VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ



DRAMOS NEGALI LIKT ABEJINGAS
Italijos ir Šveicarijos spaudos balsai

Elta jau buvo skelbusi, kad 
Italijos spauda apie lietuvių jau
nimo laisvės judėjimą Kaune 
rašė ypatingai plačiai. Italų 
spaudos iškarpos vis tebeplaukia. 
Kad italų visuomenė domėjosi 
įvykiais sovietų okupuotoje Lie
tu voj e, liudijo kai kurių italų 
mokslininkų bei kitų atsiųstos 
telegramos Eltos italų kalba 
biuleteniui Romoje, jos redak
toriui prel. V. Mincevičiui, čia 
vienas pavyzdys: Franco Sabba- 
dini, Milano universiteto profe
sorius, telegramoje, pasiųstoje 
š. m. geg. 22 d., pažymėjo: “reiš
kiu solidarumą pavergtai tėvy
nei, jungiuos prie Tavojo skaus
mo bei vilčių sulaukti laisvės”.

Iš Italijos gautomis žiniomis, 
televizija bei radijas visose ži
nių programose plačiai teikė ži
nias apie įvykius Kaune (apie 
“sukilimą”, “maištą”, kaip bu
vo teigiama). Vis būva pabrė
žiama, kad Lietuva buvo rusų 
okupuota pasaulinio karo metu, 
kad lietuviai nepasiduoda kraš
to rusinimui, kad jie gina savo 
religines, tautines ir kultūrines 
vertybes. Spauda ir televizija 
nei kartą neminėjo “Sovietinės 
Lietuvos”, bet vis žymėjo “Lie-

tuvos žemėlapiuose vis buvo ra
šoma “Lietuva”.

Elta toliau pateikia visą eilę 
Italijos spaudos baisų: stam
biausias Italijos dienraštis, lei
džiamas Milane “Corriere della 
Sera” stambioje antraštėje ryš
kino, kad Lietuvoje vykusios 
riaušės, kad jas malšino ii cen
trinės Azijos prisiųsti daliniai ir 
kad Kalanta nusižudė, protestuo
damas prieš, okupanto įstaigų 
vykdomą “persekiojimų kryptį”. 
Prie žinios prijungtas didelis 
Lietuvos žemėlapis.

Vatikano organas “L’Osser- 
vatore Romano” geg. 22-23 lai
doje po žinių apie prez. Nixono 
lankymąsi Maskvoje, smulkes- 
nėm raidėm pranešė apie “Inci
dentus Lietuvoje”. “Panorama”, 
milijoninio tiražo iliustruotas sa
vaitinis žurnalas birž. 1 laidoje 
Lietuvai skyrė visą puslapį. Pa
minėti ne tik Kauno įvykiai, bet 
ir vyskupų likimas, prof. Kaz
lausko atvejis. Įdėtas spalvotas 
Baltijos valstybių žemėlapis.

“H Messaggero”, Italijos vy
riausybės oficiozas Romoje, geg. 
23 atkreipęs didelį dėmesį į JAV 
prezidento atvykimą į Maskvą, 

---------- -- — ------— pirmame puslapy įdėjo vedamą- 
tuva”. Gausiai skelbtuose Lie-1 jį “Nuo Maskvos iki Kauno”,
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Grupė televizijos "Mary Tyler Moore Show" aktorių. Jie visi kilę iš Minnesotos.

t

atstovas. šiam patvirtinimui 
italų spauda daug vietos skyrė 
ypatingai geg. 26 d. laidose, čia 
keli pavyzdžiai: “11 Popolo” ra
šė: sovietai pripažino įvykus ne
ramumams Kaune. Dienraštis 
ilgame straipsnyje griežtai pa
sisakė prieš italų komunistų or
ganą “L’Unita”, tylėjusį apie 
Kauno įvykius. Ta proga pa
smerkta komunistų naudojama 
taktika.

Apie pareiškimus spaudos kon
ferencijoje Maskvoje plačiai ra
šė dienraščiai: “Roma” (Neapo
ly), katalikų dienraštis “Avve
nire”, “Avanti”. Romoje, “La 
Nazione”, “11 Mattino”, “H Ręs
to del Carlino” (komunistų val
domoje Bolognoje) ir kt. Visur 
nurodoma, kad I. Udaltsov Mas
kvoje pateikęs oficialią sovietų 
versiją, aiškinimus apie riaušes 
Kaune ir, svarbiausia, jis patvir
tinęs, kad neramumai, Lietuvos 
jaunimas judėjimas, maištas 
prieš nekenčiamą komunistinį re
žimą iš tikrųjų įvykę.

Šveicarijoj, Lugano mieste lei
džiamas dienraštis italų kalba 
“Giornale del Popolo” jau ne 
kartą dėjęs, palankius Lietuvai, 
jos laisvės bylai straipsnius, įvy
kiams Kaune (apie “kruvinas 
tautos riaušes, kurias sukėlė 
jauno lietuvio žygis Kaune”) 
skyrė svarbią vietą geg. 23 pir
mame puslapy. (E)
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1972 m. liepos 29 dienąPIKNIKAS - VAKARONĖ
įvyks Union Pier, Michigan — Lietuvių sa
lėje. Pradžia 7 vai. vak. — šokiai, valgiai, 
bufetas, šokiams gros Ąžuolo Stelmoko or
kestras.

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti ruo
šiamoje linksmoje vakaronėje.

Naudokitės proga — skriskite papiginta 
kaina į Lietuvą rudenį ir žiemą

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

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

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CH1CAGA — NEW YORK — SPALIO MĖN. 2 D. — 15 dienp kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
U dienę Lietuvoje.

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

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
11 dieny Lietuvoje.

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

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AVENUE

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

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

kiame informacijas kelionių reikalais į visus pasaulio kraštus. Parū
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas. »
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nurodęs, kad riaušės Kaune lai
kytinos antruoju stambiu die
nos įvykiu (šalia R. Nixono 
viešnagės). Dienraštis Romo 
Kalantos žygį palygino su Viet
name susideginusiais vienuoliais 
ir Jan Palach savižudybe Praho
je. Dar nurodyta į pasipriešini
mo veikėjus Rusijoje. Kitoje 
vietoje tas pats laikraštis teigė 
— tai tautos drama ir čia pat 
priminė Lietuvos katalikų pro
testus bei religijos persekioji
mą. “Umanita”, Italijos social
demokratų partijos organas 
geg. 23 šalia žinių apie Nixona 
Maskvoje ir po rūkančio L. Brež
nevo nuotrauka stambiom rai
dėm skelbė: “Sukilimas Lietu
voje numalšintas dalinių”. “Av- 
anti”, Italijos socialistų parti
jos organas Kauno įvykiams ir 
“sovietinio pasipriešinimo so
vietams trims būdams” geg. 23 
paskyrė net pusę pirmojo pus
lapio, įdėjo ir Lietuvos žemėlapį. 
Laikraštis stambioje antraštėje 
žymėjo: “Tautos sukilimas, riau
šės Lietuvoje palauštos milici
jos ir karinių dalinių”. Luciano 
Vasconi ilgame straipsny dėsto, 
kad pasipriešinimas komunisti
niam režimui pastebimas visoje 
Sovietijoje taip Leningrado ir 
Ramiojo'vanden\Tno‘, tarp ašiga
lio sričių ir Kaukazo. Nepasi
tenkinimas reiškiamas ne tik 
Baltijos valstybėse, bet Ukrai
noje, Kaukaze (Baku mieste) 
ir kitur.

“Paese Sera”, komunistuojan
čių Italijos žydų dienraštis geg. 
22 dv vakarinėje laidoje rašė 
apie “susidūrimus Kaune”, apie 
“nacionalistus”, įdėjo ir Baltijos 
kraštų žemėlapį, net juos brūkš
neliu atskyręs nuo Sovietų Są
jungos plotų. Būdinga, kad pats 
Italijos komunistų partijos or
ganas, “L’Unita”, apie įvykius 
Lietuvoje ligi š. m. birželio pra
džios nebuvo užsiminęs nė vienu 
žodžiu.

