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JAPONU
BENDRI JAV IR SOVIETU SĄJUNGOS 
APLINKOS KONTROLĖS PROJEKTAI

MASKVA. — Kada gegužės 23 d. prezidentas Nixonas buvo 
Maskvoje, buvo sutarta organizuoti bendrus gamtos apsaugos, 
aplinkos kontrolės projektus, kurie, bendrom jėgom dirbant, 
apsaugotų Amerikos ir Sovietų Sąjungos ežerus, upes, miestus ir 
kaimus nuo naujos pasaulio rykštės — užteršimo pramonės at
matom ir įvairiais nuodais. Ketvirtadienį Amerikos delegacija 
Maskvoje susitarė dėl praktiškų tų projektų vykdymo, šis susita
rimas numato, kad Amerikos specialistai važiuos į Sovietų Są
jungą, o iš ten atvyks specialistai į Ameriką ilgoms studijoms 
ir praktiškiems darbams.

Oro teršimo problemos bus 
studijuojamos St. Louis ir Le
ningrade. Vandens teršimo ir 
jo įtakos vandens gyviams stu
dijos bus vykdomos Baikalo eže
re, Sibire ir Lake Tahoe Kalifor
nijoje ir Nevadoje. Panašios stu
dijos bus vykdomos Delaware ir 
Potomac upėse ir dviejose, dar 
nepaskirtose, sovietų upėse.

Miestų aplinkos problemos bus 
sprendžiamos bendrai Leningra
de ir Atlantoje bei San Francis
co. Sovietai antro savo miesto 
dar nepaskyrė. Kaip įspėti že
mės drebėjimus, bus sprendžia
ma Kalifornijoje ir Pamiro kal
nuose, Tadžikistane. Bus stu
dijuojamos ir naujų miestų pro
blemos Reston, Va., Columbia, 
Md., ir keliuose naujuose sovie
tų angliakasių miestuose Norils- 
•ko apylinkėse, Sibire.

Amerikos korespondentai, su
žinoję apie šiuos aplinkos kon
trolės bendrus projektus, nuro
do, kad sovietai, matyt, parinko
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NEW YORKAS. — New Yor- 
ko valstijos loterijoje pirmą pri
zą — vieną milijoną dolerių — 
laimėjo 76 metų pensininkas 
John Mizęrak, čekų kilmės. Jis 
su žmona gyveno iš 200 dol. per 
mėn. pensijos. Loterijos bilietą 
nupirko jo žmona.

NORTH BERGEN. — Sen. Mc
Govern irgi pasiūlė 6 bilijonų 
dol. federalinę programą senie
siems Amerikos piliečiams padė-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
• ■ t*ti. “Aš mačiau Milwaukee sene- * Vakar 5:33 vai. po pietų 

liūs, kurie pusę savo pensijos su-j Čikagoje oficialiai prasidėjo ru- 
moka už nuosavybės mokesčius. ’ duo.
Aš mačiau senus žmones Miami, 
kurie valgo šunų maistą, nes ne
gali nusipirkti “hamburgerių”, 
pasakė senatorius.

Statistikos biuras pranešė, 
kad rdgpiūčio mėn. Čikagos 
mieste pragyvenimo kainos pa
kilo 0.5%, daugiausia dėl to, kad 

CAMP LEJEUBE. — Marinų Pakilo maisto kainos. Mėsa čika-
kareivis, - kuris pasidavė polici- J g°je praėjusius 12 mėnesių
jai, kaip dezertyras, demokra-, pabrango 12 nuošimčių, o vaisių

c v- P’? k<>nvenciiQje,>Miami Beach, kainos— 5.4%. Jau
savo valstybėje tokiastsrrfis; kur . .. . .. k„™ nn.Jsuėjo metai, kai nrezidentas ua-
aplinkos teršimo problemos nė
ra blogiausioje padėtyje. Dar 
kovo mėn. partija ir vyriausybė 
paskelbė kovą su vandens terši
mu Volgos ir Uralo upėse, tačiau 
tos dvi upės, kurios yra daugiau
sia užterštos, neįeina į bendrų 
studijų planus. Panašiai ir su 

'Leningrado parinkimu. Visi žino, 
kad Leningradas yra vienas šva
riausių sovietų miestų ir kiti pra
monės miestai turi daug dides
nes problemas.

Baikalo ežero užteršimas yra 
jau seniai sovietų spaudos mė
giama tema. Baikalo vanduo il
gai buvo švariausias, gal, visa
me pasaulyje, tačiau naujos lent
pjūvės ir celiulioido, popieriaus 
fabrikai ežerą gerokai užteršė, 
net atsirado pavojus retiems flo
ros ir faunos pavyzdžiams, ku
rie buvo randami tik Baikalo eže
re.

Lėktuvų piratams 
mirties bausmė

WASHINGTONAS. — Sena
tas 75-1 balsais priėmė gan 
griežtą Įstatymą prieš lėktuvų 
piratus. Aerodromams bus pa
rūpinta speciali policija, federa
linė vyriausybė apmokės išlai
das, surištas su keleivių iškrėti- 
mu. Prezidentas galės nutrauk
ti keleiviniu lėktuvu skridimus 
Į tokias valstybes, kurios priima 
oro piratus ir juos globoja, ar į 
valstybes, kurios nesiima apsau
gos priemonių prieš oro piratus.

Įstatyme teismams leidžiama 
skirti oro piratams mirties baus
mę. Mažiausia bausmė už lėk
tuvo pagrobimą — 20 metų ka
lėjimo.

Sen. Howard Cannon pareiškė, 
kad lėktuvų grobimai Ameri
koje padažnėjo daugiausia to
dėl, kad teismai piratams nesky
rė sunkių bausmių. Vienas se
natorius, kuris balsavo prieš Įs
tatymą, taip darė todėl, kad jis 
absoliučiai priešingas mirties 
bausmei.

karinio marinų teismo buvo nu- suėjo metai, kai prezidentas pa 
baustas metais kalėjimo, visos 
algos atėmimu ir paleidimu “be 
garbės” iš marinų.

NEW YORKAS. — Trys pa
augliai New Yorko gatvėje api
plėšė Columbia universiteto tarp
tautinės teisės profesorių dr. 
Wolfgang Friedman ir nužudė, 
subadydami jį peiliais.

BUENOS AIRES. — Bombos 
sužalojo dvi žydų sinagogas Bu
enos Aires mieste, Argentinoje.

TOKIJO. — Japonijos impera
torius labai mėgsta daržininkys
tę. Jis šią savaitę savo rūmų so
de pjautuvu nupiovė gerai užde
rėjusius ryžius.

LOS ANGEI.ES. — Plauki
kas Mark Spintz, kuris Olimpia
doje laimėjo septynis aukso me
dalius, pasirašė sutartį su Wil
liam Morris agentūra, kuri tvar
kys jo filmų karjerą. Pradžioje 
jis reklamuos televizijoje pieną 
ir jo produktus.

MEKSIKA. — Narkotikų agen
tūros valdininkai surado Meksi
koje didelę plantaciją marijua- 
nos. Ji nupiauta sudarė 25 to
nas.

Kiek žuvo Vietname?
SAIGON AS. — Praėjusią sa

vaitę Pietų Vietname amerikie
čių nežuvo nei vieno. Per visą 
Indokinijos karą, nuo 1961 m. 
sausio mėn. amerikiečių mūšio 
lauke žuvo 45,857, o nuo kitų 
priežasčių: katastrofų, ligų — 
mirė 10,274. Sužeistu, kuriems 
reikėjo ligoninės gydymo per vi
są karą buvo 153,161, sužeistų, 
kurie pasveiko be ligoninės — 
150,226. Dingusių, patekusių įi 
nelaisvę amerikiečių buvo 1,675, 
kitų dingusių, daugiausia dezer-

skelbė kainų ir algų kontroles, 
per tą laiką pragyvenimo kainos 
pakilo 2.9%, beveik tiek, kiek 
prezidentas pranašavo — (3%). 
Prieš kontrolių įvedimą kainos 
per metus kilo 4.5%.

+ Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteris Eban vakar lankėsi vals
tybės departamente ir susitiko 
su sekr. Rogers. Eban pareiškė 
po pasikalbėjimų, kad arabų te
roro veiksmai trukdo derėtis dėl 
taikos.

Valstybės departamento ži
niomis, arabai partizanai nema
žai ginklų gavo iš šiaurės Korė
jos.

♦ Izraelis Įspėjo Libaną, kad 
Izraelis įves reguliarius patru
lius Libano teritorijoje iki Li- 
tani upės, jei patys libaniečiai 
nesutvarkys palestiniečių parti
zanų, kurie iš Libano puldinėja 
Izraeli. Izraelis suėmė 16 arabu 
buvusioje Jordano žemėje. Įta
riama, kad jie yra partizanai.

♦ Ateinantį antradienį Čika
goje viešės viceprezidentas Ag
new ir dalyvaus Conrad Hilton 
pietuose, kurie kainuos kiekvie
nam po 1,000 dol. Jau parduota 
600 bilietu.i

+ Valdančios Indijos partijos 
pirmininkas apkaltino Amerikos 
žvalgybos Įstaigą ČIA kišimusi 
Į Indijos reikalus. Ta agentūra 
bandanti sugadinti Indijos san
tykius su Nepaliu ir su Benga
lija.

Vakarų Čikagos gyvento
jai, kurie nusistatę prieš planuo
jamą Crosstown greitkelį, pa
grasino bubematoriui Ogilvie už 
jį nebalsuoti, bet atiduoti balsus 
už Daniel Walker, jei Ogilvie vie
šai nepasmerks to greitkelio pla-

Spaudžia Kremlių 
dėl vergų mokesčių

BOSTONAS. — Penkių garsių 
Massachusetts valstijos univer
sitetų rektoriai parašė laišką 
sovietų Mokslo Akademijai, pro
testuodami prieš sovietų valdžios 
paskelbtus, emigruojantiems pi
liečiams taikomus, “švietimo 
mokesčius”. Laišką pasirašė 
Harvardo univęrsiteto preziden
tas Derek Bok,_^randeis-Marver 
Bėmštėin, Massachusetts Tech
nologijos instituto — Jerome 
Weisner, Bostono — John Silber 
ir Massachusetts universiteto 
Robert Wood.

Laiške sakoma: “Uždėti išva
žiavimo kainų lapelius ant išva
žiuojančių inteligentų pažemina 
visą švietimo procesą ir gali pa
sitarnauti taip, kad ateityje jau
ni gabūs vyrai ir moterys vengs 
universiteto studijų, bijodami, 
kad jų įgytas mokslas padarys 
juos amžinais vergais tų, ku
rie rėmė jų Švietimą”.

Sen. McGovern, viliodamas 
New Yorke žydų balsus, pareiš
kė žydų organizacijų vadovų su
sirinkime, kad jis senate kovos 
prieš prekybos išplėtimą su So
vietų Sąjunga, kol ji nepanai
kins “vergų mokesčių” ir kol ji 
rems arabus teroristus savo gin
klais.

♦ Vakar iš O’Hare aerodromo 
Į Maskvą išskrido Illinois užau- 

Ketvirtadienį taikos derybose1 gintas paršas “Ambasador”, ku- 
nieko naujo neįvyko, nors buvo Į ris yra Illinois ūkininkų dovana 
slaptas susitikimas tarp Hano- premjerui Kosyginui. Paršas yra 
jaus Due Tho ir patarėjo Kissin- laimėjęs pirmą prizą Illinois že- 
gerio. mės ūkio parodoje.

NASSAU. — Bahamų salų par
lamento rinkimus laimėjo vy
riausybė su premjeru Pindling 
priešakyje. Jis kampaniją pa
grindė atsiskyrimo nuo Britani
jos šūkiais. Nors salų vidaus 
reikalus ir dabar tvarko pati Ba
hamų vyriausybė, Britanijai pa
liekant gynybos ir užsienio rei
kalus, juodieji salų gyventojai 
nusprendė, kad visiškas atsisky
rimas nuo britų bus naudingas.

Premjero Pindling Progresy
vi liberalų partija laimėjo parla- 
mente27 vietas iš 38. Opozicijos 
partija gavo 7 vietas. Keturios 
parlamento vietos dar neaiškios.

Premjeras Pindling pareiškė, 
: kad dar šiais metais bus para- 

tribunolas, kuris svarstys teroro %yta nauja Bahamų, konstitucija, 
veiksmais Įtariamų vyrų bylas. -bus atidarytos ambasados Lon- 

Normalūs teismai šiaurinėje done ir Washingtone. Bus Įs- 
Airijoje yra neįmanomas-gink-įteigti konsulatai Miami ir New. 
las prieš terorizmą, nes labai sun- Gorite ir bus paduotas pareiški-

Britai sustabdo
mtemavima

LONDONAS. — Britanijos 
administratorius šiaurinėje Ai
rijoje paskelbė, kad bus panai
kintas Įtariamųjų teroristų in
ternavimas stovyklose, tačiau jo 
vietoje bus įsteigtas specialus'

ku gauti liudininkų. Neseniai 
Belfaste buvo nužudytas vyras, 
kuris turėjo būti liudininkų teis
me. žmonės bijo teroristą kerš
to ir į teismus liudyti neina.

