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♦ Argentinos 
Campora vakar 
traukti iš pareigų

liją. Rezoliucija priimta 
balsais prieš 451.

■konstitucinei vyriausybei.

Stebėtojai sako, kad daugelis į :

Kambodijos kare sužeistas kareivis vedamas tolyn nuo fronto, 
veido matosir kad jis kenčia nemažą skausmą.

karo taktika. Ko- 
jėgos yra nedideliais 
ir -gana judrios. Di- 

bombonešių puolimai 
judriame kare nėra

NAUJUMO?
The Lichaesiaa Da4y N«w»

prezidentas 
turėjo pasi- 
ir paskelbti 

naujus rinkimus ,už 40
Kandidatas į prezidento 
— Juan Peron.

leidžiasi b

URUGVAJUJE PASIBAIGĖ STREIKAS
MONTEVIDEO. — Urugvajaus vyriausybė "konsoliduoja sa

vo diktatūrinę padėtį, nes ketvirtadienį didžiausia grėsmė buvo 
pašalinta. Darbo unijų .federacija paskelbė, kad generalinis strei-

pats j kas po 15 dienų baigtas. Jis neatnešė lauktos pergalės, sakoma pa
su- (reiškime, tačiau kova turi tęstis ir tęsis kitomis formomis. Pati 
k°- j federacija buvo valdžios uždrausta ir veikia pogrindyje. Unijų 

kitu vadai sako, kad bus naudojama pasyvi, rezistencija^nelegaliai, ne-
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ŽIBALO KRIZĖ IR AUTOMOBILIAI
WASHINGTONAS. — Senate vyksta debatai apie Aliaskos 

žibalo išnaudojimą, apie vamzdžių linijos tiesimą per Aliaską ar 
per Kanadą. Spaudoje mirga žinios apie gazolino trūkumą. Flori
dos valstija padavė įteismą 15 didžiųjų naftos bendrovių, kaltin
dama jas nelegaliu monopoliu,. Illinois senatorius Stevensonas 
irgi kritikuoja bendroves, sakydamas, kad gazolino krizę sukėlė 
pačios bendrovės, manipuliuodamos gazolino atsargas, siekdamos 
sunakinti mažesnes įmones, savo konkurentes.

Šitokiame fone statistika ro
do, kad automobilių skaičius 
Amerikoje kasdien ‘ didėja. 
Prieš trejis metus Amerika 
pirkdavo iš Viduriniųjų Rytų 
tik 3% savo sunaudojamos naf
tos. Pernai tas nuošimtis pa
šoko iki 15%, o iki 1980 metų 
nuošimtis gali būti 35%. Arabų 
žibalas Vakarams darosi vis 
reikalingesnis. Arabai ir Iranas 
pagamina apie 43% viso pasau
lio žibalo. Spėjama, kad žibalo 
atsargų yra apie 670 bilijonų 
statinių, iš‘to skaičiaus Saudi 
Arabija turi 138 bil. statinių, 
Iranas — 65, Kuwaitas 64, Al- 
žiras — 47, Libija 30, Irakas 
— 29 ir kitos arabų šalys — 
58. Arabai vis daugiau linkę 
panaudoti savo žibalu kaip 
ekonominį ginklą, nes aukso'Ir 
dolerių jie pakankamai turi ir, 
reikalui esant, gali pakentėti 
neparduodami “juodojo aukso”.

Buvęs vidaus reikalų sekre
torius Stewart Udall rašo, kad 
Amerikoje žibalo sunaudojimas 
auga-7% per metus, krizės, pa
vojus vis didėja. Automobilių 
vis daugiau pagaminama šr par
duodama. Jis siūlo pakelti ga
zolino kainą 10 centų už galoną. 
Be to, reikia uždėti federalinius 
mokesčius gazolinui. Vartotojai 
tada pamatytų, kad padėtis 
tikrai rimta ir reikia gazoliną 
taupyti.* Mokesčiai sudarytų 
virš .10' - bilijonų dolerių per 
metus naujų pajamų..

. Udall pataria už tuos pini
gus įvesti visai nemokamą ma- 
siniOrtransporto sistemą ar la- 
bai jJigįą ir .patogią autobusų 
ir taukinių ąistemą, siūlo sta
tyti kelius dviračiams. Visa tai 
sumažintų automobilių skaičių, 
pagerėtų geležinkeliai. Kongre
sas tūrėtų išleisti įstatymą re
guliuojantį automobilių svorį 
ir motorų dydį. Detroitas turė
tų gaminti mažus motorus, ma
žai sunaudojančius gazolino.