“Momento — serą”, Romos 
vakarinis dienraštis geg. 22-23 
laidoje didžiulėm raudonom rai
dėm skelbė: “Maištas”. Paskelb
tas ir žemėlapis su raudonai nu
spalvinta Lietuva. Būdinga, kad 
dienraštis Lietuvai skyrė pirmą
ją vietą, tik antroje bei trečio
je vietoje iškėlęs kitus du geg. 
21 ir 22 dienų aktualiuosius įvy-
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PAID QUARTERLY AT
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kius; prez. Nixono atvykimą 
Maskvon ir vengro įvykdytą Pie
tos statulos sužalojimą Vatika
ne.

Komunistų — Mao šalininkų 
dienraštis Romoje “II Manifes
to” Kauno įvykių neryškino, ta
čiau antraštėje pažymėjo, kad 
riaušės Lietuvoje buvusios tau
tinio ir religinio pobūdžio.

Spauda, šalia žinių, skelbė ir 
plačius komentarus, net istori
nes apžvalgas apie Lietuvą. Pvz. 
Neapolio dienraštis “Roma” 
geg. 23 pirmam puslapy įdėjo 
Alberto Angeli apžvalginį straip
snį “Lietuva ir Vakarai”. Kitas 
dlienraštis, Bolognos mieste, “H 
Ręsto del Carlino” taip pat skel
bė platų straipsnį — jo autorius 
Piero Gioli vėl pateikė istorinių 
žinių, lygino su Čekoslovakija, 
priminė susideginusį J. Palachą, 
aiškino, kaip Lietuva buvo oku
puota, kodėl gyventojai neken
čia okupanto. Viena antraščių: 
“Tauta, sugebėjusi išlaikyti sa
vo tautinį savitumą”.

Kiti Italijos dienraščiai pla
čiai minėjo įvykius Lietuvoje: 
popietinis dienraštis Romoje “B 
Giornale d’Italia” (pirmame psl. xono viešnagės metu, įvykus 
paskelbė: “Sukilimas Lietuvoj, 
Laisvės, Laisvės šauksmai, Trys 
susidūrimų dienos Kauno gat
vėse). “Stampa Sera” (Torino) 
ilgame straipsnyje su žemėla
piu, geg. 22 pabrėžė antraštėje: 
“Azijos daliniai prieš Lietuvos 
jaunimą”. “D Giornale d’Italia” 
geg. 23 pranešė apie “Represi
jas Lietuvoje”, minėjo apie šim
tus suimtųjų Kaune, teigė, kad 
galima esą laukti ir naujų riau
šių.

Pietinės Italijos dienraštis 
“H Mezzogiorno” geg. 23 svar
bioje vietoje Įdėjo Sergio Bindi 
straipsnį apie Lietuvą, susidūru
sią su Kremliumi. Autorius, nu
rodęs į sovietų okupaciją Bal
tijos erdvėje, pabrėžė, kad Kau
nas, kurio gatvėse skardėjo 
šauksmai “Laisvės Lietuvai”, 
virto dar vienu kruvinu miestu, 
kur siaučia sovietinės represijos. 
Kaunas, pasak Bindi, atstovau
jąs siekius atsikratyti Krem
liaus jungo tiek pat, kiek ir Bu
dapeštas, Sanžica ar Praha.

Dar kitų laikraščių balsai: 
“R Giomo” (Milane), “B Matti
no” (“Prieš sovietinis maištas 
Kaune, Lietuvoje”), “La Stam
pa” (Torino), įdėo platų kores
pondento Maskvoje, Ferdinando 
.Vegas, vertinimą, Italijos kata
likų dienraštis “Avvenire” geg. 
23 rašė apie “Įtampą Lietuvo
je”, “La Voce Republicana” geg. 
22 pažymėjo: “Tautiniai ir inte
lektualiniai sluoksniai prieš neo- 
stalinistų režimą”, — dienraš
tis čia pat stebėjosi komunistų 
organo Romoje tyla... “Corriere 
della Sera” (Milane) skelbė apie 
gausius suėmimus Lietuvoje, de
šiniųjų organas Romoje “H Se- 
colo d’Italia” geg. 26 skelbė la
bai gerą Italicus straipsnį, ku
rio raudonom raidėm antraštė 
skelbė: “Pasaulis dėl lietuvių 
tautos dramos negali likti abe
jingas”. Cituojami Antano 
Snieškaus nusiskundimai dėl 
nacionalizmo. Autorius riau
šes Kaune, kraują Kauno gatvė
se palygino su 1970 m. pabaigos 
riaušių miestais dabartinėj Len-

kijoj: Gdansku, Szczecinu ir 
Gdyne. Tas pats laikraštis Kau
no jvykiams buvo paskyręs daug 
vietos dar geg. 23 laidoje. Apie 
įvykius rašė “11 Mattino”, “II 
Popolo” Romoje (antraštė: Tau
tos pyktis prasiveržė Lietuvoje). 
Dienraštis geg. 23 riaušėms Kau
ne bei sovietinio režimo silpnoms 
vietoms paskyrė, rėmeliuose at
spausdintą, vedamąjį. “Gazzet- 
ta del Popolo”, dienraštis Tori- 
ne, geg. 22 skelbė apie susidegi
nusį jaunuolį ir apie “tris kau
tynių dienas”.

šalia visos eilės kitų Italų 
spaudos balsų, komentarų, dar 
verti dėmesio: “H Tempo”, Ro
moje, geg. 26 įdėjo platų Gio
vanni Bensi straipsnį apie Lie
tuvą, Paliestas religinis perse
kiojimas Lietuvoje, įdėtas ir S. 
Kudirkos teisme Vilniuje pareiš
kimų tekstas.

Laikraštis savo antraštėje tei
gė: opozicija režimui parodė sa
vo galią Kaune. Tas pats laik
raštis geg. 23 įdėjo ilgą Marce
lio Lucini straipsnį “Barbarija 
Rytuose”.

Geg. 25 d. Maskvoje, prez. Ni-

spaudos konferencijai, kurioje 
dalyvavo nemaža užsienio- spau
dos atstovų, kaip Eltos jau skelb
ta, “Novosti” agentūros vadovas 
Ivan Udaltsov patvirtino Kaune 
buvus riaušėms ir geg. 14 Kauno 
teatro sodely susideginus Ro
mui Kalantai. Klausimą buvo 
iškėlęs britų komunistų partijos 
organo Londone “Morning Star”

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
Intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL
_ Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra
darbiautoji; ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl„ kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija ^Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams.. 526 psl, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl„ $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL, $1.00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ j ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS.! Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio T! ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$ 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.
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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.

UNIVERSA
Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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trims mėnesiam 
vienam mėnesiui

$0.00
$2.00

I "Svetimšaliai Lenkijoje"
Kažkokia emigracijos lenkų 

agentūra, besivadinanti (LW1L) 
dažnai informuoja laisvąją lenkų 
spaudą apie lenkus Lietuvoje 
visuomet tendencingai, labai ne
noriai minėdama Lietuvos ir lie-

kuos kresais” arba “Lenkijos 
rytais”. ■

Naujausiai (LWIL) antrašte 
“Medžiaga Lenkijos Rytų isto
rijai” rašoma; Krokuvoje pasi-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams __________ \______ IK.00
pusei metu _ $12.00
trims mėnesiam* 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams 
pusei metų

$22.00
$12.00

$13.00
$3 JO

$20.00
>11.00

Kasamoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams 
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, jialririant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halšted St, Chicago, 
Hl 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsaky»a.

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

Atidžiai seka Amerikos lietuvių darbus
Pavergtoji Lietuva labai atidžiai seka Amerikos lie

tuvių darbus. Susisiekimas suvaržytas, radijo stočių ne
turi, bet lietuviai suranda priemonių prasilaužti per rusų 
geležinę uždangą. Iš Lietuvos žinių perduoti jie negali, 
bet, matyt, turi priemonių klausyti radijo žinias apie 
kiekvieną svarbesnį lietuvių renginį.