Įtariamųjų laikymas stovyklo
se be teismo buvo viena priežas
tis, dėl kurios dvi svarbios š. Ai
rijos katalikų grupės atsisakė da
lyvauti konferencijoje dėl š. Ai
rijos ateities. Vienu metu ka
reiviai buvo internavę apie 900 
airių, tačiau ta politika teroro 
veiksmų nesustabdė, tik daugiau 
supykino airių katalikų bendruo
menę. Kai kurie katalikų vadai 
jau pasisakė ir prieš numato
mą speciahj tribunolą.

JAPONUOS PREMJERAS VAŽIUOJA
I PEKINĄ ATNAUJINTI SANTYKIŲ

TOKIJO. — Japonijos vyriausybė paskelbė, kad ateinantį pir
madienį premjeras Tanaka, užsienio reikalų ministeris Ohiro, ka
bineto sekretorius Nikaido ir dar 49 pareigūnai skrenda Į Pekiną 
deryboms su Kinijos vyriausybe. Pekine Tanaka bus iki penktadie
nio, paskui aplankys Šanchajų ir šeštadienį sugrįš namo. Kinijos 
pakvietimą Tanaka gavo liepos 22 d. ir jau senokai buvo tai ke
lionei ruošiamasi, tačiau apie tikslius planus tik dabar buvo pa
skelbta, kad du specialūs pasiuntiniai: Shiina ir Kosaka. pirmas 
sugrįžo iš Taivano, o antras iš Pekino po paskutiniųjų pasitarimu.

Dar nežinia ar japonų prem
jerą priims ir pats Mao Tse Tun- 
gas, tačiau visi kiti planai Pe
kine numato Tanakai panašų pri
ėmimą, koks buvo suteiktas pre
zidentui Nixonui. Manoma, kad 
šioje kelionėje bus atgaivainti 
Kinijos-Japonijos diplomatiniai 
ryšiai. Jam pritaria visos di
džiosios Japonijos partijos, ne
išskiriant ir komunistų partijos, 
kuri su Kinijos politine ir ideolo
gine linija nesutinka.

Santykių atgaivinimas bus di
delės svarbos Įvykis ir gali pa
keisti jėgų balansą Azijoje. Po 
Japonijos, Pekino vyriausybe ga
li pripažinti Filipinai, Tailandi- 
ja, Malaizija ir kitos Azijos ry
tų valstybės. Kinijai svarbu at
palaiduoti Japonijos ryšius su 
Amerika ir užtikrinti, kad Japo
nijos technologija neitų į Sovie
tų Sąjungos rytus, bet, jei bus 
galima susitarti, Į pačią Kiniją. 
Ji gali sudaryti japonų pramo
nei milžinišką rinką. Kinijai 
svarbu, kad Japonija nesuąrte- 
tų sir^MaSkva, kuri iš savo pu
sės bijo, kad Japonija netaptų 
Kinijos sąjungininke.

Sunkiausias klausimas, kurį 
turės Tanaka išspręsti Pekine, 
yra Tautinės Kinijos problema. 
Taivane būdamas, spacialus ja
ponų •pasiuntinys pareiškė, kad 
Jajxmija numato pripažinti Pe
kino vyriausybę, tačiau kartu ji 
palaikys diplomatinius ryšius ir 
su Taivanu. Kai tuos žodžius 
paskelbė Tokijo radijas, kinų 
premjeras Chou En Lai nakties 
metu iššaukė japonų specialų 
pasiuntinį Kosaką ir jį išbarė, 
pabrėždamas, kad Pekinas nie
kad nesutiks su “dviejų Kini- 
jų” sąvoka. Japonija turinti pa
sirinkti arba Pekiną arba Tai- 
vaną, kuris esąs Kinijos provin
cija. Reikia manyti, kad Japoni
ja jau pasirinko — Pekiną. Ja
ponijos santykių su Pekinu už
mezgimas bus didelis smūgis 
Tautinei Kinijai.

mas įstoti Į Jungtines Tautas.
Apie 70% salų pajamų sudaro 

turistų atvežti pinigai. Gyvento
jai nemoka jokių pajamų mo
kesčių, valdžios įstaigas išlaiko 
turistų mokami pirkimo mokes
čiai.

Pasaulio šachmatu ū
Olimpiadoje

SKOPJE. — Pasaulio šachma- 
i tų olimpiadoje Amerikos ketu
rių lošėjų komanda sulošė su Ru
munija 2-2, visose lentose parti
joms pasibaigus lygiomis.

Olimpiada vyksta atskirose 
grupėse, iš kurių po dvi stipriau-

RIODE JANEIRO. —Brazili-’sias komandas įeis į finalinę 
jos valdžia sustiprino spaudos 
cenzūrą ir uždarė du laikraščius.

Spaudoje maiai*minimas kandidatas į prezidentus John Schmitz, Ats
tovę Rūmę narys ii Kalifornijos. Jis yra "Amerilciečię" partijos kan
didatas, kuri jį pasirinko, kai Alabamos gubernatorius George Wal
lace buvo sužeistas ir negalėjo kandidatuoti. Schmitz mano, kad nu
sikaltėlis, kuris peršovė Wallace, buvo sąmokslininkę nusamdytas.

grupę. Joje lošimai prasidės 
ateinantį trečiadienį. Amerikos 
grupėje, be Rumunijos dar yra 
Filipinai, Faroe salos ir Virgin 
salos. Amerikiečiai tikisi patek
ti į finalus, nugalėję Filipinus.

Šališkumas žmogaus 
teisiu komitete

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų organizacijoje veikia žmo
gaus Teisiu komitetas, kuriame 
yra speciali “privačių asmenų- 
ekspertų komisija”. Jos užda
vinys yra peržiūrėti iš viso pa
saulio į Jungtines Tautas atei
nančius skundus dėl žmogaus 
teisių laužymo. Tie penki eks
pertai dirbo 10 dienų prieš sam- 
blėjos atidarymą, tačiau nesu
spėjo paržiūrėti visų skundų, ku
rių buvę virš 27,000.

Labai charakteringa, kad ko
misijos paskelbtame pareiškime, 
žmogaus teisės laužymo pavyz
džių rasta tik trijose valstybėse: 
Graikijoje, Trane ir Portugali
joje. Kaip žinoma, tas šalis val
do dešiniojo sparno vyriausybės. 
Komisija nerado laiko svarstyti 
ar nepastebėjo skundų iš komu
nistų valdomų šalių.

Išmainė vaika
i automobili

C

IMMOKALEE. — Floridos po
licija ieško Eugene ir Jennifer 
Fire, abu virš 20 metų amžiaus, 
kurie išmainė savo 3 mėn. sūnų 
Į 1971 metų Chevrolet automo
bilį. Vaikas buvo tiek išbadėjęs 
ir sudžiūvęs, kad ligoninėje jį 
vos pavyko išgelbėti. Pora iš
važiavo su savo naujai įgytu 
automobiliu i Alabama, kartu su 
kitais dviem savo vaikais.

Homer ir Frances Vannoy, ku
rie vaiką nupirko, irgi buvo su
imti. bet paleisti iki teismo už 
5,000 dol. užstatą. Kaltinama 
ir kita moteris, kuri visą biz
nį suorganizavo.

Penki Žmogaus Teisiu komite
to “ekspertai" yra: Jose Ingles 
iš Filipinų. Ahmed Kettani iš 
Maroko. Antonio Martinez Baez 
iš Meksikos, Įx>nia Nicole Ques- 
tiaux iš Prancūzijos ir Sergei 
Smirnov iš Sovietų Sąjungos.
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Nuotrauka Auksio Prapuolenio 
ALDONOS VALEIŠAITĖS išraiškos šokio studija, veikianti Jau
nimo centre nuo 1961 metų, šiuos mokslo metus pradėjo rugsėjo 
11 dieną, pirmadienį, 7 vai. vakaro. Informacijos tikslais skam

binti: 656-3855. Nauji mokiniai priimami.

atvykus į Montrealį šeštadienį mformąęijos centras veiks 
Vartų parapijos salėje, tek 768-0037.
SOLIDARUMO PAREIŠKIMAS IR PUIKI PROGA APLANKYTI

220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604 
TEL. WA 2-9354

laimėsime vi
de I baltųjų ir 

sime, b įsi
suktus kelius ir 
be kurios nega- 

leisingumo. Šis yrą 
ši bandymų 

mes galime prisitaikyti

ir musų skyrius:
2618 WEST 63rd ST.. CHICA§p.

TEL. WA 5-2466

reikalingas pa
i-a bendrųoine-

drąsą ko-• buvo v
no 13 i

vėjo, taip pat jauna dailininkė 
Giedrė Žumbakienė. O štai da
bar, vasarai besibaigiant, mato
me kitą jauną, gabią meninin
kę su grafiką.

Nors Chicagoje parodų ne
trūksta, bet kartais turime pro
gos pasigėrėti ir išskirtinai Įdo
miomis. Prisimename, didelių 
žiemos šalčių metu, savo ema
lio meno kūryba lankytojus ža-

ATIDARYTA DAILININKĖS 
N. pąlubinsklenės 

GRAFIKOS DARBŲ PARODA
Rugsėjo 16 d. Čiurlionio Gale

rijoj, Jaunimo Centre atidary
ta Nijolės Vedegytės - Palubins- 
kienės grafikos darbų paroda. 
Parodoje išstatyti 35 grafikos 
kūriniai. Technika: afortas, 
medžio raižiniai, lino raižiniai, 
medis ir kartonas, ir tušas. Pa
rodą surengė korporacija ”Gie-

CHICĄGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokią 
jūsą nanįo pagerinimą duodą paskolas nuo $500.00 ir daug:'au tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokią 
reikalą? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

apylinkių 
neprotau 
nė
per

route ir dabar Chicagoje. Taip 
pat ji dalyvaują amerikiečių 
parodose. Yra laimėjų-jį visą pi
lę premijų.

Mes likę, su Dię-!kam skaudinti 
galime išlaikyti [ąlsisąskė savo 

nors keli.būt tik laikinai 
nu, nes gi juodieji jo nerinks.

Tame pačiame laikraštyje 
dedama žinia: “Lietuviai na
mų savininkai Economist’o 
s..kltidinti.

Lietuvių delegacija atėjo i 
bloko klubo įstaigą antradie- 
jųd ' naktį pasiteirauti, ar Fr. 
Lawlor nepakeitė savo pozici
jos apie integraciją. Jie buvo 
susirūpinę dėl straipsnio skai
tyto Southtown Economist’e, 
kuris patiekė tik dalį kalbos, 
kurią Fr. Lawlor sakė per dvi 
valandas Mažosios Gėlės para
pijoje prieš dvi savaites. Prie
do, tame pačiame Economist’e 

ėdamasis parašytas vię- 
,vardo gyventojo irgi ne lietuviškas tėvas Lawlor, ' ku 

ris lemtingą valandą mokės iš 
sigandųsius suraminti, 
šus ir bailius sugėdinti.

(Pabaiga)
MUSŲ BENDROVĖ veikia jąu nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame i Lietuva greit ir saugiai tūkstančius šiuo- 
tinių. - - < ■ ’■ j
MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos * skyriuje Jūs visuomet rasite- didelį 
pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
TAIP PAT PRIIMAME “užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žigulit 
Moskvič, Zaparožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialią- 
mis kainomis.
JEIGU JŪS NORITE PAKVIEST! iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

Į paroda atsilankė nemažai 
meno mylėtojų, nors tokios {do
mios parodos atidaryme galėjo 
būti ir daugiau. Atsilankę, vai
šinami punšu ir pyragaičiais, 
dar ilgai šnekučiavosi ir gėrė
josi jaunos dailininkės kūryba. 
Paroda tęsis ligi rugsėję 24 
dienos. P. Venclova

taip kartais dėkojama. ..
ęh’UŪaęijo* dvasią, kurių kili 
muius perleido — tą jų geni
jaus ir darbo vaisių, kuris 
jiems dažnai kainavo gyvybę, 

į Jd Laimėsime 
sai Amerikai — 
juoduiu- Jei laimė 
me ištiesinę 
pritaikę lięs 
Ii būti 
bandymų metas 
vieta ir 
momento reikalavimams, 
kantis kar(u mums gali pa 

. t j su Dievo p.ągąlba”.

'•’■įtėnie, fcąd juodasis, ku
ris ,:k''ai nori musu gyveninio 
būdo, mus respektuos ir toki 
tešnektų gaus ir iš mūsų. Pie
tinio Lynne dalyje dalykai taip 
r’sktoio. Mūsų žmonės buvo 
pej lėtį orgapįzuoįis, A4H ąu- 
da>, buvo peržengtas, nųsikąl- 
tii:n; ir kasdieninis lukaĮnm- 
jivms sulerorįząvo sŲpnuo- 
siię>; FHA padarė lengvai gąu- 
nauąs (nroračiųs) paskolas;

" skaldytojai namų biz-
ai būriais įsilaužė ir pra-
o paniką. Ji nesibaigė iki į Marquette Parko 

to’ kai visi namai be kelių iš-(jams patartina šias 
iniėių buvo parduoti jųodie- Irai 
siems.