Visa tai sumažintų oro terši- 
mą, iŠ miestų garažų pasidary
tų parkai ir sodai, būtų mažiau 
užmušama žmonių keliuose, ne
reikėtų leisti dolerių 
pirkimui užsieniuose.

Udall nurodo, kad 
pernai sunaudojo 55% 
šaulio gazolino. Tai esą tuščias 
energijos mėtymas, ekonominis 
nukraujavimas.

gazolino

Amerika 
viso pa

Nemalonus ginčas 
Makabi žaidynėse 
TEL AVIVAS. — Izraelyje 

vyksta sporto varžybos - Mac- 
cabiah žaidynės, kuriose daly
vauja iš viso pasaulio suvažia
vę žydai sportininkai. Nema
lonus incidentas suardė žaidy
nių harmoniją, kai amerikietis 

dr. Max Novich, Amerikos žydų 
komandos gydytojas, supykęs 
sukruvino nosį ir išmušė dantį 
Izraelio sporto federacijos pir
mininkui Shamuel Lalkin, ku
ris. vadovavo Izraelio sportinin
kų delegacijai Muencheno Olim
piadoje.

Ginčas 
nių tarp 
schmidt 
Brodsky.

izraelitams reikalaujant, dr. 
Novich, kuris jaunystėje 
buvo boksininkas, buvo 
spenduotas iš Amerikos 
mandos ir bus pakeistas 
gydytoju. “% ,

Amerikos žydukai Makabi 
žaidynėse ypatingai gerai pasi
rodė plaukime.
pirmauja su 47 medaliais, Izra
elis liko antras su 29.

V®

♦ Vak. Vokietijos vyriausybė 
planuoja pradėti derybas su: 
šiaurės Vietnamu dėl diploma
tinių ryšių

♦ Buvęs 
Japonijoje 
džio laikais 
kaltina dėl pablogėjusių Ameri
kos santykių su Japonija prezi
dentą ir jo patarėją Kissingeri.

♦ Nacionalinė Transporto ta
ryba paskelbė, kad Puerto Rico 
lėktuvo nelaimė, kurioje žuvo 
garsus beisbolo žaidėjas Roberto 
Clemente, įvyko dėl lėktuvo 
perkrovimo. Be to, lėktuvas 
buvo 4 mėn. nenaudotas ir turė
jo du sugedusius motorus.

♦ Rašytojas Norman Mailer, 
parašęs Marilyn Monroe biogra
fiją, tvirtina, kad ji savo mir
ties naktį buvo kartu su žuvu
siu sen. Robert Kennedy. Ji vė
liau nusižudžiusi.

užmezgimo.
JAV ambasadorius 
prezidento Kenne- 
Edwin Reischauer

PREZIDENTO PLAUČIŲ UŽDEGIMAS
WASHINGTONAS. — Ketvirtadienį prezidentas Nixonas 

atvyko į Bethesda Jūrų laivyno ligoninę, kur gydytojai patikri- 
I nę jo skaudančią krūtinę, nustatė virusinį plaučių uždegimą. Pre
zidentas turėjo 102 laipsnius temperatūros. Visą dieną jis jau
tėsi blogai, nors turėjo pasikalbėjimą su vokiečių užsienio reika
lų ministeriu, kuris vėliau pareiškė niekada nematęs Nixono taip 
blogai atrodančio.

., . . darbininku po 15 dienu streikoAmerikiečiai I
• nebeturėjo ką valgyti ir buvo 
priversti sugrįžti į darbus. Jų 
reikalavimai — paleisti politi
nius kalinius id sugrąžinti de
mokratinę valdžią, liko nepa
tenkinti.

Pakeitimai Saigono 
vyriausybėje

SĄIGONAS. —Pietų Vietna
mo prezidentas padarė pakeiti
mų vyriausybėje, kur jis stip
rina savo įtaką, į svarbius pos- 

' tus įstatydamas ištikimus savo 
draugus. Svambiausias pakeiti
mas padarytas užsienio reikalų 
ministerijoje, kurios vykdo
muoju ministeriu tapo Thieu 
patarėjas Phu Due. Buvęs mi
nisteris -Lam tebeturi užsienio 
reikalų ministerio titulą, tačiau 
jis kandidatuoja į senatą ir iš 
vyriausybės pasitrauks.