Čikagietis Frank Prūsis šokių šventės sekmadienį 
buvo Vilniuje. Jis buvo nuvažiavęs su ekskursija, kuri 
turėjo teisės pabūti Vilniuje, Kaune ir Druskininkuose. 
Sekmadienio vakarą prie jo priėjo nepažįstamas jaunas 
lietuvis ir pranešė, kad ponia Niksonienė buvo atskridusi 
į Chicagoje suruoštą lietuvių šokių šventę, ir kad šokiai 
patikę ne tik Niksonienei, bet ir jaunuoliui, žinią girdė
jusiam ir Prūsiui pranešusiam. Pasidalinęs džiaugsmu 
apie vykusią šokių šventės suruošimą, jis pranešė Prūsiui, 
kad pavergtoje Lietuvoje lietuviškoji ugnelė dabar te
bedega.

Rusų pavergtiems lietuviams žinia apie šokių šventę 
patiko, bet okupantui ir Maskvai parsidavusiems komu
nistams Chicagoje suruošta šokių šventė buvo labai kar
tus pipiras. Jis pasidarė veik neperkandamas, kai jie už
girdo, kad ponia prezidentienė teikėsi atskristi į Chicagą 
ir porą valandų praleisti su lietuviais. Jie nebežinojo ko 
griebtis, kai užgirdo šokių šventės komiteto pirmininko 
Dr. Kriaučeliūno žodžius: "... Ne vienas mūsų mintimis 
nuskrisime į brangiausią mums kraštą — Lietuvą ir su
sijungsime su priespaudos iškankintais broliais ir sesėmis 
lietuviais... Mūsų visų didžiausias troškimas — laisvės 
Lietuvai”.

Okupantas žino, kad pavergto krašto lietuviai pa
tyrę ne vien apie p. Niksonienę, bet jie patyrė ir apie šo
kių šventės pirmininko šventės metu pasakytas mintis. 
Niekas jų taip neerzina, kaip laisvame pasaulyje gyve
nančių lietuvių priminimas ne tiktai okupantui, bet ir su 
okupantu bendrauti besirengiantiems žmonėms, kad ru
sai pavergė tris milijonus laisvai ir nepriklausomai gy
venusių ir gyventi norinčių žmonių. Okupantas ėmėsi 
įvairių priemonių pavergimui ir prijungimui legalizuoti, 
bet iki šio meto nieko neišėjo.

Okupantui tarnaujantieji plunksnagraužos, nepa
jėgdami įtikinti pavergtų lietuvių ir nesurasdami teisi
namų argumentų Kalantos ir Stonio protestams, ėmėsi 
pajuokos. Darban buvo įkinkytas Henrikas Savickas, ne
seniai baigęs partinius kursus ir įkinkytas tremtyje esan-

čių lietuvių ideologijoms "skaldyti”. Jis parašė, "pamfle
tą "Kreivų veidrodžių riteriai”. Nevykusiai pavaizdavęs 
šokių šventės rengėjus, jis sako:

"Kaip jie mus šmeižia — pamenam. Ir kaip 
piudė tuos, kurie nuoširdžiai norėjo klestėjimo lietu
vių tautai — žinom. Ir ką jie nori pasakyti dabarti
niais pamokslais — suprantam.

"Jie nori pasakyti, kad lietuvių tautai būtų gerai 
pamiršti praeitį; pamiršti, kas pardavinėjo Lietuvą 
užsienio kapitalistams, kas mezgė viešus ir slaptus 
sandėrius su hitlerininkais. Jis galėtų pasakyti, kad 
labai jau brangi lietuviškų kvislingų duona, kai už 
amerikinės žvalgybos dolerius reikia šmeižti Lietuvą. 
Jie norėtų pasakyti: "Imkite kreivus veidrodžius, 
žiūrėkite į juos ir kalbėkite į Lietuvą, Kalbėkite taip, 
kad laisvė atrodytų vergija, o vergija laisvė” (Tiesa, 
1972 m. liepos 12 d., 3 psl.)
Redaktoriui kartais tenka sumokėti "pamfetinin- 

kui” ir už nevykusį darbą, bet jis nėra priverstas to dar
bo dėti į laikraštį. Tuo tarpu dabartinis Tiesos redak
torius ne tik sumokėjo H. Savickuiuž labai jau nevykusį 
Chicagos kongreso pajuokimą, bet jis tą "pamfletą” at
spausdino komunistų partijos centro komiteto organe. 
Spaudimas, matyt, į redaktorių buvo toks didelis, kad 
reikėjo griebtis, bet kokių po ranka pasitaikiusių 
priemonių.

Kiekvienas vyresnio amžiaus lietuvis žino, kad su 
Hitleriu derybas vedė, tarėsi ir susitarė pats Stalinas, įta
kingiausias komunistų partijos narys. Visą derybų eigą 
prižiūrėjo sovietų užsienio reikalų ministras Viečeslavas 
Molotovas. 0 derybų visas smulkmenas žinojo ir dėl 
kiekvieno paragrafo tarėsi sovietų ambasadorius Ber
lyne Dekanozovas. Nė vienas Amerikoje gyvenantis lie
tuvis su hitlerininkais jokių sandėrių nesusiderėjo. Tik
rai nė vienas šokių šventės organizatorius į bet kokius pa
sitarimus su naciais niekad nebuvo nuvykęs ir nesirengė 
vykti.

Pats kvailiausias tvirtinimas, šokių švenčių ir kitų 
renginių ruošėjai bet kada būtų besirengę Lietuvą arba 
josios dalį pardavinėti kapitalistams. Laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą okupavo rusų karo jėgos, o Lietuvos 
pardavimo dokumentą pasirašė okupacinei armijai pasi
tarnauti pasišokusieji keli lietuviai komunistai. Bet ru- 
rąms jie pardavė ne savą daiktą. Komunistai lietuvių ne
atsiklausė, ar jie nori būti parduoti rusams. Komunistai 
gavo iš rusų kyšį — dideles privilegijas vargšų lietuvių 
sąskaiton, — nuvažiavo Maskvon, nusilenkė Stalinui ir 
sutiko parduoti Lietuvą didžiausiam pasaulio kapitalis
tui —- sovietinei valstybei. Sovietų Sąjungoje yra valsty
binis kapitalizmas. Joks kapitalizmas nėra toks žiaurus, 
koks yra valstybinis kapitalizmas. Joks kapitalistas 
žmonių taip neišnaudoja, kaip valstybinis kapitalistas. 
Lietuvos komunistai atidavė Lietuvą ir visus jos gyven
tojus pačion žiauriausion vergi j on. Jie girdi, kad vergi
jos pančiai jau braška. Jiems kerta ne tiktai prezidentas 
Niksonas Vietname, bet jiems liepia išsikraustyti ir pre
zidentas Sadatas. Apie lietuvių tautos laisvę kalbėjo ir 
Chicagon susirinkę lietuviai.

rodė dviejų tomų Jano Ginte- 
los veikalas “Svetimšaliai apie 
Lenkiją”. Ten telpa įspūdžiai 
įvairių svetimšalių, keliavusių 
senosios, labai plačiai išsiplėtu
sios Rzeeipospolitos srityse, tai
gi turėję susitikimų su gudais, 
lietuviais ir ukrainiečiais.

Kai kurie iš jų buvo atvykę 
į gudų ir lietuvių žemes drauge 
su kryžiuočiais, ruošusiais už-

puolimus į tas tariamai pagoniš
kas šalis.

Kryžiuočių valstybė buvo at
ramos bazė ir Gilbertui de Lan- 
□oy, kilusiam iŠ dabar vadinamo 
Liuksemburgo. Jis buvo pasie
kęs Klaipėdą, Kauną, Trakus ir 
Vilnių. Nieko netrukus po jo į 
rytines Lenkijos žemes atkelia
vo ir italų diplomatas Silvio 
Piccolomini, palikęs įdomius už
rašus.

Mažutis vyrutis medį kerta, 
Ir skiedros nešoka.

(Genys)

e Juodas kaupokas, vyno 
smokas, akmeninė širdis.

(Vyšnia)

• Ąžuolėlis žaliukėlis, devin- 
šakis devinlapis vosilkom pražy
do. (Linas)

EARN MORE.. 
MORE OFTEN

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

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

Certificate Account makes sense! The 
interest rate is 6% per annum, and Standard 

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

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

matures in two years.
If you have $1000 to invest in a certificate, 

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

For more information about our savings 
call or stop in of Standard f ederal Savingsz 

the 175 million dollar savings association 
located in your neighborhood.