Tąs pat atsitiks ir mums ėio 
nai ir cįąbar ryžtamės stptishįiip 
ka/p krikščionys, kaip aipęri-■pęąs 
kiečiau kaip vyrai Kai kurie <gąli 
jau. išsipąrdąvė ir nesirūpiną (gelbėti ir iki 
apie mfisų laukiančias pasė-ųmprąliriė jėga, 
kas. Jie njys paliko ir tesigąį-r beslaikanėms 
įi jų Dievas 
' o pagalba, 
si • bendruomenę, 
juodieji pirkosi čia

Tąi yra tikrasis išbandymas 
mūsų religinių įsitikinįnm. 
mūsų idealų apie amerikinę 
laisvę ir atsakomybę, koki męs 
esame kaip draugai ir kaip kąį- 
mynąi. Taip, bailiai ir silp
nuoliai bėgs ir toliau, bet yęą 
vyriškumo, ir moteriškumo rū
šis, kuri su drąsa vietoje- lai- 
kvšis — drąsa, kuri atžymi di
delės doros vyrus ir moteris.

Vieningai mes stovime ko
voje už tai. kas yrą teisingą ir 
teisu ir prieš pikta. Mūsų tau
ta ir pasaulis 
vyzdžio, kad 
nė, kuri turi širdį 
vol i už paveldėtą progreso

Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai įgaliota VNESH
POSYLTORGO priimti ir siųsti DOVANŲ - užsakymus giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri siunčią DOVA
NŲ - užsakymus į VNESHPOSYLTORG’ą be jokių tarpininkų, bankų ir kitų.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima užsaky
mus PREFERENTIAL ROUBLE CERTIFICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS 
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAMS ir pristato šituos užsakymus tiesioginiai per VNESHPO- 
SYLTORGą. Aukštos kokybės prekės gaunamos specialiose VNESHPOSYLTORGo 
krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių miestų Lietuvoje ir U.S.S.R.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje VNESHPOSYLTORGo 
autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri gauna VNESH
POSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis dolerių kainomis.

(Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau. Šie modeliai:

$3155;
$2026 —

gyvento- 
inintis la- 

iliąi priimti į širdis, nes 
bandymų metas ir jiems arti- 
ruusi su visu baisios jėgos spau- 

Tčyas Lawlor duoda su
kati tik žinanės palys 

>ę ir savo apylinkę is- 
šioliąi jis yrą ia 

kurį 
vietoje. 
ZJDOgų, 
karjero

vra alderina

Krepšinio rungtynės 12 vai. 30 min. La Salle High School, 110 —- 9th Ave.
Salle, Que.
raitės parcda ir balius 7 va!
West, Montreal.
UAitraiągęs pamaldos katalikams 11 vaĮ. šv. Kazhniero bažnyčioje,

L:euis tieji ir Aušros Vartų ba.inyėbje, 1IG5 De Seve SI i ~ee t, Montreal- Evan- 
geūįąjas 11 vąi. 39 iui«i. Luther.m Church, 3594 Jeanne Mance Street, M<yĮ|reąl 
Aktas ir Koncertas 3 vat Plateau salėje^ Imfontaine Park, MoulfeąL 
Jaunimo pobūvis 7 vai. šv. Kazimiero parapijos salėje.
T- roitto, HamiHoiK) ir Montrealio sportininkai, Montrealio dailininkai. Aušros Var
tų parap. choras, Hainirtono iue.*g. choras “Aidas” ir jaunimo meniniai vienetai 
Montrealio “Gintaras”, Toronto “-Gintaras”, Delhi “Palanga”, Londono “Rasa’, 

išleidžiamas XVIII-sios Kanados Ljetųvių Dienos leidinys ii- Dienus programa.
INFORMACIJA: Kanados Lietuviu Dienos Komitetas, 

1465 De Seve St., Montreal 205, Que., 
Tel. 766-5827 
Aušros

LIETUVIŲ DIENA - 
MONTREALIEČIUS IR SUTIKTI VISOS KANADOS LIETUVIUS.

Kodėl įniršta žuvys 
Michigano ežere

Chicagoj įvykusioje Mįęhįga- 
no ežei'o apsaugos įstaigų kon
ferencijoje, kurioje nieko ne- 

Tapybą ir grafiką Nijolė Pa-!nutarta, paaiškėjo, kad jau 
lubinskienė baigė Clevelando’35 įmonės, jų tarpe 7 stambios 
Meno Institute. Lietuvių daili-1 atominės jėgainės, verčia į eže- 
ninkų grupėse meno parodose karštą vandeni bendrai po 

Chicagoje, New^pUsantr0 milijono galionų kas 
minutę. Kiek tatai kenkia eže
ro gyvybei, parodo kad vieno
je tik vietoję, prie Palisades jė
gainės, esančios arti South 
Heaven, Mich., laikotarpyje 
nuo gegužės 16 iki rugpjūčio 
25 dienos priskaityta 91,235 mi
rusios. žuvys.

Konferencija, kurioje daly
vavo pareigūnai iš visų 4 pa
ežerės valstijų — Michigano, 
{Ilinojaus, Indianos ir Wiscon- 
sino, nieko tuo reikalu nenu
tarta.' Sekantis susirinkimas 
numatytas lapkr. 9 — 10 d.

infonimoto. Tas vedamasis 
skirtas pulti Fr. Lawlor.

Fr. Lawlor užtikrino lietu
vius. kad jis niekad nesiekė 
integruoti baltųjų bendruome
nę. Pagrindinis jo tikslas sta
bilizuoti dabartinę bendruo
menę ir sulaikyti žmones nuo 
bėgimo panikoje.

Nori ar nenori integruotis su 
juodaisiais — tai pačių žmo
nių reikalas nuspręsti ir tas 
nerūpi Fr. Lawlor’ui. Vis dėl- 

•to jis priešingas, kad žmonės 
būtų kriminalinio elemento te
rorizuojami ir būtų išgrūsti iš 
savo gyvenviečių. Jis taip pat 
prieš fanatizmą ir neapykantą, 

jkųris bazuotas vien odos spal
va.

Tėvas Lawlor pasakė lietu
viams, kad nėra pavojaus jų 
vietovei ir, jei jie ir toliau lai- 

■kysis išvien ir dirbs dėl savo 
puikios ir aukštos kultūros.

Štai kokios problemos i 
tėvo Lawlor “parapijoje”, 
riai ir aš priklausau:

“GALVOSŪKIAI — rašo 
Lawlor.

Negalima nekreipti dėmesio 
į namų pardavimą “panikos 
rajone” — jis yra nuodėmin
gas. Tu turi atsakomybę prieš 
save ir savo šeimą. Lygiai turi

rimtus Įsipareigojimus ir dėl 
savo kaimynų. Kądąngi yra 
faktas, kad tarp mūsų yra ir 
senų ir silpnų ir labai netur
tingų. Mes turime pagalvoti 
apie jų vargą, jei bėgame ir 
prisidedame prie bendruome
nės pasikeitimo.

Dar daugiau negu už fiziškai 
silpnuosius turime galvoti apie 
tuos, kurie kenčia nuo proti
nių ir nervinių sutrikimų apie 
žmones, kurie lengvai lauki
nių gandų paveikiami ir vė
liau — nuo žiaurios tikrovės 
dėl naujai atsikėlusiųjų.

Aš tvirtinu, kad morališkai 
neteisinga, jei parduodi namą 
vien dėl to, kad į tavo bloką 
atsikėlė juodasis. Visi žinome, 
kad yra legalios priežastys pa
judėjimui, bet minėtoji tikrai 
ne. Kraštutinė panika yra bep
rotybės rūšis. Visi turi išvien 
laikytis dėl meilės Dievui, tė
vynei ir kaimynui, pagaliau 
— taip dėl meilės ir pačiam 
sau.

Toliau tėvas-Lawlor ten pat 
aprašo kitą Įvykį:

“Baltasis suardo bloką, kai 
išgirsta, kad atsikelia juodasis. 
Pirmoji juoda šeima atsikėlė 
Į 73-čią ir Wood, kai vienas 
gyventojas išgirdo, kad jo kai
mynas ardavę namą juodie
siems. Faktiškai kaimvno biz- • v
nis neišėjo ir namas nebuvo 
parduotas. Įvykis pavėluotas, 
nes minėtas kaimynas nutarė 
greičiau bėgti, negu gyventi ša
lia juodojo. Faktas, 
bėgo nuo to, ko visai 
buvo — joks juodasis 
ten pirkęs namo.

Šios rūšies kvailumas sugrio 
vė daugeli puikių 
Bailiai, fanatikai ir 
jantys žmonės visai 
gina pažvelgti, . kas 
nes tie juodieji galėtų 
šios rūšies žmonės bėga, 
ga, ir bėga. Kas iš to per pa
vyzdys? Blokų ardytojai tikrai 
savo širdyje neturi meilės sa
vo kaimynui, kai jie taip pasi
elgia sus savo draugais.”

Tokios problemos kasdien 
kyla tėvo Lawlor “parapijoje". 
Tokia sunki ir beviltiška pasi
priešinimo kova vyksta, kad 
daugelis senų ir vargingų bal
tųjų galėtų išsilaikyti savo na
muose, kur jie garbingai pra
leido savo amžių. Baimę ne
tekti savo namų aš kasdien pa
stebiu savo kaimynų akyse. 
Tad siūlyčiau Marquette Par
ko namų savininkams ateiti ir 
pasidairyti iš arčiau, kas pas 
mus dabar vyksta, bet kas grei
tai vyks ir Marquette Parke. 
Norisi tik paklausti, ar atsiras

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

6245 So. WESTERN ĄVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to I P. M., Tvok ? te 4, Thur*. & Fri. 9 to &, Set. 9 to 12:30



ATOSTOGOS PRIE ATLANTO
Ragui sugadino Darbo savaitgalįAudra Menkiy

Bendrai praeitos vasaros sezo
nas Atlanto pakraščiams skai
tomas nepalankiu. Tokios lietin
gos vasaros prieatlantiečiai ne
patyrę per praeitus 38 metus, 
pasakojo vienas golflaukio sa
vininkas prie Putnam Lakes. 
Lietūs, potvyniai ir uraganiniai 
vėjai vasarvietėms, maudyklių 
įrengimams ir golfo laukams 
kaštavo milijonus dolerių nuo
stolių, skelbė UPI rugpjūčio ant
roje pusėje. Visas birželio mė
nuo buvęs tikra katastrofa tos 
rūšies bizniui.

Padūkėlė “Agnieška” (Crazy 
Agnes) audra, pasukusi į sau
sumą neapsakomai nusiaubė Pen- 
sylvanijos. New Yorko valstijų 
plotus; keliose kitose valstijose 
mažiau, bet vaizdas bus aiškesnis 
priminus, kad, sakysim, minėto 
golflaukio prie Putnam Lakes 
viena žalioji aikštelė (green) bu
vo 6 pėdų vandens apsemta ir 
ant 7 pėdų stiebo iškelta vėlia
vėlė vos per 6 colius bekyšojo 
viršui vandens. Per birželio mė
nesį lijo per 22 dienas”. Ir dar 
daugiau per liepos mėnesį”, 
skundėsi Anchorage Beach, N. 
J., savininkai.

Menkių Rago vasarviečių gy
ventojai buvo laimingesni, bent 
per rugpjūčio mėnesį turėdami 
šviesesnių dienų, nors ir čia va
saros sezonui pabaigą sugadino

per patį Darbo savaitgalį neto
liese prašniokštęs kitas uraga
nas, meteorologų paskubomis pa
krikštytas kažkokios moteriškės 
vardu. Po Agnės teroro ir nuo
stolių visas paatlantis naujojo 
uragano laukė drebėdamas, bet 
tas apsigalvojęs laiku grįžo to
liau į okeaną krašto pilnai nepa
siekęs, nors Menkių Ragui (Cape 
Cod) visū Darbo savaitgalį visiš
kai sugadinęs. Oro pranešimais 
Darbo dieną Marthas Vineyard 
saloje audra vandens išpylė 12 
colių, o Cape Cod prie Eastham 
ir Chatham išpylė dar pilnus 6 
colius. Kiek vandens iš debesų 
kliuvo West Yarmouth raisteliui, 
niekas neišmatavo, bet būtų bu
vę galima vandeni dar bekrin- 
tant kibirais semti, nes nelijo, 
o lyg dangaus “tvenkinius” ati
darius vanduo pylė “kaip iš gie
dro”. Laimė, kad tą dieną pa
sitaikė niekur neišvykti.