Premjeras Khiem iki šiol tu
rėjo ir vidaus reikalų minist-

Komunistai įėjo 
Irako vyriausybėn
BAGDADAS. — Irako socia

listų partija, kurią neseniai su
krėtė-krizė, susitarė.^u-komu-j bininkų organizaciją, kuriai
nistų partija sudaryti bendrą nebus leista kištis į politinius 
vyriausybę. Kartu baath sočia- reikalus, 
listų valdžia pradėjo dar vienas 
derybas su kurdų mažumos at
stovais, kurie irgi kviečiami 
įeiti į vyriausybę.

Susitarimas su Maskvos lini
jos komunistais padarys Irako 
valdžią dar kairesne negu ji iki pikuos, susidės iš garsių krašto 
šiol buvo. Paskutinėje krizėje (pį]iečių, kurių autoritetas turės 
Irako saugumo viršininkas, da- paremti vyriausybę, 
bar jau sušaudytas, pulk. Na-j 
zem Kazzar, planavo pagrobti! švietimo ministeris Edmundo 
Irako valdžios žmones, įskai- Narancio kritikavo Urugvajaus 
tant prezidentą. Jam pavyko ' universitetų kai kuriuos faktul- 
sučiupti tik gynybos ir vidaus tet”s U^^uk,^m?nistJėį1Jn±riT 
reikalų ministerius, kurių vie
nas žuvo, kitas buvo sužeistas, i 
Kazzar ir L--------------------------
sušaudyti. Tas susilpnino socia
listų valdžią ir privertė 
koalicijos su komunistų

Kazzaro vadovaujama 
mo įstaiga buvo piktai 
kuojama komunistų, kurių 36 
nariai dingę be žinios, įskaitant 
tris centro komiteto narius. 
Saugumo įstaiga buvo kaltina
ma komunistų grobimu ir kan
kinimu. Dabartinė vyriausybė' 
bus vadinama Tautiniu Frontu. L <

Urugvajaus vidaus reikalų 
ministeris pulkininkas Bolenti- 

i ni pasakė spaudos konferenci
joje, kad teks steigti naują dar- 

į. organizaciją, kuriai

Prezidentas Bordaberry su
šaukė Saugumo Tarybą ir svar
stė, ką pakviesti Į steigiamą 
Valstybės Tarybą, kuri eis pa
leisto parlamento pareigas. 
Šios tarybos nariai irgi nepoli-

TEL AVIVAS. — Sirijos trys 
tankai buvo Įvažiavę i Izraelio 
okupuotą Golano aukštumų sri
tį ir apšaudė izraelitų pozici
jas. Po 20 min. susišaudymo 
sirai pasitraukė. Nuostolių nė 
viena pusė neturėjo.
BUJUMBURA. — Burundi pre

zidentas pasiskundė, kad Tan
zanijos kareivių dalinys puolė jo 
valstybe ir teko paskelbti bud
rumo stovį. Abi valstybės se
niai nesutaria ir ’dažnai įvyksta 
pasienio incidentų.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai sustabdė žemės ūkio 
įstatymo debatus, nes kai ku-j 
rias įstatymo dalis prezidentas 
pagrasino fvetuoti. Ieškoma 
kompromisų su vyriadsybe ir 
su fannerių lobystų atstovais.

sofijos fakultete didžiausi fi
losofai buvo skelbiami Masksas 

kit?22 kariškiai buvoH Engelsas, visai pamirštant ki
tus. Ateityje tokia padėtis tu
rės pasikeisti, pasakė ministe
ris.

ieškoti 
grupe, 
saugu- 
kriti- Švente Vilniuje

Gegužės 30 d. Tarybinis Mo
kytojas aprašo Vilniaus 650 m. 
sukakčiai pagerbti pirmą viešą 
sostinės moksleivių 
—Jie gegužės 24 
Parke turėjo šokių 
šventę. Susirinko 52 

erio portfelį, jį dabar perduos Vilniaus moksleivių, 
savo buvusiam pavaduotojui dainininkų ir šokėjų buvę net 
Cong Chat. Vėliau iš premjero14,000. atstovavę 27,000 meno 
bus atimtas ir gynybos minis- Į saviveiklos būriams, šventės 
terio postas, nes, kaip Saigone pravedėjai minimi artistai ir 
kalbama, jis tapęs pavojingai muzikai Antanas Juozėnas. Ka- 
įtakingu ir galįs pasidaryti zys Poškaitis ir Kondratas Ka- 
Thieu konkurentu.