Savings Certificate 
2 Year Maturity 
$5000 Or More

raufr-ragg;

Savings Certificate 
LYear Maturity 
.$1000 Or More

INTEREST COMPOUNDED DAILY- ■

. Receive interest check automatically J 
monthly or quarterly, or accumulate for

- - * higher yield..
ASSETS.OVER §175,000,000■ RESERVES OVER §14,900,000 .

STANDARD 
FEDERAL

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

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m. 
, Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

JUOZAS BALČIŪNAS ■ ŠVAISTAS
Rašo JANINA NARŪNE

Mes buvome labai dar jauni (aš — šešiolikos 
metų — bet visi, kaip vienas gerai supratome sa
vo pareigas ir uždavinius, kuriuos turėjome at
likti dėl savo tėvynės. Visiems vienodai karštai 
plakė patriotiška lietuvio širdis... Skatino į dar
bą nepalaužiamas ryžtas.

Toji nepaprasta slaptoji mokyklėlė turėjo vi
siems mums šviesios, geros įtakos. Juozas švais
tas viename savo laiške iš Čikagos rašė:

"... o mes iš tikrųjų buvome dideli romanti
kai ir idealistai. Tasai idealizmas ligi šiolei neišse
kęs dar. Tai reikšmingas dalykas ir didelis dva
sios turtas bei atrama žiaurioje gyvenimo kovoje. 
Dėl to gailėtis netenka”.

JUOZAS BALČIŪNAS MOKYTOJAS
Pabaigęs mokytojų seminariją, J. Balčiūnas 

rusų valdžios švietimo direktorijos buvo nusiųs
tas vykti į Stačiūnų bažnytkaimį, kad įsteigtų 
tam kaimui ir vietos apylinkei pirmąją pradžios 
mokyklą ir pasiliktų jos vedėjas, taip pat ir moky
tojas. Anuos mokytojo metus jis plačiau yra ap
rašęs savo atsiminimuose, kurie ėjo Margutyje 
ištisus 1952 metus. Ten jis rašė:

"Pirmąją dieną, kai susirinko mokiniai įžen- 

tum jaunasis, eidamas prie altoriaus su savo my
limąja. Šviesu, malonu, nors už lango ruduo, tirš
ti debesys ir lietus smarkiai pila. Jaučiu mažutes, 
karštas širdeles ir skaisčias sielas. Kaip gelton
snapiai paukščiukai, belaukdami savo maitintojų, 
nuolat čirpsi, kraipo galveles ir akylai žiūri, ką 
sakys mokytojas — tasai didžiausias autoritetas 
ir burtininkas. Malonu dirbti ir aukotis, kada au
ka suprantama ir vertinama”.

Juozas Balčiūnas buvo pavyzdingas pedago
gas. Gerai pasiruošęs tiek savo mokyklai vado
vauti, tiek ir mokinius auklėti. Jis jautėsi nepap
rastai laimingas, pasiekęs savo tikslą. Savo mo
kyklos ir mokinių reikalus, laikė pirmaeiliais rei
kalais. Tačiau greitai viskas pasikeitė.

PABĖGĖLIS KAUKAZE
Ilgai svajotas, sunkiai pasiektas ir prasmin-< 

gai prasidėjęs mokytojo darbas tetruko tik dvejus 
metus. 1914 m. liepos 28 d. prasidėjo pirmasis pa
saulinis karas, kuris išbloškė Juozą Balčiūną/ 
kaip mokytoją, paskatindamas bėgti kuo toliau
siai nuo fronto ir nuo vietinės mobilizacijos. Ir šį 
kartą Juozas — romantikas! Jis pasirinko sau 
gražų, dar nematytą ilgai svajotą kraštą, pasa
kišką gamtą Kaukazo kalnuose. Apsistojo Stav
ropolio mieste, kur buvo pabėgėlių lietuvių.

O ir čia veržlumas į mokslą jo nepaliko. Nau
dodamasis proga, jaunas mokytojas įstojo į Mo-, 
kytojų institutą. Tai buvo Juozo didelis trium
fas ir tikra dvasios atgaiva!

Nereikia nė sakyti, kad J. Švaistas (j° pseu
donimas) visas savo atostogas paskirdavo turis
tinėms kelionėms, laipiodamas po kalnus, gėrė
damasis jų sniego viršūnėmis, o apačioje prara
jomis, ar gražiais slėniais ir begaline erdve ap
linkui. Jis ten svajojo, planavo, galvojo, švaistas 
mėgdavo valandomis ant uolos krašto sėdėti ir 
žiūrėti, kaip plakasi, šniokščia įšėlusios Kaspijos 
jūros bangos.

"Koks veržlumas, kokia kova! — rašė Juozas 
savo laiške — tas pats, kaip ir žmogaus gyveni
me. ,. Kartą aplankė mane mūza, ant tų uolų be
rymantį. Beveik fiziškai jutau jos artumą. Atsi
rado didelis, nenugalimas noras rašyti ir rašy
ti. .. ” - J

Kaukazo didingos panoramos J. šveistui atvė
rė savo pirmąjį kūrinį — dramą "Pavasario smui
kai”, Rašė rusiškai, gal tuo metu jam lengviau 
rašėsi. Vėliau tą savo veikalą išvertė į lietuvių 
kalbą.

J. ŠVAISTAS - BALČIŪNAS KARININKAS
Vis dėlto ir Kaukaze Juozą Balčiūną palietė 

paskutinioji mobilizacija. Šaukė atsarginius. Iš
vengdamas naujos bėdos, jis greit susiruošė ir iš
važiavo į Maskvą, čia jis laimingai įstojo į Karo 
mokyklą, kurią pabaigęs buvo paskirtas į Jaros- 
lavlio miesto įgulą. Jis tapo karininku, ko nieka
da nenorėjo, nekentė ir vertino tik kritiškai, nei-, 
giamat \ R

Iš Jaroslaviio jis buvo siunčiamas, kaip lietu

vių visuomenės ir karių delegatas į Petrapilio 
Lietuvių Seimą 1917 metais. Tais pačiais metais 
jaunas karininkas rusų valdžios buvo išsiųstas į 
pietų frontą Galicijoje, kur išbuvo šešius mėne
sius. Bolševikų perversmas, galutinai sugniuždi- 
nęs visus frontus, leido J. Balčiūnui palikti Gali
cijos frontą ir pasiekti savo brangiąją Tėvynę ir 
savąjį mielą Rokiškį.
TĖVYNĖJE

Besidairydamas darbo, Juozas švaistas gavo 
dvaro administratoriaus tarnybą Škėmų dvare, 
pas grafą Przezdeckį. Grįžusiam iš Rusijos, kur 
siautė badas, vidurių šiltinė ir kitokios epidemi
nės ligos, pasirodė gyvenimas ūkyje, lyg tikras 
išganymas! Entuziastingai rašė Juozas savo 
laiške:

"Kokia palaima — tikras rojus! Jokios pasau
lio marnastys man daugiau nebeegzistuoja ir ne
bevilioja. Tik ilsėtis, pamiršti viską ir atsigauti 
savo dvasia.

"Dvaro gyvenimo sąlygos patogiausios. Net 
keista, kad tiek daug beviltiškai buvo vargta, 
blaškytas! ir kažko ieškota. Čia tiesiog idealu. 
Kūniškai puikiai apsirūpinęs. Dvasiai irgi nieko 
netrūksta. Vasarą, kaip paukštis, lakstau sau po 
laukus ant žirgo nugaros. Saulė, oras — gaivu ir 
sveika. Nuo rudens iki pavasario tikras poilsis. 
Baigti visi didieji darbai ir rūpesčiai. Sėdėk sau 
šiltai: skaityk, galvok, rašyk!...”

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ 

m gmalus u&oj 
PRITAIKO

2858 W. 63 r c STREET
HRoapect 8-3229

RaskL teletx WAlbrock 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

aoo 7 iki 8 vaL rak. Treč. uždaryta.