Stasio ir Emilijos Gružų jau
ki vasarvietėlė, 85 Standish Way, 
West Yormouth, Mass., yra 
aukštesnėje vietoje vos per blo
ką atstu nuo West Yarmouth 
įlankos, čia teko pora laimin
gų savaičių pabūti, per tą laiką 
indėnu pavirsti ir sveikatos iki 
kitų atostogų pasisemti. Deja, 
nieko nėra amžino. Grušų na
mų gatvės pusėje išstatyti net 
du skelbimai “For Sale” ir se

Lėktuvu keleiviai Amerikos aerodromuose griežčiau tikrinami, 
kad nesivežty ginklu ar sprogmeny. Čia matome La Guardia aero
dromo New Yorke American Airlines pareigūną, kuris net mažos 

mergaitės lėlę apčiupinėja, ieškodamas paslėpto ginklo.

Lietuviškos studijos

zoną baigus namą pardavę jie iš
sikelia pastoviai gyventi St. Pe- 
tersburb Beach, kur svečiams 
jau nebebus vietos... 0 buvo per 
tuos keletą metų patraukę lie

tuvius iš arti ir toli savaitga
liams ir ilgesnėms atostogoms.

Cape Cod, kaip poilsio vieta 
prie didelio okeano (Atlanto) lie
tuviams ir akiai ir širdžiai ar
čiausias negu visi kiti didieji
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SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
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.

paokeaniai, kaip Floridoje ir Ka
lifornijoje, kur ir oras pusiau- 
tropiškas, ir gamta — augmeni
ja visiškai mums svetima.

Cape Cod •— Menkių Ragas 
yra pačioje geriausioje nuosai
kiojoje zonoje, kur ii- metų se
zonai, nors ir švelniai, vis dėlto 
ryškiai išsiskiria vienas iš ki
to, kaip antai pavasaris ir ruduo, 
o žiemą net balto sniego iškrin
ta. Bet kas gražiausia, tai pati 
pusiasalio topografija su leng
vu pri-smėlio gruntu, švelniomis 
kalvelėmis, pušynėliais, tyri van
dens opeliais, vingiuojančiais 
per žaliuojančias lankas, ir eže
rėlių ežerėliais. Nerasi to dzū
ko ar žemaičio, kurio širdis ne 
smarkiau suplaktų tokį savo 
gimtojo kampelio pakaitalą pa
mačius, plius dar ko ne ranka 
pasiekiamą okeaną su jo įlankų 
įlankomis ir didelėmis žuvimis 
bei vėžiais. Beje, kad nepamirš- 
čiau — oras čia grynai okeani
nis, kitais žodžiais toks, kad gali 
jį berti pilna burna — skanesnio 
ir s veikesnio nerasi ir nereikia.

Cape Cod yra pati pirmoji vie
ta, kur 1620 lapkričio 21 d. lai-

.'rof. Leonas Sabaliūnas iš 
Eastern Michigan University iš
spausdino 20 puslapių istorinę 
studiją “Socialistinė demokra
tija caristinėje Lietuvoje”, 1893 
—1904 Slavic Review žurnalo 
1972 birželio numeryje. Auto
rius buvo finansiniai paremtas 
iš National Endowment for the 
Humanities.

Studija kruopščiai parengta 
su 79 pirminių šaltinių išnašo
mis. Straipsino uždavinys paro
dyti Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos įsikūrimo aplinkybes, 
kuriose žemdirbystė, etninis 
įvairumas ir svetima valdžia vai
dino svarbias roles, šiaip gi au
torius mažina idėjų bei politinės 
filosofijos reikšmę tos partijos 
atsiradime.

Tame pačiame numeryje ne
seniai miręs University of Kan
sas istorijos profesorius Oswald 
P. Backus III savo straipsnyje 
“Legalinė analizė ir ankstyvos 
rusų teisės istorija” pamini iš 
teigiamos pusės Pirmąjį Lietu
vos statutą ir jo lietuvišką J. 
Deveikės vertimą (Chicago, 
1971).

Pasirodė Journal of Baltic Stu
dies pirmasis numeris (1972 pa
vasaris, III 1), kurį leidžia Bal
tų Studijoms Skatinti Draugija. 
Tas žurnalas yra tęsinys Bulletin 
of Baltic Studies, Nr. 1-8 (1970- 
7-). Jame telpa tik vieno lietu
vio straipsnis, būtent University 
of Connecticut istorijos profe
soriaus B. V. Mačiuikos tema 
apie Baltų respublikų rolę So
vietų Sąjungos ekonomijoje. Sa
votiškai Įdomus savo paduota 
statistika ir schematika Ivar 
Ivask straipsnis apie išeivišką 
baltų literatūrą, tačiau visumo
je minčių dėstymas lėkštokas, 
ypač kai cituojami ne patys au
toriai, o ką kiti apie juos pasa
kė.

Tokiu būdu mes sužinome ką 
apie lietuvių literatūrą galvoja 
Rimvydas Šilbajoris ir Kęstutis 
Keblys, o ne ką pasakė patys au
toriai apie save ir savo laiką. O 
tai beveik tik mėgėjų nuomonės.

Saulius šimoliūnas

joje duodamas angliškus vardus. 
Tuo būdu ir ta vieta, kurioje Pi
ligrimai pagaliau pastoviai apsi
gyveno — Plymouth savo vardą 
jau turėjo lig Piligrimams dar 
neatsikėlus. J. Pr.

(b. d.)

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT PER ANNUM

$5000 or more 
certificates

2 year min.

PER ANNUM

$1000 or more 
certificates
1 year min.

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

LUIIJX*

PER ANNUM
Investment 

Bonus 
certificates

Jau išėjo seniai laukta
. Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčisnt čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

veliu Mayflower atplaukė 102 
(74 vyrai ir 28 moterys) Ang
lijoje persekioti ir pirma Olan
dijoje prieglaudą gavę tikybi
niai sektantai, vadinami Pili
grimais.
Kaip atsirado Naujoji Anglija?

šiaurės Amerikos pakraščiai 
Anglijoje nebebuvo paslaptis. 
Prieš tai jau buvo daryti keli 
bandymai steigti šiame Nauja- 
jajame Pasaulyje anglų koloniją 
ir buvo atlikti tyrinėjimai. Pir
masis tokių bandytojų buvo Sir 
Walter Raleigh 1584 metais, 
kurs gavęs iš anglų parlamento 
patentą teritorijai į šiaurę nuo 
Kardinu, tą teritoriją pavadino 
Virginija, tuo vardu pagerbda
mas Anglijos karalienę Elzbieta, 
kuri buvo netekėjusi. 'Taigi pa
nelė (virgin).

1606 metais kita anglų tyrinė
tojų partija, kap. John Smith 
vadovaujant su karaliaus James 
I įgaliojimais trimis laiveliais 
išsikėlė į Amerikos krantus Che
sapeake įlankoje per 32 mylias 
nuo upės žiočių Virginijoje, kur 
įsteigė pirmąją baltųjų sodybą, 
pavadindamas ją ir upę savo ka
raliaus vardu — Jamestowm ir 
James River.

Tas pats kap. Smith 8 metais 
vėliau (1614) padarė kelionę Vir- 
ginios pakraščiais toliau į šiau
rę ir sustatė pirmąjį žemėlapį 
žemių, pavadindamas jas Nau
jąja Anglija. Grįžęs į Angliją 
Smith savo žemėlapį įteikė ka
raliui Charles I, kurs žemėlapyje 
įbadė taškus visu pakraščiu, 
toms vietoms, kaip būsimoms 
anglų sodyboms Naujoje Angli-

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas. 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatvmui.

PAKETAI-DOVANOS
Į SSSR

SENA PATIKIMA FIRMA
TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIENTŪRAI 

40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams
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WA 5-8878
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97 Shuttle Meadow Ave. 
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101 First Avenue 
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OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St. 

731-8577
PITTSBURGH, PA. 15222
346 Third Av®.
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LOS ANGELES, CALIF. 90026
2841 Sunset Blvd.
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1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134
5432 State Road

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall
West Landis Ave.

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St.

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103
11 Charter Oak Ave. 

249-6255

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITES NAUJIENOSE

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 nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF S5,000, OR MORE,
2 YEAR MATURITY.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted SL Chicago, ILL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Zenkevičius reikalingas dideliam melui
Oficialiai dar nepaskelbta, bet iš anksto informaci

jas gaunantis Čikagoje leidžiamos “pažangios” Vilnies 
redaktorius rašo, kad i šių metų rudeninę Jungtinių Tau
tų visuotiną asamblėją atvažiuos ir Vytautas Zenkevičius. 
„Tarybinėje” Lietuvoje jis, kaip žinome, yra užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas ir tikrasis tos ministerijos 
valdytojas. Užsienio ministru oficialiai yra Diržinskaitė 
Piliušenkienė, bet pačioje ministerijoje ji mažai tebūna. 
Jai labiau rūpi važinėti po kraštą ir raginti moteris bul
ves rusams kasti. Maskva yra likusi be bulvių, todėl prem
jeras Maniušis Įsakė lietuviams anksčiau ir paskubomis 
kasti bulves ir iš laukų tais pačiais sunkvežimiais gabenti 
jas tiesiai Į Maskvą.

Vilnies redaktorius S. J. Jokubka šitaip praneša sa
vo skaitytojams žinią apie Zenkevičiaus paskyrimą va
žiuoti i New Yorką ir dalyvauti Jungtinių Tautų kuria
me nors komisijos posėdyje:

“Prasidėjo Jungtinių Tautų generalinė asamb
lėja. Tenka laukti, kad ši asamblėja taikos reikalu 
bus vaisingesnė, negu būdavo ankstesnės, kai asam
blėjoje nuotaikas dominuodavo didžiosios imperia
listinės šalys. Dabar asamblėjoje girdisi balsas ir ne
seniai buvusių pavergtų tautų.

“Mums lietuviams smagu,, kad. tarybinės delega
cijos sudėtyje, rodos, vėl dalyvauja plačiai Ameri
kos lietuviams žinomas Vytautas Zenkevičius. -Dele
gacijai vadovauja, pats TSRS užsienio reikalų minis
tras Andrei Gromyko. TSRS delegacija generalinė
je asamblėjoje yra svarus veiksnys debatuose už tai
ką ir tautų sambūvi”. (Vilnis, 1972 m. rugs. 22 d.,. 
1 pis.).
Pačiam Jokubkai gal ir. smagu, kad Vytautas Zenke

vičius atvažiuoja. į Ameriką. Jiedu abu yra tos pačios im
perijos tarnyboje. Bet Amerikos lietuviams Zenkevičiaus 
Įšmugeliavimas į JAV po Gromyko sparnu nieko gero ne
žada. Zenkevičius Lietuvos neatstovauja. Lietuviai jam 
jokio Įgaliojimo nedavė. Užsienio ministerijon jį pasky
rė Lietuvą okupavusi sovietinė valdžia. Jungtinės Tautos 
sovietų okupacijos nepripažįsta ir “tarybinės” Lietuvos 
atstovai į jokias Jungtinių Tautų komisijas nepriimami. 
New Yorkan gali atvažiuoti pats “tarybinės” Lietuvos 
prezidentas Motiejus šumauskas, Jungtinės Tautos su 
juo nesiskaitys.

Įtakingu Jungtinių Tautų nariu, taikos ir pavergtų 
tautų nelaimei, yra Sovietų Sąjunga. Gromyko gali pasi
rinkti tokius sovietų delegacijos narius, kokius tiktai jis 
nori. Maskvos valdovams, rodos, būtų geriausia pasi
rinkti rusą, bet jie pasirenka jiems ištikimai tarnavusį 
karo metu ir pokariniame laikotarpyje lietuvį Vytautą 
Zenkevičių. Jis stojo rusų tarnybon dar prieš karą. Ka
ro metu jis baigė pačias aukščiausias komunistų partijos 
mokyklas, o po karo važinėjo į Maskvą ir išklausė specia
lius aukštesnei sovietinei tarnybai reikalingus kursus. 
Jis tarnavo sovietų ambasadoje Washingtone, rašinėjo 
sovietinei spaudai ir susipažino su sovietų politiką re
miančiais amerikiečiais.

Praeitų metų gruodžio mėnesį Gromyko buvo atsive
žęs Vytautą Zenkevičių į New Yorką. Jis ir tada buvo 
sovietų delegacijos narys. Jis net neatstovavo rusų pa
vergtos “tarybinės” Lietuvos, bet komunistų pavergtą 
rusų tautą. Gromyko paskyrė Zenkevičių Į Jungtinių 
Tautų socialinių, ekonominių ir kultūros reikalų komi
siją, kaip Sovietų Sąjungos atstovą. Visi atsimename, 
kad Zenkevičius, gavęs progos pakalbėti toje komisijoje, 
savo kalboje palietė ir rusų okupuotą Lietuvą. Jis tos ko
misijos posėdyje dalyvavusiems nariams pakartojo tuos 
pačius melus, kuriuos rusų okupacinės jėgos paskleidė 
pirmais mėnesiais. Jis, aišku, pasakojo apie aukštą kul
tūrą ir ekonominį gerbūvį pasiekusią “tarybinę” Lietuvą, 
visai nutylėdamas, kad iki šio meto to “gerbūvio” jie nie
kam neparodo. Jis melavo apie “Lietuvos parlamento” 
nutarimą prašyti tarybų vyriausybę priimti Lietuvą į 
Sovietų Sąjungą ir kitus visam laisvajam pasauliui žino
mus melus. Visi atsimename, kaip JAV atstovas Der- 
vinskis iškėlė viešumon pakartotinai skelbiamą okupanto 
ir Zenkevičiaus pakartotą melą.