pasirody
ti. Kalnų 
ir dainų 
mokyklų 

o scenoje

veckas. (ELTA))

JAV mažina B-52 
skaičių Azijoje

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamentas planuoja su
mažinti Azijoje laikomą didžių
jų B-52 bombonešiu skaičių. 
Tie strateginiai lėktuvai, staty- 

“*,ti branduolinėms bomboms ve
žioti, vis mažiau naudojami 
Kambodijos kare, šį savaitgalį 
iš Guamo salos į Ameriką su
grįžta 15 lėktuvų eskadrilė. 
Amerikos aviacija 
Tailandijoje turėjo 
B-52 lėktuvų. Dalinai šis nuta
rimas sumažinti lėktuvu skai
čių kyla ir dėl kongreso nutari
mo nutraukti lėšas Kambodijos 
bombardavimui nuo rugpiūčio 
15 d.

Britanijos saugumo 
sija paskelbė, kad buvęs vy
riausybės narys Lordas Lamb- 
ton yra “saugumo rizika”, nes 
jo ryšiai su prostitutėm išstatė jį 
į šantažo pavojų.

• Kita priežastis - Kambodijos 
komunistu 
munistų 
daliniais 
džiųjų 
tokiame
reikalingi. Komunistų pozicijas. 

Jl vis dažniau puola naikintuvai - 
bombonešiai iš Tailandijos ba- 

Liuteronų sinodo suvažia-. zių. Vieno naikintuvo skridi- 
vmias pasmerkė svarbiausią liu-’mas į Kambodiją kainuoja avia- 
teronų teologijos mokyklą — cijąi apie 6,000 dol. kada B-52 
Concordia seminariją už tai, ■ bombonešio vienas užskridimas 
kad ji klaidingai aiškinanti Bib-Įsu bombomis kainuoja 30,000 

574’doleriu. 4.

BERLYNAS. — Vakarų 
lyno valdžia protestuoja, 
komunistinė Rytų Vokietijos 
valdžia nutarė neįleisti svečių iš 
V. Berlyno nuo liepos 28 iki 
rugpiūčio 5 dienos. Tuo metu

baigė pasitarimus
WASHINGTONAS. — Va

kar V. Vokietijos užsienio rei- 
komunistai ruošia Pasaulio Jau- kalų ministeris Scheel praleido
nimo Festivalį, kuriame laukia-‘.Washingtone derybose su Ame- 
ma apie 150,000 komjaunuolių rikos vyriausybės nariais. At- 
iš visų pasaulio kraštų. jlanto paktas ir Europos gynyba

SEOULAS. — Pirmą kartą buvo svarbiausi šių pasitarimų 
nuo 1948 m. Pietų Korėjos uni- klausimai., 
versitetuose anglų kalba nebus 
privaloma ir šį rudenį studen
tai galės nebelaikyti anglų kal
bos egzaminų.

'<■

Kennedy erd>es centre rakete Įau paruoita Skylab 2 skridimui. Trys 
>stromut*i: Alm Bmn, dr. Owen Girrlott ir Jick Loutmji skris į 
erdvės laboratoriją, kuri skrieja apie temę, ir gyvens ten 56 die

nas. Skridimas prasidės liepos 2S dien<.

IBI
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Vokiečių vyriausybei labai 
rūpi Amerikos kongrese vykstą 
debatai dėl Amerikos kariuo
menės Europoje. Sen. Mans- 
fieldhs, Fulbrightas ir kiti at
virai reikalauja išvežti nors 
pusę amerikiečių, nelaukiant 
derybų su rusais dėl karo jėgų 
sumažinimo.

V. Vokietijos parlamento de
legacija lankėsi Amerikoje pra
ėjusią savaitę ir didelį dėmesį 
skyrė Atstovų Rūmų debatams 
dėl Europos gynybos, šiuo klau
simu daug rašo ir Vokietijos 
korespondentai Washingtone. 
Vokietija išleidžia per metus 
apie bilijoną dol. amerikiečių 
kareivių išlaikymo išlaidoms 
Vokietijoje apmokėti. Tai su
daro tik dalį išlaidų, tačiau kiti 
Europos sąjungininkai visai 
neprisideda prie Amerikos ka
riuomenės išlaikymo. Kongre
so nariai šiltai paminėjo deba
tuose Vokietijos prisidėjimą ir 
susidomėjimą Amerikos proble
momis.