Rara. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA iR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neataiUepias sk^mhmą 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. ' 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

STATYBA LIETUVOJE EINA 
VĖŽIO ŽINGSNIU

DR. PETER BRAZIS 
physician and sukveon 

2434 WEST 7ist STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir sestai tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

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

— Žmonės Biaa pasakojo, 
kad dabartinėje Uetvvoje nu
važiavęs turistas niekur išeiti 
negali, — pasakoja iš ‘‘tarybi
nės" Lietuvos grįžęs siuvėjas ir 
p rosy toj as Frank Prūsis. — Tai 
ne teisybė. Negali išvažiuoti į 
kitą miestą ar kaimelį, bet 
jeigu gavo leidimą nuvažiuoti 
į Vilnių, tai po Vilnių gali vaikš
čioti. Po Vilnių tave pavežio- 
ja, bet gali vėliau ir pats vie
nas pasivaikščioti. Svarbu, kad 
viešbučio vadovybei praneš
tum, kur esi ir kur nakvosi. 
Inturisto žmonės visą laiką turi 
žinoti, kur esi ir ką darai. Kai 
iš jų žinios dingsta žmogus, tai 
tada jau visiems negerai.

— Vilniuje už viešbutį turi iš 
anksto sumokėti. Gali ten nak
voti ar nenakvoti, bet iš anks
to privalai viską sumokėti. Jei
gu nuvažiuoji kur kitur, tai 
“Gintaras” nieko nepralaimi. 
Pinigų tau negražina. Jeigu 
vedėjas apsukrus, tai jis galė
tų ir kitam išnuomoti tavo 
kambarį.

— Aš tai sakau, nes Vilniu
je vieną naktį aš pats “Gintare” 
nemiegojau. Paaiškėjo, kad 
vienas mano giminaitis įtakin
gas žmogus. Jis gyveno Vil
niuje. Ne pačiame Vilniuje, bet

/?

GRADINSKAS

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCaiUNAiTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti

< . 471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Mm tel.: HI 4-1818 arba RE 7-9701 
Reaidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Jst STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki U vaL ryto tik 
gusi tarps, 
Trečiadieniais uždaryta.

VĖSINTUVAI 
IR SENIAUSIEMS 

NAMAMS .
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PRRKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 54063

MOVING 
Apdraustas parkraustymas 

iš jvairiv atstuMŲ. 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wast 34 Placa 
Tai.: FRontiar 6-1M2

DR. FRANK N.ECKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71«t St. — Tai. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akiniu* ir 

“contact lensea’-
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTK
INKSTŲ, PdSLĖS LR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
26S6 WEST «rd STREET 

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

Ofiaa telef.: 776-2800
Naujas rex. telef.-: 448-5545

/,=■ . ' ~

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

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

CHICAGO, ILL -60629-

priexniestyje. Jis turėjo nedi
delį butą ir gyveno su žmona. 
Jis paprašė, kad pas jį nuva
žiuočiau, o vėliau ten ir apsi
nakvočiau. Užsikalbėjome il
giau negu reikėjo. Aš pasako
jau apie save, o jis daugiau 
klausėsi, negu pasakojo. Bu
vome giminės, bet niekad anks 
Čiau nebuvome susitikę.

— Pranešiau “Gintarui”, kad 
nakvynei nebegrįšiu. Pasa
kiau, kur nakvoju ir pas ką. 
Vėliau gailėjaus, kad sutikau 
pas gimines naktį praleisti. 
Vilniuje visi gyvena labai su
spaustai. Suspaustai gyvena 
paprasti darbininkai, bet ir ne 
visi komunistai turi erdvius bu
tus. Kai sutikau nakvoti, tai 
pasirodė, kad nebuvo vietos, 
kur nakvoti. Man buvo ati
duota pati geriausioji lova. 
Visa tai labai gerai ir gražu. Aš 
svečias... Lietuviai ir šiandien 
yra toki svetingi, koki jie bu
vo praeitame šimtmetyje. Bet 
kai pamačiau, kad buto šeimi
ninkė nėščia moteris, turi gul
ti ant grindų, tai man jau bu
vo labai nejauku. Aš maniau, 
kad jie turės kokį ketur
kojį, karišką lovelę, ar ką pa
našaus, bet pasirodo, kad to
kių dalykų dabartinėj Lietuvoj 
nėra. Turi kloti visokias paklo
des, antklodes, laikraščius ir 
padaryti guolį. Aš norėjau kel
tis ir grįžti į “Gintarą”, nors 
jau buvo gerokai po vidurnak
čio. .. Gerai nemiegojau, nes 
žinojau, kad išstūmiau, nėščią 
moterį iš jai įprastos lovos, o 
ją guldžiau ant žemės...

— Daugiau į privačius namus 
aš jau nesirengiau eiti. Reikia 
tikėti tvirtinimu, kad su bu
tais Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose labai sunku. Lietu
viai turi ilgai laukti, kol jie 
gauna butą. Daugelis gyvena 
labai susispaudę, po dvi ar net 
tris šeimas viename bute. Kuri 
šeima turi savo atskirą butą, 
tai jaučiasi laiminga.

Pasakojau, kad keliais atve
jais pabrėžiau, jog esu papras
tas darbininkas. Nesu buržu
jus ir nesu joks kapitalistas. 
Visą gA'venimą dirbau ir išėjau 
pensijon. Ką susitaupiau, tai 
dabar kelionėje praleidau. Gal 
dar kiek liks, bet važiuoju iš 
savo santaupų. Niekas man ke
lionės neapmoka. Mano bal
sas, matyt, pasiekė įtakingų 
žmonių ausis. Buvo nutarta 
man ir kitiems parodyti, kaip 
Vilniuje gyvena darbininkai. 
Džiaugiausi, kad buvo suda
rytą tokia proga. Mus nuvežė į 
vieną didelę koloniją Vilniaus 
priemiestyje. Man tvirtino, kad 
ten gyvena 400 šeimų, daugu
moje darbininkų.

— Ne į kiekvieną butą gali-

ma įeiti, ne* visur gali rasti 
žmonių namie. Bet taip jau 
pasitaikė, mes į pasirinktus 
butus galėjome įeiti. Tai dide
lis naujas namas, panašus į 
Amerikos apartamentinius na
mus. Tiktai Vilniuje butai ma
žesni. Mažesni kambariai ir 
mažesni butai. Namas yra ke
turių aukštų. Jokio elevato
riaus nėra. Jaunam žmogui už 
lipti keturis aukštus nedaug te
reiškia, bet vyresnio amžiaus 
žmonėms, tai jau ne toks leng
vas dalykas.

— Parodė vienų “butą” — 
kambarys ir virtuvė. Virtuvė 
nedidelė. Užlipome ant antro 
aukšto. Ten tas pats. Pastebė
jau, kad kambaryje buvo di
delė dėmė palubėje. Ne tik 
palubėje, bet dideli ruožai 
ėjo abiem sienos kampais.

— Naujas namas, ir jau sie
nos sugadintos, — pastebėjau.

— Čia atsitiko nelaimė, — 
pastebėjo senukas. — Namas 
geras, bet vandentekis labai 
prastas. Mes turime didelės bė
dos. Labai dažnai neturime 
vandens, o dar dažniau mes 
turime jo perdaug. Jis bėga vi
somis dienomis.

— Bet kasgi čia atsitiko? — 
pakartojau klausimą. — Kodėl 
vanduo turėjo bėgti sienomis?

— Aš nežinau, kas čia atsiti
ko. Tiek težinau, kad ketvir
tame aukšte pagedo vanden
tekis. žmonės neapsižiūrėjo, 
ar negalėjo'jo sustabdyti. Pir- 
miausia pribėgo pilnas jo hu
tas, o vėliau vanduo pradėjo 
sunktis į trečią aukštą, o iš 
trečiojo aukšto jis pradėjo 
sunktis i mano hutų. Aš susi
pratau ir pastačiau kibirą, tai 
sulaikiau, bet viršuje viskas 
sugadinta...

— Vandentekiai negeri. Tai 
pastebėjau ir “Gintare”. Sunku 
vandenį paleisti, o kai paleidi, 
tai sunku sustabdyti. Tai pa
sakojo man ir kiti.