Reikia manyti, kad Zenkevičius bus atvežtas dar di
desniam melui skleisti. Tuo tarpu dar nepaaiškėja, ku
riais sumetimais Gromyko, pridengęs Zenkevičių po so
vietinės atstovybės skvernu, būtų jį įšmugeliavęs. Teko 
patirti, kad šioje asamblėjoje bus keliamas sovietų val
džios primestas gengsteriškas išpirkimo mokestis norin
tiems išvažiuoti žmonėms. Komunistai skelbia, kad vi
soje Sovietų Sąjungoj už mokslą nereikia mokėti, bet kai 
žmogus nori išvažiuoti, tai turi mokėti ne tik už pasą, iš
važiavimo vizas, bet ir išpirkimo mokestį. Jį turi mokėti 
ne tik Lietuvos žydai, bet ir lietuviai. Bus iškeltas didelis 
mokestis už siunčiamus siuntinius. Zenkevičius padės ko 
gero aiškinti, kad tie gengsteriški mokesčiai rusams bū
tinai reikalingi.
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JONAS BERTAŠIUS

AR AMERIKOJE YRA 
LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ

(Tęsinys)
Klasės ir luomai

Rusų rašytojas Solženicinas 
savo raštuose vaizduoja Sovieti
nės Rusijos (tuo pačiu ir Lie
tuvos) žmogų be žmogaus žy
mių, kuris bet kuria kaina lai
kosi gyvenimo ir bet kuria kai
na atsiperka mirties. Išduoda sa
vo draugus, tėvus, brolius, pra
manytomis žiniomis skundžia sa
vo artimuosius, verčiasi šlykš
čiausiu melu užmušęs savo są
žinę, paniekinęs garbę, gailes
tį, kaip nieko nevertas atmatas, 

kad kaip nors ilgiau pratęstų tą 
skurdžią gyvenimo akimirką.

Turėtų šiurpas apimti kiekvie
ną lietuvį, kartu, žinoma, ir Ame
rikos “pažangietį”, matant ko
kiomis vertybėmis yra pasipuo
šusi Sovietinė Rusija, neva, ne
šanti pasauliui taiką, laisvę, tei
singumą ir medžiaginį gerbūvį.

Dabartinė Sovietų vadovytė 
yra sudaryta iš pagrindinių fa
natikų, labai aprėžto lygio po
litinių gabumų. Tai yra sunai
kintos sielos pykčiui pavesti pro
tai. ši grupė yra apsėsta neapy
kantos visų rūšių politinio gyve

Tai yra lyg irnimo žmonėms, 
savo rūšies moraliniai ir politi
niai invalidai. Visos dabartinio 
komunizmo priemonės stabdo 
žmogaus išsivystimą ir veda į 
politinio proto pažangos išsigi
mimą.

Maskvos komunizmas per 50 
metų yra pralenkęs visus praei
ties istorijoje žinomus žiauru
mus.

Kaip matėme, komunizmas ne
kuria ir nesukurs beklasės vi
suomenės ir jis yra pasidalinęs 
į elitą ir visą likusią liaudį.

Išaugo milžiniški skirtumai 
tarp partinių ir nepartinių, tarp 
privilegijuotų ir paprastų gyven
tojų. Partiečiai ir visa kita ko
munistinė aristokratija turi spe
cialias krautuves, kuriose jie pi
giau apsirūpina paskutinės ma
dos užsienio prekėmis. Kai pla
tūs gyventojų sluoksniai vis dar 
neturi butų, tai privilegijuotieji 
gyvena specialiai pastatytuose 
erdviuose apartmentuose, o už
miestyje turi dar ir atskiras iš- 
taikingas vilas. Niekas viešai 
nežino privilegijuotųjų adresų 
ir telefonų ir niekas negali pri
sišaukti jų užtarimo.

Vilniuje, mano buvimo lai
kais, kooperatyvas Rūta turėjo 
specialiai uždarą krautuvę par
tijos personalui ir Lietūkis pir
moje eilėje turėjo aprūpinti mi
nėtą krautuvę pačiomis geriau
siomis prekėmis. Komunistų 
žmonos labai didžiavosi ta su
teikta privilegija, nes galėjo 
lengvai apsirūpinti pačiomis ge
riausiomis prekėmis iki norimo 
kiekio.

Tai ne paslaptis, kad dabar 
Vilniuje yra pastatyti partijos 
ir valdžios pareigūnams atskiri 
namai su ištaikingais butais. Jie 
taip pat aprūpinti automobiliais 
kartu su šoferiais, net keliomis 
ir pilnomis visokių prekių krau
tuvėmis, net ir specialią ligoni
nę su parinktais patikimais gy
dytojais ir kitu personalu.

štai kaip skiriasi tos “bekla
sės” visuomenės uždarbiai:

Valdžios — partijos elitas — 
aristokratija mėnesiui 3,000 rub. 
Artistai ir rašytojai 600-700 rub. 
Potitrukai (partijos sargai) 300- 
500 rub. Profesoriai ir gydyto
jai 100-180 rub. Inžinieriai 120 
rlb. Įvairių trestų vadovai 90 
rub. Buhalteriai 40-50 rub. Vy
resnioji ligoninės sesuo 60 rub. 
Sargai 40 rub. Kolchozo trakto- 
ristas 60 kapeikų ir 2 klg. grū
dų Į valandą. Kolchozo pensinin- 
kas 20 rub.

Vienas iš Lietuvos latvykęs 
menininkas išsitarė, kad jo alga 
buvusi 200 rub. mėnesiui, bet 
kuomet įstojęs į partiją, tai da
bar gaunąs 400 rub. Tačiau čia 
pat pridūrė, kad jeigu jų gyve
nimo išteklius palyginti su Ame
rikos lietuviais, tai jų ištekliai 
sudaro tik viena trečdali to, ka 

jis matąs Amerikoje lanky dama 
sis.

Nėra komunistų, yra tik inter
nacionalistai Maskvos tarnyboje.

J. Pilypas — žemės ūkio Eko
nomijos Instituto vyresnis moks
lininkas Valstiečių laikraštyje 
96 nr. rašo: “Visi lauko darbinin
kai suskirstyt į 6 kategorijas: 
uždirbantieji nuo 1 rublio iki 2.25 
dienai. Traktoristai ir jų pagel- 
bininkai taip pat suskirstyti į 6 
kategorijas:: uždirbantieji nuo 
2.9 rub. ir iki 6.1 rublio”.
Toliau tas pats mokslininkas 

rašo, kad reikia siekti aukščiau
sio tikslo, kad galima būtų mo
kėti moterims už darbo diena 1.5 
klg. grūdų ir 70 kapeikų. Tuo 
būdu moteris, išdirbusi per me
tus 200 darbo dienų, gautų:

300 klg. grūdų vertės 60 rub. 
Grynais pinigais 140 rub. Viso 
200 rublių. Vyras, išdirbęs 300 
darbo dienų, gautų: 450 klg. 
grūdų vertės 90 rub. Grynais pi
nigais 210 rub. Viso 300 rublių.

Darbininkas už savo atliktą 
darbą, gaminant kurį nors pro
duktą, gauna to pagamint gami
nio vertės: Amerikoje 52%, Vo
kietijoje 47%, o Sovietų Sąjun
goje 17-18%.

Buvo laikai, kada žmogus, tu
rintis 1 ha žemės buvo skaitomas 
didžiausiu vargšu, o dabar, jei
gu kas turėtų Sovietų Lietuvoje 
1 ha, būtų laikomas bagočiu.

šiandien eiliniam žmogui da
bartinėse sąlygose išlikti sveiku 
ir gyvu reikia laikytis šių taisy
klių :) negalvok, 2) jei galvoji 
— nekalbėk, 3) jei kalbi nera
šyk, 4) jei rašai — neskelbk, 5) 
jei rašai — nepasirašyk, 6) jei 
pasirašei — išsigink.

Kas ketvirtas žmogus Lietu
voje yra sovietinis šnipelis, ku
ris vis tik geriau gyvena už ei
linį žmogų; ir vis tik nežiūrint 
to, reikia stebėti lietuvių savi-

,stovinau ir nepalankumu komu
nizmu L

1926 metais lietuvių komunis
tų turėjome 821, iš kurių virš 
600 sudarė žydeliai, 1940 metais 
Sniečkus partijoje jau buvo 1001 
ir tai daugumą sudarė žydai, šiuo 
metu partijai priklauso 3% gy
ventojų, bet čia reikia turėti 
omenyje privažiavusius rusus, 
kurių vien Klaipėdoje yra 77% 
visų gyventojų.

Rusai valdo Lietuvą vagies- 
grobuonės vardu; iš 50,000 at
sakingų tarnautojų rusai užima 
10,000 pačių atsakingiausių vie
tų.
Visi turi taip galvoti kaip parti
ja liepia ir kalbėti tos pačios par
tijos paruoštomis frazėmis.

Komunistai, norėdami pasau
liui pasirodyti savo, neva, demo
kratinę formą, verčia savo pilie
čius prieš savo įsitikinimus da
ryti pareiškimus žodžiu ir raštu, 
dalyvauti mitinguose, demons
tracijose ir pasirodymuose ir vi
sur ginti ir kelti į padanges su
kurtą aukščiausio laipsnio ma
terialinį “gerbūvį”.

Politiniai žinovai tvirtina, kad 
ir K. Marksas galvojo tik apie 
laikiną proletariato diktūrą pe
reinamam laikotarpiui.

Rusifikacijos veiksmai
Okupantas dabar stengiasi 

Baltijos kraštuose sukurti di
džiulę pramonę, kad tuo būdu 
kuodaugiausiai prigabenus į tuos 
kraštus rusų specialistų ir eili
nių darbininkų. Latvijoje jau 
yra fabrikų, kur ant vieno latvio 
jau yra penki rusai.

(Bus daugiau)

SKAITYK FATS IR EAKAGING 

KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

NOVOS PAKRANTES
DR. ANTANAS J. GUSENAS

30
Prisikynęs obuolių ir kriaušių, savo maišelį pasi

kabinęs ant peties, leidausi namo.
— Dėkui, dėde, už obuolius, — tariau jam ir, grauž

damas vieną, pro vartelius išėjau.
— Nėra už ką, — atsakė ir mane iš sodo išlydėjo.
— Kada tiktai užsinorėsi obuolių, tai ateik... Jų 

gausi, kiek tiktai norėsi...
Totoraitis man parodė, kad nėra jokio reikalo lipti 

per pavojingą, tvorą ir laužyti gražiai augančių derlin
gų medžių šakas. Nėra jokio reikalo brautis į sodą nak
timis. Geriausia užeiti dienos metu ir pasirinkti pačių 
geriausių, labiausiai išsirpusių vaisių. Nėra reikalo 
vogti, kada gali paprašyti ir gauti.

Aš manau, kad rusai padarė didelę klaidą, atim
dami žemę iš Lietuvos ūkininkų. Iš Lietuvos jie būtų 
gavę daugiau grūdų, negu šiandien gauna. Ūkininkai 
būtų daugiau iš lietuviškos žemės ištraukę, negu rusų 
pastatyti Įvairiausi kolchozų direktoriai, agronomai ir 
nauji kombinatoriai. Jie būtų turėję mokėti Lietuvos 
ūkininkams, bet pervežimas būtų buvęs pigesnis. Bū
tų nereikėję už javus mokėti auksu ir vežti per vande
nynus. Karo metais Lietuvą okupavusieji vokiečiai bu
vo protingesni už rusus. Jie leido Lietuvos ūkininkams 
dirbti savo žemę. Niekas Lietuvos laukų taip gerai ne
pažįsta, kaip lietuvis ūkininkas. Niekada Lietuva taip 
nežaliavo, kaip ūkininkų dirbama. Parvažiavusieji 
keleiviai dabar pasakoja, kad Lietuva dabar žalia tik
tai mažais sklypeliais, esančiais greta dar tebestovin
čių senų ūkininkų sodybų. Kiek toliau nuo sodybų vis
kas ruda, dirvonai...

Vakare pasakiau vyrams, kokį šunį turi Totoraitis.

Pasakiau jiems, kad nuo tokio šunies ir su geriausio
mis lazdomis jie nepajėgs apsiginti, nes šuo nepapras
tai stiprus. Nemanau, kad vyrai būtų dar kartą ėję ten 
obuoliauti. Jiems jau buvo praėjęs noras.

KITI MŪSŲ KAIMYNAI
Pakalbėjęs apie Totoraitį, turėčiau paliesti ir kitus 

artimuosius mūsų kaimynus.
Bet kalbėti apie kaimynus nėra toks lengvas daly

kas. Jie visi buvo labai geri žmonės, kiekvienas jų bu
vo padorus, patikimas ir geras kaimynas, bet jie buvo 
kitatikiai. Iki to meto lietuviams katalikams nieko bai
sesnio nebuvo, kaip geras kitatikis. Jeigu jau žmogus 
kitaip tiki ir jeigu jis yra blogas, tai dar pusė bėdos, 
bet jeigu jis yra kitatikis ir geras, tai tada tikra trage
dija.

Pas mus buvo keli lietuviai liuteronai. Jie buvo geri 
ūkininkai. Jie mokėjo geriau dirbti žemę negu katali
kai. Kokiu būdu jie ištraukdavo daugiau grūdų iš že
mės, būtų sunku pasakyti. Man atrodo, kad jie buvo 
truputį labiau apsišvietę, negu mūsiškių dauguma, to
dėl pas juos ne tiktai varpos būdavo ilgesnės, bet ir 
atolas tankesnis. Jie gerbė mus, mes gerbėm juos. Ne 
vienas duodavo net gerų patarimų, kada geriau sėti ir 
kokias trąšas pasirinkti. Savo vaikus jie leisdavo į mo
kyklas, bet Kromai, Frimaueriai, Rittenbergcriai ir 
kiti žinojo ne daugiau už mano tėvą, kuris skaitė Lie
tuvos ūkininką ir rusų kalboje išeinančius ūkininkų 
laikraščius. Be to, mano tėvas buvo labai atidus įvai
rių kalendorių skaitytojas. Lietuvos ūkininkai iš kalen
dorių paimdavo daug Įvairių žinių.

Aš išvažiavau jaunas, bet jau tada pastebėjau, kad 
kaimynų liuteronų įtaka buvo žymiai didesnė i mūsų 
apylinkės ūkininkus, negu pačioje pradžioje galėjo at
rodyti. Mūsų šeimoje visą laiką ėjo diskusijos įvairiais 
tikėjimų klausimais. Tėvui buvo aišku, kad senų se

novėje visi lietuviai buvo stabmeldžiai Vyriausias jų 
dievas buvo Perkūnas. Jie prašė Dievo, kad jis nepyk
tų ir nepradėtų svaidyti savo piktų žvilgsnių. Jeigu. Per
kūnas kur laukuose suskaldydavo medi arba padegda
vo klojimą, tai kiekvienam buvo aišku, kad Dievas 
buvo supykęs ir keršijo. Bet kai pasibaigė stabmeldys
tė ir nebuvo garbinami gamtos reiškiniai, tai tada Eu
ropoj turėjo būti vienas tikėjimas. Bet taip nebuvo.

Europoje kovos dėl tikėjimo buvo labai aštrios. 
Vieni kitus žudė ištisus dešimtmečius. Kruvinos kovos 
ėjo ir pačioje Lietuvoje. Lietuvius stabmeldžius žudė 
kryžiuočiai ir kalavininkai, bet kai prasidėjo lietuvių 
katalikų ir lietuvių liuteronų kovos, tai jos jau buvo 
tarpu savęs. Šio šimtmečio pradžioje skirtingų tikėji
mų lietuviai jau galėjo ramiai gyventi, bet anksčiau 
tos ramybės nebuvo. Kiek prisimenu, mūsiškiai labai 
mažai apie tuos nelemtus laikus teprisiminė, bet liute
ronai buvo labai gerai informuoti apie neramumus, 
pakreipusius daugelio lietuvių gyvenimą kita krypti
mi. Aš atsimenu, kad mano tėvas šiais klausimais ma
žai tesirūpino ir mažai težinojo, bet mūsų kaimynai 
buvo apšviesti. Jeigu kuri žiemos vakarą kildavo koks 
klausimas, tai Rittenbergeris pas mus prasėdėdavo iki 
vidunakčių ir aiškindavo, kokios priežastys privertė 
popiežius dar prieš tūkstantį metų įvesti inkviziciją ir 
persekioti kitatikius. Visi tikėjo į vieną Dievą, bet ne 
visiems buvo aišku, kaip prie to Dievo prieiti.

Aš mėgdavau klausytis, kai daugiau žinantieji pa
sakodavo. Man būdavo labai įdomu klausyti apie buvu
sius specialius teismus kitatikiams tardyti ir teisti. Kol 
kitatikius teisė tiktai pati bažnyčia, tai didelio susirū
pinimo dėl to negalėjo būti. Bet kai keli popiežiai ga
vo pasaulietiškos valdžios paramą ir leidimą viešai 
persekioti kitatikius, tai tada inkvizicija jau pradėjo 
kelti paniką- Inkvizicija lietuviškai reiškia tyrinėjimą, 
bet už kelių šimtų metų tie bažnytiniai tyrinėjimai bu

vo paversti teismais. Blogiausia, kad inkvizicijos teis
mų sprendimus vykdydavo pasaulietiška valdžia.

Imperatorius Rudabarzdis, susitaręs su popiežiu
mi Liucijų III, 1184 metais paskelbė pirmą įsakymą 
savo pavaldiniams, kad padėtų inkvizitoriams. Tikė
jimo grynintojai ir saugotojai vykdavo į kitatikių sritis, 
aiškindavo tikro tikėjimo dėsnius, o jeigu kuris kitati
kis vis dėlto negrįždavo prie “tikrojo” tikėjimo, tai 
tada jau pasaulietinė valdžia padėdavo tikintiesiems 
kitatikius atvesti “prie gero kelio”.

Vietomis imperatoriaus Rudabarzdžio įsakymų už
teko kitatikiams suvaldyti, bet buvo ir tokių vietų, 
kad katalikai nenorėjo naujo savo tikėjimo suvaldyti. 
Popiežius Grigalius IX Įsakė visą šitą reikalą stropiai 
sekti ir jį patį informuoti. Bet tai buvo ne toks lengvas 
dalykas. Kad galėtų kitus sekti, tai reikia turėti dido
ką specialiai apmokytų žmonių. Bet, kad galėtų tame 
pačiame tikėjime įžiūrėti kitą tikėjimą, tai jau rei
kėjo labai gerai patyrusių specialistų. 1223 metais po
piežius Grigalius IX šias pareigas pavedė dominiko
nams. Savo laiku dominikonai buvo praplitę visoje 
Europoje, bet šiandien labai mažai kas apie juos teži
no. Jie tiek apsibrido žmonėms, kad patys žmonės juos 
išvijo. Panašiai gyventojai pasielgė ir su jėzuitais. Ke
liose Europos valstybėse jėzuitų galia pasidarė tokia 
didelė, kad jiems reikėjo pakirpti sparnus. Jie brovėsi 
net Į privatų tikinčiųjų gyvenimą, savinosi jų turtus^ 
Praeitame šimtmetyje ispanai, labai katalikiška tauta, 
buvo išvijusi jėzuitus, o prieš 30 metų tie patys ispanai 
turėjo pakartotinai padaryti tą pati.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI ‘"NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIU AUSU *1511’ 

IĮt GERKLES LIGO* 
PRITAIKO AKTNHta

2858 W. (3rd STREET
Jfiso t»l»f.; PRos»*ci 8-3219

Rraid. tehf.: W Alferook 5-5076
Kasdien quo 10 iki u vai ryto. 

•>o 7 iki o vai VB k Tr^ uždaryta

Rara. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsilieptas sKamoinU 3/k-«<l'12

Telef.: PRospect 8-17)7

DR. S. BIEZiS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3)48 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad, ofisą; uždarytas.

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

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.; 368-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir kętvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECv. £ - - 
2454 WEST 71 f♦ STREET

VALANDOS: Pirmad.. antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. *
Trečiadieniais uždaryta

Balio Pakšto kanklių ansamblis 1972 m. rugsėjo 13 d. išpildė programą Civic Center Plaza, Chicago j e, Illinois.
Nuotrauka M. Nagio

Šių metų birželio mėnesi te
ko skaityti labai įdomų V. Že
maičio straipsnį “Naujienų” pus
lapiuose. Dėl to didelė pagarba 
tenka ne tik pačiam istorikui V.

GRADINSKAS
1973 METŲ 

TELEVIZIJOS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮl

(PUTRAMENTAS)
Lintemumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GEL£S VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GŠLINYČI* 

2443 WEST 63ro STREET 
Tslefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-0*3*

’ PERKRAUSTYMAI

Lsidiimi — Pilna epdraud£ 
ŽEMA KAINA

R. i E R Ė NAS
{2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

UiGBAŽU1 PĄSIĘODė
Chicagos Uftuvių Taryha 5

Lietuvių Bendruomenės V«ką-
Įrų Apygardos Valdyba š. m. 
i rugsėjo mėn. 13 d- Civic Center 
Plazuje suruošė lietuvių pasi
rodymą amerikiečių puhlikhi- ' ----- ----------------j—, —.

Programą atliko “Grandies” I jau budanu ^ime patirti ją. JeiL i .. . J? , v . i kas nepažįsta viešpatie^ linksmybės šiame gyvenime, nebus pasirengęs įeiti
i šokėjai, H. Pakšto vedamas į Dievo linksmybę Karalystėje, kuri bus prieinama Viešpaties Tukstantme- 
liaudies instrumentu ansamh-? dniame karaliavime. Todėl linksmybė ir džiaugsmas, kurį gavo Dievui iš- iliaumes instrumentų žmones, nėra joks laikinis dalykas, įgautas valandoje jų pasišventi
ns (ragelis ir kanklės) ir trio. Į mo ir Dievo priėmimo. Dievo gerybės ir mielarišdystės nereikia ieškoti 

Šis nasirndvmas hnvn ruft-! Praeityje, ū®i žiūrėti atgal, kaip ant kokio praeities dalyko, senai praėjusio;’ .. uuvf ruQ-| bet turime žinoti, jog tai yra esamojo laiko dalykas. Diena po dienos Dievo
Siamas ir globojamas Etninių gerybė ir mielaširdyste seka mus, atgaivindama, stiprindama ir laiminda-

1EKJ

'ENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Gerybė ir mielaiirdystė seks mane visą mano am»y: ir pasiliksiu 

namuose Viešpaties Dievo visados. Psalmas 23:6.

Gerybe ir mielaširdyste, kurią tikimės gauti anoje pusėje uždangos, turi

DR. FRANK PIFCKAS 
CPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2S18 W. 71$t St. — Vėl. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’"
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. IEOMAS SU81TO 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak 

Ofise Hlef.: 776-2330 
N«ui«$ rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS lendre praktike ir chirurgfje 
~ Ofisas 2750 West 71 st St 

T*L: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 

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

uždaryta.
Rai. tek: WA 5-3099

t Apdraustas perk rausly m u 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piece 

T&L: FRont»‘er 6-1 ?82

i

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

i SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
val

žemaičiui, bet ir “Naujienų” re
daktoriui, kuris patalpino tokį 
mums lietuviams reikšmingą ra
šinį. “Draugas” tikrai būtų ne
spausdinęs, nes mūsų kunigija 
nėra laisva nuo baudžiauniško 
pataikavimo savo vadovybei, ku
ri įtaigoja juos plaukti sveti
mais vandenimis, kad mes kuo 
greičiau pasidarytume “airi- 
šiais”, kaip seniau lenkais. Ir 
jei mes į savo tautos istoriją 
labiau įsigilinsime, tai nerasime 
pasaulyje kitos tautos, kuri bū
tų davusi tiek daug nutautėlių, 
kaip lietuvių tauta.

V. žemaitis, kaip tikras lietu
vis istorikas, teisingai aprašo lie
tuviškus plotus tolimose Gudijos 
žemėse, niekam nepataikauda
mas, bet aprašo taip, kaip iš tik
rųjų senovėj buvo. Mums tik 
tenka džiaugtis, jog paskutiniu 
laiku atsiranda tokių gerų isto
riku.

Autorius ne tik aprašo milži
niškus žiloj senovėj lietuvių gy
venamus plotus, bet apgraibomis 
paliečia ir pačios lietuvių tautos 
nepaprastą sumažėjimą. Būtų 
gera, kad V. žemaitis plačiau pa
nagrinėtų šį liūdną mūsų tautoj 
reiškinį ir aprašytų atskiroj kny
goj, kad kiekvienas lietuvis ži
notų, kodėl mūsų sena tauta taip 
-greitai sunyko ir dabar- taip 
nyksta.

Į pabaigą šio reikšmingo 
straipsnio autorius išryškina vie
ną lietuvių tautos nutautėjimo 
kaltininką — lenkpalaikį St. 
Šalkauskį, kuris išaugęs lenkiu 
dvasioj sirgo “litvomanijos” li
ga bei baime ir, jis ta lietuviš
kumo baime užkrėtė — mūsų 
dvasininkus, o per juos ir ka
talikišką sparną. Mat, lenkai ne
galėdami sustabdyti lietuvių tau
tos atsiskyrimo nuo su lenkais 
unijos, stengėsi visokiais būdais 
įtaigoti bei nustatyti “fasoną”, 
kad būti lietuviu yra ne mada, o 
pasireikšti kokiu nors lietuviš
kumu yra atsilikimas nuo kultū
ros; kad tik dirbdami svetimie
siems būsime kultūringi, tuo 
norėdami, kad mes kuo greičiau 
nutautėtame.