— Iš viso, reikia pasakyti, 
kad gyvenamų namų ir įstaigų 
statyba eina vėžio žingsniu. 
Namui pastatyti reikia kelių 
metų. Kol darbininkai susi
tvarko, kol prakasa pamatus, 
kol iškelia sienas ir uždeda sto
gą, eina mėnesiai ir savaitės. 
0 kai darbas baigtas, tai atsi
randa labai daug plyšių. Vie
nur grindys negeros, kitur sie
nos sutrūksta, o vanduo beveik 
kiekviename name netvarkoje. 
Kelių statyba, kiek man pasa
kojo, eina dar lėčiau, — pasa
kojo Frank Prūsis.
Reporteris

lėktuvu, o traukiaiu U New 
Yorko į Los Augeles būsią ga
lima nuvažiuoti per pusę va
landos. Tokiam susisiekimui 
būtų iškasti tarp miestų tune
liai, kuriais traukiniai važiuo
tų greičiau po 10,000 mylių per 
valandų. Inž. Salter tvirtina, 
kad tokia susisiekimo sistema 
yra visiškai įmanoma ir nebe 
tolimoje ateityje bus įgyven
dinta. Traukiniai tais pože
miniais vamzdžiais važinėtų 
ne kokiu nors kuru, o magne
tiniais laukais. Tam sumany
mui patentas jau gautas 1912 
metais.

Nupirko iš komunistų 
Berlyne 20 akrų žemės
Vakarų Berlynas pirmų kar

tą po “Gėdos sienos” pastaty
mo padarė su Rytų Berlynu 
legalų biznį, nupirkdamas už 
$10 milijonų dolerių 20 akrų 
žemės plotų miesto centre prie 
Potsdamo aikštės. Komunistai 
parleisdami pirkinį ėmėsi at
kelti savo “gėdos sieną” į ry
tus nuo parduotojo ploto. Pir
kimo — pardavimo aktą Va
karų Berlyno miesto valdybo
je pasirašė Vakarų Berlyno 
burgermeistro padėjėjas Diet- 
rich Hinkelfuss ir Rytų Vokie
tijos užsienio reikalų įstaigos 
valdininkas Walter Mueller.

11 metų mergiotei 
padarytas abortas

Liepos 10 dienų vienoje New 
Yorko klinikoje sėkmingai pa
darytas abortas 11 metų čika- 
gietei, Arnold Upper Grade 
Center mokyklos, 2016 N‘. Or
chard street, šešto skyriaus mo
kinei jau 16 savaičių buvusiai 
nėščia.

Vienas tos mokyklos berniu
kas ją nusivedęs Į užkampį ir 
paskui prigrasinęs primušti, 
jei ji kam pasakys kas atsitiko.

Kadangi mergaitės tėvai yra 
persiskyrę ir jos motina turi 
dar 8 vaikus, tai mergiotės 
transporto ir New Yorke išlai
kymo išlaidas apmokėjo lab
daros organizacija Choice, Ine., 
o operaciją ligoninė padarė ne
mokamai.

DU P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St.
Tel.: 9254194

Valandas; 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta. ~
Rex. teU WA 5-3099

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus .

S. Petersonienė
Poezija pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 

crykstavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
dems bei jaunimui:

Girtas vairuotojas 
labai daug kaštuoja
Illinojaus senatorius Char

les Percy įteikdamas Senatui 
Alcoholic Drivers Safety Act 
projektą paaiškino, kad dėl 
girtų vairavimo Amerikos vieš
keliuose ir gatvėse kiekvienais 
metais žūsta po daugiau kaip 
25,000 žmonių ir nuostolių pri
daroma apie 8 bilijonus dole
rių. Tarp 1961 ir 1970 metų dėl 
girtųjų kaltės automobiliai 
užmušė 137,000 žmonių, kas 
yra žymiai daugiau negu žuvo 
visame Vietnamo kare per tą 
laiką.

Sužvėrėję vaikai -
Jauniklių teismo teisėjas An

drew Stecyk perdavė Illino- 
jaus Pataisos departamentui 
du trylikamečius berniokus, 
kurie birželio 2 dieną nusivedę 
vieną 7 metų vaiką William 
Wickers, 9120 So. Loomis St. į 
vieno artimo namo rūsį pririšo 
virvėmis prie durų ir jį kanki
no kaišiodami degančius deg
tukus prie akių. Vaikas nuga
bentas į Little Company of Ma
ry ligoninę, Evergreen Parke.

JIS VIENAS ŽINOJO
Grįžęs iš mokyklos, sūnus 

tuoj pasigyrė tėvui:
— Žinai, tėveli, šiandien aš 

vienintelis teisingai atsakiau į 
mokytojo klausimą!

— O ko jis klausė?
— Jis klausė, kas išmušė lan-

GBLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Unksmuno *rt>& liūdesio TBlsodotn 
grržiauirios gėlės ir vainikai aotka- 

pilt papuošimui ir aezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEMTAS)
5525 Hzrl«m Avs. —

GUŽAUSKŲl
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GBLINYČIA I

2443 WEST 63ra STREET 
Tritonai; PR 84)833 Ir PR M334 I

n_____  ___________ _______

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS’

TĖVAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2245-4

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-21084

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KST8 AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRIS MODERNĖTOS 
MR-CONDITIONED KOPLYČIOS

EUDEIKISj
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ WREKTOR1AJ:

DOVYDAS F. GAIDAS GERALD AS F. OAIMiD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-L0NDIT10NED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DI1NA

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČ<Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ueedra praktika, spec. MOTERŲ 
Mseat 2662 WEST 59th STREET 

TeU PR • • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
■iais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Gibson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 42123- 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

_ P. SIEKIS, 0. P.
fn ORTHOPEDAS-PROTEZISTAŠ
Of Aparatai - Proteiai. Med. Ba»

dažei. Sp*«J*Ė pagalba keje«»*
1 (Arab Supper*) Ir t t
. g__4 jr 6—8 šeštadieniais 9—1.

2aSQ West 63rd St, Chicego, III. 60629
Telef.: PRoaped 6-5084

1. M. Butkienė, VELYKŲ PASAKO*, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY- 
MUKtS, 34 psl. su 8 apsakymėliais is valkų pasaulio. Abi gausiai iliu> 
eruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KItKEUS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl^ gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrtvs, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman 
tevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dot

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambvtas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-goa premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psU kaina 2 doL

7. Juozas ivaHtas, iAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
✓alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienėa 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $8.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos į 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų —* lietuviško auk- 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOJ

173t So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. «0«08.

Per pusvalandį 
į Los Angeles

Rand korporacijos fizikas 
R. M. Salter išdirbo planą, ku
rį kada nors įgyvendinus nebe

Susirinkhnu ir pr’engimi

PRANEŠIMAI

— Lietuvių Brighton Parko Motery 
klubo piknikas Įvyks sekmadienį. Lie
pos 23 dieną Bruzgulienės sode. Bus 
skanių valgių ir gėrimų, gera muzika 
ir gražių dovanų. Pradžia 12 vai. 
Kviečia visus Komisija ir Valdyba.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. »Oth Avė., Cicero, Iii. Phone: OLympic 2-1002

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139

Buvusiam Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pirmininkui ir nuolatiniam jos Rėmėjui inž. 
Antanui Rudžiui ir Jo šeimai, liūdintiems dėl 
jų motinos

A. t A.
BARBOROS RUDIS 

mirties, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Amerikos Lietuvių Taryba
\|įiiini|||ii ĮillllĮiĮinijĮ.. ) . J.LLL I.Į i. IIIĮ—MIIIM—B——ji n. JI .L. III llll.l ill .1.11. I I .... m ,.!. IĮHMĮI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) (

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667Z
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4416

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-19H

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
5 — NAUJI1MOS, CMICAĖ4J 1, U.L.— SATURDAY, JULY 22,’wi



KAS MATE SKRAIDANČIĄ LĖKŠTĘ?
Naktį j ketvirtadienį viena praskrido pro Chicagą

Chicago Today dienraščio atpažintas Skraidantis Objek- 
bendradarbis, erdvių rašytojas, tas — NSO):
jau 20 melų rašęs apie įvairius į Praeitą naktį aš pamačiau 
erdvių dalykus, neatpažintus savo pirmąjį UFO!

Neklauskite manęs, kas tas 
buvo. Aš nemoku išaiškinti.

objektus (UFO) ir “skraidau-! 
čias lėkštes”, pats netikėdamas,
Peter Reich trečiadienio vaka- nors manausi apie tokius reiš- 
rą savo akimis vieną tokią pa-(kinius žinąs nemažiau kaip ir 
matė ir, kaip iš jo aprašymo bet kas kitas tame biznyje 
matvti 
darė “tikintis”.