Be to, lenkai įtaigojo, kad mes 
S. Šalkauskį padarytume visos 
lietuvių tautos filosofu, tuo ti-> 
kėdamiesi lietuvių tautą visai

nulietuvinti, kad savo galutinį 
tikslą pasiekus. Paryškinęs S. 
Šalkauskį: “S. Šalkauskis tėvų 
namuose kalbėjęs lenkiškai, vė
liau mokykloje jis mokėsi ru
siškai, vokiškai, prancūziškai. 
Lietuvių kalba nebuvo jam gim
toji... Jis iš mažens, išaugęs lie
tuvių dvasiai svetimoj aplinkoj, 
nematė ir nerado lietuviškos kul
tūros. Jis skelbė, kad lietuviška 
kultūra sintezės būdu turi būti 
sukurta iš vakarietiškų ir rytie
tiškų pradų”, V. žemaitis daro 
teisingas išvadas: “Tas viskas 
ištvėrė dėka aukštų dorovingumo 
pradų lietuvių kultūroj, pasili
kusioj iš pagonijos laikų. To vi
so St. Šalkauskis nematė, nepa
žino, kaip visai svetimas lietu
vių tautai. Kad jis pagrindė atei
tininkų ideologiją “universaline 
katalikų pasaulėžiūra”, tas jį ne
daro ypatingu lietuvių filosofu, 
greičiau katalikišku internacio
nalistu. St. Šalkauskis savo mo
kinius įvedė į internacionalinius 
vandenis, iš kurių ir šiandien 
jiems miglotais atrodo lietuviš
ki krantai”,.

Atrodo, kad ši S. Šalkauskio 
filosofija tinka patiems lenkams, 
nes lenkai visuomet lenkišku šo
vinizmu nepaprastai pasižymė
jo, bet lietuviams S. Šalkauskio 
filosofavimas netinka, kadangi 
lietuviai dėl savo lietuviško ap
sileidimo nepaprastai labai daug 
savo tautos nustojo, žvelgiant 
grynai iš religinės pusės, gal būt, 
S.’ Šalkauskio filisofija tiktų 
grynai vienuolynams, kur už vie
nuolynų šienų' niekas negraso, 
bet mūsų tautai, esant negau
siai, iš visų pusių apsuptai plėš
rių kaimynų, reikia tokių lietu
vių tautos filosofų, kurie savo 
lietuviškomis mintimis stiprintų 
lietuvybę bei pačios lietuvių tau
tos potenciją, kad būtų sulai
kytas jos nykimas, kad lietuvių 
tauta, kaip ir kitos tautos, kles
tėtų. M. Petrulis

Grupių Komiteto prie maj. R. 
DaJey įstaigos.

Tąja proga, p. R. Daley išlei
do specialią proklamaciją pa
skelbdamas rugsėjo mėn. 13 d. 
“Lietuvių Diena“.

Toje prokolmacijoje iškelia
mas lietuvių sugebėjimas pri
sidėti prie bendro darbo ku
riant Chicagos didmiestį. Pa
žymime, kad lietuviai padarė 
didelį įnašą, sukurdami dide
les organizacijas, kurios savo 
ruožtu statė bažnyčias, ligoni
nes, mokyklas ir padarė dide
lį įnašą kultūrinėje srityje.

Atrodo, kad lietuvių pro
grama turėjo pasisekimo, nes 
“Chicago Tribune”, “Sun Ti
mes” įdėjo lietuvių pasirody
mo nuotraukas. Taip pat tele
vizijos kanalai 5 ir 9 parodė sa
vo programose “Grandies” šo
kėjus ir pranešė, kad tai lietu
vių šokėjų grupė. Jf.

Prof. Stoeriner pareiškė, kad 
ežere fosforo jau yra tiek daug, 
kad algės gali smarkiai savo 
plitimą paspartinti ir priversti 
Michigano ežerą į tą pačią pa
dėtį, kokioje jau yra Erie eže
ras, kurs buvo numarintas be 
atodairos į ežerą leidžiant fos
forą turinčias industrijos at
matas.

Michigano ežerą terpiančios 
valstijos yra: Illinois, Indiana, 
Wisconsin ir Michigan.

CRANE SAPNES and Lean Association

ma mus.

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

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

M*
TĖVAS IR SUNOS

MARQUETTE FUN 
2533 W. 71st Street 
Tele!.: GRovehiU 6-2345-J

ir arabų karas 
visame pasauly
policija susekė, kadį
žydų Gynybos Lyga

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTŽ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sen d ra praktika, spte MOTERŲ lige 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

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

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

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
k‘ dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chicago, Ilk 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SJMR6$ Z

B. B. PIETKIEWICZ, Pre*.

4 7 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

EŽERAS NUODIJAMAS 
Kasmet į Michigano ežerą 
suverčiama po 17 milijonų 

svarų fosforo
Kadangi visos keturios prie 

Michigano ežero prieinančios 
valstijos kasmet į ežero vande
nį suverčia apie 17 milijonų 
svarų fosforo, o fosforas al- 
gėms yra tinkamiausias mais
tas, tad šitos mikroskopinės 
žolytės — algčs auga ir plinta 
dideliu spartumu ir, kaip Mi
chigano universiteto profeso
rius Dr. Eugene Stoeriner sa
ko, apie 2000 melus ežeras bus 
algomis aptrauktas ir jame jo
kia žuvis nebegalės gyventi. 
Iki to laiko, lai yra per nepil
nus 30 metų, visas ežero van
duo pasidarys nešvarus. Kže- 
re plintančios ir nuodingosios 
mėlynai - žalios spalvos algės.

Žydų 
plinta

Izraelio 
karingoji
(JDL) šmugeliuoja iš Izraelio 
ginklus, kuriuos nori vartoti 
prieš arabų “Juodojo Rugsėjo” 
sąjūdį ir prieš palestiniečius 
teroristus Europoje ir šiaurės 
Amerikoje.

Bombų ir kilokios sprogs
tančios medžiagos siuntimas 
Izraelio diplomatams ir kt. žy
miems žydų asmenims iš Eu
ropos ir šiaurės Amerikos išsi
platino po Afriką ir Pietų Ame
riką.

Prie Izraelio general, konsu
lo įstaigos ir rezidencijos Chi- 
cagoje sustiprinta policijos sar
gyba ir
Ramati (paprašius paštas pa
tikrina 
nebūtų 
bombos.

pačiam gen. konsului

korespondenciją, kad
siunčiamos įtaisytos

SKAITYK ’•NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuvių Žagarės Klubo pirmas 
susirinkimas po atostogų įvyks sek
madienį. rugsėjo 24 d. 1 vai. popiet 
Hollywood 
Visi nariai 
vauti.

salėje, 2417 W. 43rd St. 
įr narės malonėkite daly-

J. Keturakis, rast.

— Dzūku Draugijos visuotinis su
sirinkimas įvyks š. m. rugsėjo mėn. 
24 d. 12 vai. 30 min. Jaunimo Centre. 
Visus Dzūkų Draugijos narius, jų 
draugus ir norinčius į Draugiją įsto
ti širdingai kviečiame atsilankyti

Dzūkų Draugijos Valdyba

BIZNIERIAU KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIA T SU 

pasisekimą BIZNYJE

on 
investment 

account

mokama dvieįp 
metų certifr- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

POVILUI VAITEKŪNUI

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

S,

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

mirus,
j jo seseriai PAULEI VALECKIENEI ir

j šeimai reiškia nuoširdžią užuojautą

Jonas Tatoris
----- --------—,—,—-------------

jos

EUDEIKI
SENIAUSIA IR 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 AIK-CONDĮTIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Issociacijofi

AMBULANCE 
PATARNAyi 
MAS CMENA 

|P. naktį

TURLYS 
K0PLYčJ4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTAKAS M. PHILLIPS
3307 So. LHTJANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
Į446 Sq. 501h Avė., Cicero, III Phone: QLynipic 2-10U»>

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

GEORGĘ F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YArau 7-113^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

”-----------
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I žvirė švento
Januarijas kraujas

Neapolio arkivyskupas kar-i 
dinolas Corrado I rsi pranešė- 
spaudai, kad Neapolyje vėl! 
įvyko stebuklas, tai yra užvirė; 
stikle hermetiškai uždarytas šv. 
Januarijaus kraujas.

Šventas Januarijus yra 
ręs ketvirtame šimtmetyje 
Kristaus ir jo kraujas yra 
komas sausoje formoje, tai 
^milteliuose”. Kardinolas 
sakė, kad tas kraujas tris kar
tus per metus pasidaro skystas 
ir “užverda”.

nuosavybės makščių sumažini-» 
mo blankus už 1972 metus. Už
pildyti blankai turi būti pu- 

!siusti Chicagos miesto mokes- 
iėiu ištaigai iki š. m. spalio nu n. 

’.'.‘11 dienos. Kurie jau esate užpil- 
•dt, daugiau šiais metais jų 
jpildyti nereikia. Minėtus blan
kus galite gauti Cook apskrities: 
mokesčiu įstaigoje, arba pasi-j 

įstaigose, 
užpildyti, ■ 
Chicagos J

ini-
P<> 

lai-
yra
pa-

tei rauki te vietinėse 
kur galėsite jas ir 
nereikės važiuoti i 
rniseto centrų. Aj 
nepavėluokite.

A n I arms S la kanas
Tautinių šokly grupės "Grandis" dalis šokėjų Civic Center Plaza Chicagoje.

Nuotrauka M. Nagio

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

SAVININKAS PARDUODA 5 kam
barių namą su kilimais, oro vėsinimu, 
gazo šilima Mt. Greenwood apyl., arti 

mokyklų, bažnyčios, susisiekimo. 
50x125 sklypas. 526,000.

Tel. BE 8-0249
REAL ESTATE FOR SALS 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

Namų Savininkų žiniai
Marquette Parko Lietuvių 

Namų Savininkų organizacijos 
pirmininkas Juozas Bacevi
čius praneša, kad gyvenantie
ji Illinois State namu savinin
kai, kurie vra sulaukė 65 melu 
amžiaus, dar gali užpildyti

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBŽS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1541
~—      r- ■'i-■Ająg-»

Vėl plėšikai 
nužudė žmogų

Naktį i ketvirtadienį užgat- 
vvje prie 11.»0 W Lexington 
rastas nužudytas Sherman 
Kennedy, 21 metų amžiaus. Po
licija nustatė, kad tai padarė 
plėšikas ar plėšikai, Kennedy 
buvo peršautas per galva, krū
tinę ir vidurius.

P TRUMPAI

— Juozas Kikas, 82 metų am
žiaus sulaukęs Pirmojo Pasau
linio karo veteranas, sunkiai su- 
negalėjo. Praeitą sekmadienį 
jis buvo nuvežtas į veteranų li
goninę, esančią 330 W. Huron 
St. ir paguldytas į 907 kambarį. 
Jam reikėjo duoti deguonies. 
Žmona lanko ligoni. Jai gali
ma patelefonuoti 588-3781.

— Kanados lietuvis S. Pranc- 
kūnas su žmona, važiuodamas 
atostogų Į Hot Springs, Ark., 
buvo sustojęs Chicagoje ir užė
jo Į Naujienas. Jis dalyvavo

Tabor farmoje vykusioje spau- dijų 4 metų laikotarpiui 1973 
dos atstovų pasitarime ir svar-( metais baigiantiems aukšlesnią- 
besniais lietuviško gyvenimo sias mokyklas, norintiems tapti 
klausimais savo mintis išdėsto! pilotai 
Naujienose. Jis norėjo susipa-

ir naviga toriais prie

Kas tik turi gera skonį, 
Viską perka pas Liepom

FURNITURE CENTER INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas' J. LI EPON IS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

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

Didelis pasirinkimas įvairiu prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. V A_L A N T I N A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

10-ji ir paskutinė 1972 metu ekskursija 
I LIETUVĄ!

1972 metais Walter Rask - Rasčiauskas nuvežė net 9 
ekskursijas į Lietuvą; visos buvo pilnos. Kalėdų ir Naujų 

I Metų laiku ruošiama dar viena kelionė.

Norintieji praleisti metų šventes su artimaisiais Lietu- 
I voje, skubėkite registruotis — yra tik kelios laisvos vietos.

Išvyksta gruodžio mėn. 21 dieną — Grįžta sausio mėn. 
4 dieną (14 dienų). 11 dienų praleidžia Lietuvoje.

| KAINA: Nuo Čikagos 8760.00 — Nuo New Yorko 8660.00.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti į 
Ameriką. Dabar pats laikas pradėti rūpintis iškvietimu 
1973 metų vasarai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. WESTERN AAT.NUE

CHICAGO, ILLINOIS 60643

TeL: (312) 238-9787
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55-TA IR MAYFIELD
6 kambarių mūrinis labai geroje apy
linkėje su 3 miegamaisiais ir atskiru 
kambariu, kurį lengvai galima panau
doti 4-tu miegamuoju. Tas kambarys 
arba 4-tas miegamasis yra priestatas 
prie modernaus 3 miegamųjų namo. 
Jis padaro tą nuosavybę patogesne, 
patrauklesne ir didinga už žemą 
531,900 kainą. Jūs esate mums svar
bus asmuo. Skambinkite išskirtinai 

geram patarnavimui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.