Peter Reich oro erdviu (ae
rospace) rašytojas, už savo šio aš užgesinau 
reportažus ir rašymus oro erd
vių temomis yra laimėjęs vie- 
nuoliką žymesnių premijų, iš 
jų du pačius aukščiausius Ame
rikos prizus. Jis yra vieninte-

beveik — beveik pasi- esantis.
Tačiau spręskite palys:
Pasirengęs eiti nakties poil- 

šviesą ir pa
sukdamas laikrodį mačiau, kad 
rodė 10:42 valandą vakaro.

Prieš užmerkdamas akis 
pažvelgiau į langą kai pama
čiau— blyksinčią raudoną švie-

lis laikraštininkas Amerikoje Są labai panašią j skraidančio 
pasiekęs tokių r” " U-..
Štai kaip jis pats aprašo savo 
pirmąjį “UFO” (UFO yra pir
mosios raidės trijų žodžių Un
identified Flying Object

LIETUVIO 
BATŲ TAISYMO v

bet manau, kad skrido grei- yra, tai manau, kad per 20 me
čiu, kokiu skrisdamas po 600 tų apie juos rašydamas turė- 
mylių per valandą greičiu pra
skrenda šprausminis lėktuvas 
nedaugiau kaip pusės mylios 
atstume. Esu matęs daugspraus 
minių skrendant tokiame at- 
stum, tad tuos greičius pažįs
tu.

Dalykas tas, kad joks lėk
tuvas niekuomet neskrenda 
taip arti pro mūsų pastatus ir 
be to, ši raudonoji šviesa pa
darė tai, ko joks lėktuvas ne
gali padaryti. Prašvysčioda- 
nia iš šiaurės i pietryčius ji 
staiga sustojo, aštriu posūkiu 
atsisuko atgal ir atrodė, kad 
pradėjo skristi nusileisdama 
priešinga kryptimi!

Priartėjusi tašką, kur die
nos metu būtų horizonto linija, 
ji staiga užgeso ir dingo.

Esu matęs daugumą visų tų 
objektų, kurių didžiausią nuo
šimti (mačiusieji paskaito 
“skraidančiomis lėkštėmis”. 
Esu matęs oro balionus, lėktu
vuose reflektuojančius saulės 
atspindžius, satelitus ir krin
tant j žemės atmosferą degan
čias erdvėlaivių dalis: esu ma
tęs meteoritus ir žaibus ir švie
sų nuo žemės refleksijas dan
guje. ;

Bet niekados nebuvau
tęs tokio objekto, kurs elgtųsi 
taip visiems fizikos Įstatymams 
priešingu būdu.

Prieš keletą mėnesių teko 
pasikalbėti su Dr. J. Allen Hy
nek, Northwestern, universite
to astronomijos departamento 
pirmininku ir vienu žymiau
sių pasaulyje autoritetu apie 
skraidančias lėkštes. Jis ką tik 
parašė knygą “The UFO Ex
perience — A Scientific Inqui
ry” kurioje jis pasisako nesąs 
patenkintas, kad UFO tyrimai 
buvo sustabdvti.

Pamenu, aš jam pasakiau, 
kad jei kas nors tikrai tie UFO

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių fUikla

čiau ir aš nors sykį tokį pama
tyti. Dr. Hynek nusijuokęs pa
sakė, ’’Well, gal būt vieną die 
nq pamatysi, ir greitai”.

Praeitą naktį pamačiau.
“Žinoma, aš netikiu, kad tai 

buvo erdvėlaivis, vairuoja
mas mažų žalių žmogiūkščių iš 
Marso arba tikrai iš kurios ki
tos planetos; tačiau, tai buvo 
visų keisčiausia, mažiausiai 
įmanoma išaiškinti šviesa dan
guje, kokią kada esu matęs.

Ir, užtikrinu, tą vakarą nie
kur nesisvečiavau, vienintelis 
gėrimas, kokį buvau išgėręs, 
buvo limonadas (soft drink)...

Naujai išleistos Dr. Hyneko 
knygos “The UFO Experience” 
apžvalga tilps Naujienose arti
miausiomis dienomis. J. Pr.

National brand of ladies intimate ap
parel manufacturer needs Person to 
fill job as secretary for Vice Presiden 
of Sales. If you like to meet and tai c 
to people and if detail work is no pro
blem come up to see us on the 5ti 
floor across from the Chicago an< 

North Western downtown station.
APPLY PERSONNEL DEPT.

9:00 A M. — 3:00 P.M.
THE H. W. GOSSARD CO.
427 W. RANDOLPH 5th floor 
An Equal Opportunity Employer

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

PART TIME 
Evening — 2nd Shift 

4:45 P.M. to 9:15 P.M 
EXPERIENCED 

478-0633

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

pasu RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRosnect 8-2231

atžymėjimų. j lėktuvo raudonos šviesos sig
nalus nuo kolizijos apsisaugoti. 
Skrido viršum Michigano eže
ro iš šiaurės Į pietų rytus.

Neturiu supratimo, kiek 
aukščiau tai galėjo būti už ma
no langus dangoraižio 38 aukš
te. Mano langai yra šiaurės 
pusėje ir dėl to turiu atvirą vi
so ežero vaizdą.

Naktis buvo ganėtinai aiški, 
taip, kad galėjau matyti kele
tą žvaigždžių šiaurės rytų dan
guje.

Kas ypatingai mane pagavo 
tą žybsinčią raudoną šviesą pa
mačius, buvo tai, kad ji skrido 
neįtikėtina greitybe. Ir vėl, 
sunku buvo spėti kaip greit,

Ne-

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

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

Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

ma-

Kas tik turi gerą skonį

Marquette Pk., 6211
Vedėjas J.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

So. Western, PR 8-5875
L I E PO N IS

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

— John Girdvain, Frank Kra
sauskas ir AI. Samaška, Ameri
kos Legiono Dariaus - Girėno 
posto ginklų seržantai, tvarkys 
vėliavų palydas ir legionierių 
priimtus saliutavimus lakūnų 
Stepono Dariaus ir Stasio Girė
no minėjime liepos 23 d. 2 vai. 
Lituanicos Plazoje prie pa
minklo, 67-ta ir California Ave. 
Minėjime dalyvaus artimų pos-i 
tų atstovai.

GENERAL OFFICE
LINCOLNWOOD

Variety of interesting duties, typing.
Must be higschool graduate.
Liberal company benefits 

Call Mr. POBLOCKI, 675-5050.
BURROUGHS CORP.
6865 LINCOLN AVE.

An equal opportunity employer

2 BUTAI BRIGHTON PARKE

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

LOOP RESTAURANT
CAPACITY 350.

Liquor license. Newly remodeled. 
Excellent growth potential. 
By owner. Call in English.

973-4770 - f
Mr. STARK

Labai puikus 1% aukšto mūras su 2 
reto grožio butais po 4 kambarius. 
Koklinių plytelių puošnios vonios, 
>ilnas beismantas. 2 mašinų garažas, 
didžiulis kiemas labai geroje apylin
kėje. Vardan savosios laimės skam

binkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

Jutų nuomavimas. Įvairus draudimai
BALYS BUDRAITIS

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

— Bridgeporto Apylinkės gy
ventojai sutiko grįžusį iš atosto
gų miesto merą Richard J. Da
ley prie jo namų su draugiškais 
plakatais ir pareiškimais. Me
ras pareiškė džiaugsmą ir pa
dėką savo ištikimiems ir ge
riems kaimynams. Gyventojai 
yra pasipiktinę, kad demokratų
konvencija atmetė jų išrinktus IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU nau- 

j.ai dekoniotas butas . gazu šildomas

BRIDGEPORTO APYLINKĖJE 
IŠNUOMOJAMI

2 kambariai 2-me aukšte iš priekio 
pensininkams arba dirbantiems vy

rams. Galima naudoti virtuvę. 
Skambinti po 5:30 vai. vak iki 

9:00 vai. vak. 
TEL. 326-4154

4369 ARCHER AVE., CHICAGO
TEL. — 254-5551

6 IR 5 KAMBARIŲ mūrinis pilnu beis
mantu ir gretimai esančiu _ 25’xl25’ 
sklypu geroje Brighton Parko apy

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

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
. Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas , ir sąžiningas darbas, 

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

Lietuvių spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

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

KRUMPLIS ir STULPINAS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublk 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
*645 So. ASHLAND AYE.

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Plgūt »irh>moblllų draudimai.

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

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

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

HOME INSURANCE

Call: Frink Zapolis

GA 4-8654

-re r®

delegatus tuo pažeidžiant kon
stitucines teises. Town of Lake 
apyl. gyventojai tai išreiškė nuo
latiniu plakatu prie 47-tos ir Da- 
men Avė.

1-me aukšte 46-tos ir Honore St. apy
linkėje. Tel. 776-6526.

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

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. 567,500.

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.

TeL r 471-0321

— Bureau Of Vital Statistics, 
130 No. Wells St, Chicago, Ill. 
60606, išduoda metrikus Cook 
apskr. gimusiems vaikams. 
Siunčiant reikalavimą paštu, 
reikia nurodyti vaiko vardą ir 
gimimo datą, tėvų , taip pat li
goninės vardus ir pridėti $2 čeki 
County Clerk E. J. Barrett var
du. Metrikai yra reikalingi įsto- 
jautiems Į mokyklas vaikams.

— Elena Lukošėvičiūtė, Kelly 
aukšt. mokyklos abiturientė 
Brighton Parko apylinkėje, ga
vo Kiwanis klubo stipendiją. 
Studijuos Illinois u-to Circle 
campus. Jonas Gaidelis, Ed. 
Grigaliūnas ir Bernard Shoudis 
gavo Illinois valst. stipendijas. 
Studijuos DeVry institute, Le
wis kolegijoje ir III. u-to Circle 
campus. John Koutrikui pas
kirta Illinois Monetary premija 
studijuoti Southwest kolegijoje.

— Eugenija Pumputytė, bai
gusi St. Xavier kolegijoje peda
gogikos mokslus ir paskirta mo
kytoja Į Lemon to mokyklą, pa
kviesta dalyvauti kartu su Young 
Americans for Freedom Illinois 
bei Chicagos skyriaus atstovais 
Pavergtųjų tautų eisenoje šian
dien, liepos 22 d. Chicagos mies
to centre.

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių butas 
su 3 miegamais gazu šildomas 1-me 
aukšte suaugusiems. $80 i mėnesį. 
8657 So. Marquette Ave. (2700 East}, 
South Chicagoje. Tel. SO 8-9215.

SAVININKAS PARDUODA Marquette 
Parke 3 butų mūrinį su 2 mašinų ga
ražu. žemi mokesčiai, geros pajamos, 

neaukšta kaina. Tel. HE 4-0290.

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių butas 
su 2 miegamais 1-me . aukšte/ S45 Į 
mėnesi. 8657 So. Marquette Avenue., 

So. Chicago. Tel. SO 8-9215.

OAK LAWN prie 105-tos ir So. Cent
ral naujame apartamentiniame name 
išnuomojamas 5 kambarių butas su 2 
miegamais, kilimais, krosnimis ir šal
dytuvu virtuvėje, taip pat teise nau
dotis maudymosi baseinu. Galima 
užimti tuojau. $230 i mėnesi. Suin
teresuotiems skambinti tel. 436-8118.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Jvairūs Pardavimai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
(BASEMENT RŲMAGE SALE)

Visą savaitę nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vak. Daug Įvairių ir gerų daiktų iš

pardavimo kainomis.
7201 So. ALBANY AVE.

— Dr. Tomas Kisielius, Wes
ley ligoninės internas Chicago- 
je, gavo metinę A. A. Gold
smith premiją bei pažymėjimą 
už “nevaidinamą geraširdišku
mą žmogui ir dar didesnį dėme
sį ligoniui bei jo šeimai”, ypa
tingai sunkiausiose aplinkybėse. 
Dr. Tomas Kisielius gimė Vo
kietijoje, baigęs mokslus North
western u-to Medicinos mokyk
loje. Jo tėvas, taip pat medici
nos daktaras, gyvena Sidney, 
Ohio.

NAUJAS 8 BUTŲ NAMAS po 3 — 
kamb. Marquette Parke. $15,000 
pajamų. Mainys į mažesnį.

Kam reikia 4% kamb. buto, veikite 
greitai, nes jis yra dabar laisvas.

HE 4-2323.

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant SS7 sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

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

5 KAMBARIŲ — 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. _ Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. ’Namas kaip pasaka 69-ta 
ir Bell. 525,500.

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

3 miegami, 10

FOR SALE BY OWNER 3 bedroom 
brick. 1% bath, kitchen with dining 
area, full basement partly finished. 
Built-in oven & range. 2 car garage.

Midway vicinity.
Phone LU 2-0094 after 2 P. M.

2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)
TEL. 436-7878

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tapomi luto motorai, stabdžio!, 

tune-ups |r f. t
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEL. — 776-588?
Aniceta. Garbačiauskas, sav

•• ’ ------ 11 111 ■ 1

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chlooo, m. 60651. T*L Y A 7-59M

L„, -----------—--------

3 FLAT OCT. BRICK 
all 6 rooms, 2 car brick garage. Auto, 
heat. Top condition. Immediate pos
session on 1st. Good financing. See 

today — 73rd & Artesian. 
McKEY & POAGUE 

3145 WEST 63rd STREET 
TEL. 434-4300

MARQUETTE PARKE 
savininkas parduoda mūrinį namą, 
2 butai po 6 kambarius, centralinis 
šildymas, mūrinis garažas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro ir šeštadieniais visą 

diena. 
Telef. 842-1455

MARQUETTE PARKE
mūro namas, 5 ir 4 kamb., garažas ir 
kiti patogūs įrengimai. Randasi ant 
Campbell ir 69th St.. Prašoma kaina 

$28,000.
K. J. MACKE-MAČIUKAS

2549 W. 71st ST.

59-TA IR PULASKI

— Aida Kasperaitė iš Brigh
ton Parko apylinkės užsakė vie- 
neriems metams Naujienas sa
vo gerajam dėdei Martynui Da- 
mašiui, gyv. Montrealio mieste, 
Kanadoje.

— Kun. Kazimieras Pugevi- 
Čius, Baltimorės arch i vyskupi
jos radijo ir TV direktorius, 
paruošė filmą apie kun, A. Šeš
kevičiaus teismą Lietuvoje. 
Vaidina ir pakartoja kun. A. šeš 
kevičiaus kalbą akt. Juozas Bo- 
levičius. Tas filmas bus rodo
mas Liet. Kunigų Vienybės sei
me rugpjūčio 9—10 d. Maria- 
napolyje, Thompson, Conn. 
Kun. K. Pugevičius kalbės apie 
naujuosius etninių kultūrų iš
laikymo įstatymus ir apie lietu
vybės išlaikymą parapijose. 
Amerikoje ir Kanadoje yra apie 
600 lietuvių kunigų.

Statytas užsakymui liuksusinis 5 bu- 
tų mūras su pašalinėmis pajamomis. 
2 butai po 5% kambarių, kurie turi 
19’ pagrindinius miegamuosius ir ki
tus du po 15 x 12 pėdų dydžio. 2 bu
tai po 4 kambarius ir vienas 3 kam
barių. SI 1,760 metinių pajamų. Tik 
11 metų senumo. Įmontuotos 5 viri
mo ir kepimo krosnys, taip pat 5 šal
dytuvai. Gyvenkite ištaigingai, pini
gams plaukiant į jūsų kišenes. Gali
ma nupirkti ir greta esantį sklypą. 
Paimkite tą metų geriausią pirkinį.

Skambinkite stebukladariui 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.
254-8500

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

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

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir Įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

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

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

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

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

7 KAMBARIŲ MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas, air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21.900.

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

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

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

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
• Nuosavybei kitur

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

BEVERLY SHORES, INDIANA 

Skubiai parduodamas namas.
Graži vieta, 2 sklypai, 

žema kaina.
Skambinti 219 — 872-2891

SKAITYK PATS IR PARAGINS' 
KITUS SKAITYTI

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

REMKITE TUOS BIZNIE
KURIE GARSINASI