254-8500

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACDŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

žinti su Naujienas prirašančiais, 
renkančiais ir spausdinančiais 
žmonėmis.

— Advokato Zigmo Toliu- 
šio Mirties metinių minėji
me rytoj rugsėjo mėn. 24 
d. 12 vai. Menės salėje, 2515 W. 
63rd St., Danutė Toliušylė-Juod- 
gudienė skaitys ištrauką iš ra
šytojo Jurgio (iliaudos naujojo 
romano “Sunkiausiu keliu’’.

— Pranas Razminas vadovau
ja Marquette Parko parapijos 
lituanistinei mokyklai. Pamo
kos vyksta normaliomis moky
mo valandomis, šiais mokslo 
metais moko S. Bacevičienė, O. 
Jagelienė, R. Jautokienė, I. Kaz
lauskienė, R. Kriaučiūnienė, L. 
Kubilienė, R. Memėnienė, A. 
Rūgytė, P. Šoliūnaitė ir G. Va
liulienė;" Mokyklą lanko apie 
250 mokinių. Nemokančių lie
tuviškai klasę moko P. Razmi-

universitetų |ar kolegijų esan
čiose ROTC mokyklose. Stipen
dija apmoka už mokslą ir prak
tikos išlaidas, taip pat duoda 
100 dol. i mėn. Pareiškimu 
blankai ir informacija gaunama 
rašant Directorate of Admis
sions, Air Force ROTC, Max
well Air Force Base, Alabama 
36112. Pareiškimus reikia iš
siųsti iki lapkričio 15 d.

— Knnedy Aukšt. mokykloje, 
6345 W. 56 St., bus suaugusiems 
įvairūs kursai pirmadienių ir 
trečiadieniu vakarais 6:30 — 
9:30 vai. Atkreipiamas dėme
sys Į biznio klasę. Chicagos gy
ventojams už kursus nereikia 
mokėti. Registracijos mokestis 
yra 7.50 dol. Kviečiama regist
ruotis iki rugsėjo 27 d. Dauge
lyje kitų aukšt. mokyklų taip 
pat vyksta suaugusiems kursai.

— Richard M. Daley, kandi
datas Į valstijos senatą 23-me

APŽIŪRĖKITE SEKMADIENI 
NUO 11 IKI 4 VAL.

4 miegami, 2 vonios, mūrinis namas, 
32 pėdų sklypas, 2 auto garažas. 

Centralinis šildymas.
Dideli kambariai. Moderni virtuvė. 

Žemi taksai.
6435 So. ARTESIAN

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

NURSE 
L. P. N. 
DAYS

Know Medical Records 
Shelter - care. Northside. 

929-2931

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

EARN TOP MONEY 
LEARN 

IBM KEY PUNCH 
IBM COMPUTER 
PROGRAMMING

COMPUTER CAREER 
INSTITUTE 

346-1440 — Eves. 238-1740 
Free placement

nas
— Aviacijos ROTC mokymo 

centras paskyrė tūkstantį stipen-

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vaL po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS Į

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicaso, III. 6«63t T«l. Y A 7-59M

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tiisomi »uto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
024 Sc. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

distrikte, suruošė žuvavimo var
žybas to distrikto parkų lagū
nose. Dalyvavo virš 500 įvai
raus amžiaus meškeriotojų. Ro
naldas Dingus iš Chicagos piet
vakarių pagavo 2 didžiausias 
žuvis. Žuvautojus aplankė mies
to meras Richard J. Daley’ su 
ponia. Tos žuvavimo varžybos 
taps tradicinėmis.

— Emilis Kuraitis yra rank
darbių ir profesinio bei pomė
gių lavinimo instruktorius Mc 
Guane parke, Bridgeporto apy
linkėje. Spalio 3 d. ten prasi
dės tų dalykų kursai. Užsire
gistruoti kviečiama antradie
nių, ketvirtadienių arba penk
tadienių popiečiais parko rašti
nėje pas E. Kuraitį.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR 
ARCHITEKTŲ SUVAŽIAVIMAS 

WASHINGTONE

11-tas Amerikos ir Pasaulio 
Lietuviu inžinierių ir architek
tų suvažiavimas įvyksta š. m. 
spalio mėn. 7—9 d. d. (Colum
bus dienos savaitgalyje ) Ame
rikos sostinėje, Washington, 
D. C.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

TEN UNITS — 8 single units, 2 effi
ciencies. 2 car garage. Very clean. 
Plenty of parking. Air cond. and TV 

in each unit.
$89.000

COUNTY WIDE 
REALTY COMPANY 

537-0137 541-4990

SLAUGHTER HSE. — Nr. Springfield, 
Mo., Good going bus.; USDA apro- 
ved, with exc. retail meat ‘bus. Extra 
space for expansion on 3 ac. and busy 
hwy. Great oppt. for couple or family. 

Only $75,000.
“COLS.” QUICK. REALTORS 

312—898-0300
or Mr. Barnham, 417—326-7205

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

ACREAGE — FORMS 
BEECHER, ILL., RT. 1 

70 acres — $2.800 per acre.
LEMONT TOWNSHIP 

102 acres — S6.500 per acre. 
8 acres — S8.000 per acre.

Call TOM BREEN — 633-5550 
SPICER REALTORS

5017 W. 95th St., Oaklawn, Ill.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 

medinis su pilnu rūsiu. S10.000.
31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 

kambarių medinis namukas. $10,900.
56-TA IR MOZART. 4 mieg. mūrinis 

su rūsiu. Tik $22,000.
44-TA IR TALMAN. 2 butų po 5 

kamb. medinis. $18,900.
43- ČIA IR CAMPBELL. 2 butų po

5 kamb. mūrinis. $23,500.
48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba

rių mūrinis. $28,000.
44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 

kamb. mūrinis. $30,000.
LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 

statomas namas.
32- RA IR HALSTED, restoranas su

6 kambariu butu. $390 najamu i mėn.
BIZNIO LOTAS. B-l zona, 50x150’, 

prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ABCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 butų po 4 kambarius mūrini. 
Aluminijaus langai, spintelės, uždari 
porčiai, sausas skiepas, 2 mašinų ga
ražas, gera transportacija. $195 nuo

mos. Tel. GR 6-5924.

PRIE 70-TOS IR MAPLEWOOD mū
rinis 5 kambarių bungalow. Geras ir 

pigus. Proga gerai nupirkti. 
BROKERIS. 778-6916.

ARCHER AND CICERO AVĖ.
5 room brick home 2 bedrooms, gas 
heat, carpeting. Fence. 2 car ga

rage. Full basement.
S29,900.

LU 2-2438

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. — S31,5OO.

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, yonia 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- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum. langai. 
Tuoj galima matyti. $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-cios ir Kedzie. 
$32.000.

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

10 BUTŲ MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

- , Į I > __ __

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

M. A.ŠIMKUS
Real Kstate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tai. 214-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.
x____________ -f

HOME INSURANCE

11 - ... ... t--- II M ,
A. * L. INSURANCE 4 RIALTY į

A. LAURAITIS
INCOME TAX •

*6*5 5a. ASHLAND AVK.
uA «775

(Currency Exchange Jjtaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

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

nos nebrangios.
3513-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776^5331
Anicetu Garbačiauskas, aav

SKAITYK "NAUJIENAS* -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS.
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Chicagos skyriaus suvažiavi
mo reikalais rūpinasi ir tvarko 
inž. Stepas LUKAUSKAS. Su
interesuoti suvažiavimo išvyka 
yra prašomi atvykti į Lietuvių 
Tautinius Namus, 6422 So. Ke- 
dzie Avė., š. m. rugsėjo 26 d. 
(antradieni) 8:00 vai. vakaro, 
čia bus suteikta platesnių infor
macijų kas liečia transportaci- 
ją, kainos ir t. t.

Chicagos skyriaus valdyba, 
kurios pirmininku yra arch. 
Albertas Kerelis tikisi, kad Chi
cagos skyrius bus representuo- 
tas gausiu narių ir šeimų skai
čiumi. Suvažiavimo numatyta 
programa yra Įdomi ne vien 
sąjungos nariams, bei ir visai 
šeimai ir visuomenei, atvykusiai 
tai proga į Washingtona susi
rinkimo ar turistine proga.

Jonas Martinkus, 
Sekretorius

MARQUETTE PARKE išnuomopamas 
miegamas kambarys dirbančiam arba 
pensininkui, wrui arba moteriai, ne
rūkantiems. Galima naudotis virtuve.

Tel. WA 5-6742

’"personal-
Asmenų Ieško

TURIU VELTUI KAMBARĮ
geram vyrui, gali būti pensinin
kas, už mažą ir lengvą darbą 

apie bungalow.

Skambinti vakare 776-1963

— Sen. Frank D. Savickas 
(D-27) atnaujino įstatymo pro
jektą dėl rinkimų procedūros. 
Tas įstatymo projektas (B1I1- 
1569) yra perredaguotas pakei
čiant archaiškus išsireiškimus į 
visiems suprantamą kalbą. Jį 
priėmus būtų sutaupoma 2 mil. 
dolerių per metus.

šių metų rugsėjo 23 d., 
šeštadienį. Lietuvių Radijo Fo
rumo programoje dalyvaus Var
nas Montessori Centro pedago
gės: Sofija Blažienė, Julija Smil- 
gienė ir Birutė Tervydienė. 
Prašome pasiklausyti ir pa
klausti apie Montessori moky
mo metodus. (Pr).

Floridos pamariais ateina 
Ruduo. Juno Beach, Florida 
33408. Žiemos Floridoj tiktai 
turtuoliams. Jei nori aplankyti 
ir pažinti Floridą, atvažiuok 
rudenį arba vėlyvą pavasarį. 
Kainos tos pačios iki gruodžio 
1 d., kaip vidurvasaryje. Ko
dėl nepasinaudoti? Tomkus va
sarvietės Sapphire Sea adresas: 
700 Ocean Drive, Juno Beach, 
North Palm Beach, Florida 
33-408. Telefonas 305--844-3388.

(Pr).

MARQUETTE PARKE 2 BUTŲ mū
rinis namas su gražiai apsodintu skly
pu šalia. 2 mašinų garažas. Abu bu
tai po 5% kambarių. Savininko te
lefonai

973-2023 arba 436-4184
savaitgaliais ir darbo dienomis.

CICERO
26 GATVĖS APYLINKĖJE, 

prie Berwyn 12 butų naujas na
mas. $24,000 pajamų metams.

Puikiai įrengtas.
Prieinama kaina. Tel. 863-2231

PARDUODAMAS 4 APARTAMENTU 
visas mūrinis namas. 5 kambarių kiek
vienas, dvigubi langai, šildymas gazu, 
puiki transportacija. Geras investa
vimas. Apžiūrėti tik sekmadieni, 
rugsėjo 24 diena nuo 12-tos iki 5 vai. 

pooiet. 6328 So. ALBANY, 
GR 64989 arba 259-7463

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

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

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

11 BUTU 7 metu 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

ALSIP
12% RETURN

All Electric Deluxe 12 unit apartment 
buildings

• Tenants pav all expenses.
• 4330 W. Park Lane Dr. $206.000
• 11935 S. Hamlin $208.000
• 12250 S. Snencer S197.000
• 11830 S. Komenskv Alsiu
All 2 Bedroom Anartments with full 
Basement (Seler will restyle 1st floor 
Apt. over Rec Rm. — converting into 
2 story Townhouse with 3—4 Bed
rooms for new owner at seller’s 
expense) $225,000

CHICAGO
5727 So. KENTON

Deluxe 6 Flat $102 000
11101 S Talman 13 Flat
Brick Courtvard $904.000
Many other Ant. Rld?s W of Central 

and in S. Suburbs.
Call TOM BREEN 636-5550 
SPICER REALTORS

5017 W. 95th St., Oaklawn. Illinois

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 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 Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

3 BUTŲ BARGENAS
2 aukštu mūrinis su dviem dideliais 
butais po 6 kambarius. 3 labai pato
gūs miegamieji kiekviename bute, 
formalūs valgomieji, labai modernios 
virtuvės. Beismante yra trijų kam
barių patrauklus butas. Visur yra 
daug ekstra dalykų ir priedų. 3 ma
šinų garažas. Arti 63-šios gatvė*. La
bai žema kaina, tik $44,900. Gyven
kite ištaigingai geriems nuominin
kams mokant už jus. Jūs esate mums 
svarbus asmuo. Skambinkite išskirti

nai geram patarnavimui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 

rstatau senus visų rūšių namo ap- 
dymo 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

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 ikainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