Baltųjų Rūmų gydytojas, 
gen. Walter Tkach pareiškė, 
kad jis nenumato jokių kompli
kacijų, -prezidentui reikia gero 
poilsio ir ramybės. Ligoninės 
plaučių specialistai mano, kad 
prezidentas ligoninėje turės iš
būti 7 — 10 dienų. Prezidento 
elektrokardiograma esanti visai 
normali.

Nežiūrint įsakymų ilsėtis, 
prezidentas vakar priėmė ligo
ninėje du savo štabo narius ir 
pasirašė kai kuriuos dokumen
tus.

Dėl prezidento susirgimo bu
vo atidėta Pakistano preziden
to Bhutto kelionė į Washingto- 
ną. Jis dabar planuoja atvykti 
rugsėjo mėnesį. Atidėtas ir 
prezidento susitikimas su s.^n- 
torium Sam Erwin, Watergate 
tyrinėjimų komiteto pirminin
ku.

Watergate komitetas, raštu 
kreipėsi į prezidentą. .. prašyda
mas jį susitikti su komitetu. 
Prezidentas atsakė, kad jis ne
susitiks nei su komitetu nei su 
dviem jo nariais, kaip pradžioje 
buvo siūlyta — su sen. Erwinu 
ir seni Bakenu, kuris yrą-Er- 
wino pavaduotojas komitete. 
Prezidentas susitiks tik su vie-, 
nu Erwinu, parodydamas jam 
mandagumą, tačiau prezidentas 
svarstys su juo tik vieną klau
simą — kaip išvengti konstitu
cinės krizės-— ginčo tarp vyk
domosios valdžios ir legislatu
res, kuriai atstovauja senato 
senato komitetas. Abi valsty
bės šakos yra lygių galių ir vie
na negali investiguoti kitos.

■Prezidentas pareiškė, kad jis 
neatsakinės į komiteto klausi
mus ir neparūpins savo įstaigos* 
dokumentų, kurių siekia komi
tetas.

'Buvęs valstybės prokuroras 
Mitchell baigė savo liudijimą 
senato komitete ir vakar komi
tetas tardė prezidentūros pata
rėją Richard Moore, kurio pa
reiškimai gina ir teisina prezi
dentą, f

MICHIGAN CITY. — India
nos valstijos kalėjimo prižiūrė
tojų tarpe iki šiol buvo viena 
moteris. Ji taip gerai ėjo savo 
pareigas, kad nusamdytos dar 
8 moterys.

Peronas atgavo 
generolo laipsni

BUENOS AIRES. — Nepa
tikrintomis žiniomis, Argenti
nos prezidentas Campora ren
giasi savo pareigas ir įstaigą 
perduoti buvusiam diktatoriui 
Peronui, kuris buvo pašalintas 
iš valdžios prieš 18 metų. Pre
zidentas Campora aplankė ket
virtadienį Peroną jo vilųje ir 
oficialiai įteikė jam dekretą, 
kuriuo Peronui sugrąžinamas 
jo karinis leitenanto generolo 
laipsnis, kuris buvo atimtas ka
rinio teismo už valstybės išda
vimą.

Rosario darbininkų unijų fe
deracija šį savaitgalį ruošia 
žygį į Buenos Aires. Darbinin
kų vadai skelbia, kad jų tikslas 
“sugrąžinti į valdžią gen. Pe
roną, vienintelį tikrą ir išmin
tingą Argentinos vadą’’.

Argentinos armijos, laivyno 
ir aviacijos vadai atskirai ap
lankė Peroną ir tarėsi su juo 
apie Argentinos ateitį.



POPIEŽIUS PKJS H APIE LIETUVA
Iš italų istoriko popiežiaus knygos “De Europa”

Chicagos lenkų dienraštis 
“Dziennik Zwiąskowy” liepos 7 
d. nr. pateikė savo bendradar
bio Wladyslaw Wisniewskio 
rašytą apžvalgą vienos 15 am
žiaus apie Lenkiją ir Lietuvą 
parašytos knygos, kurios auto
rius yra žinomas italų huipa- 
nistas, istorikas, poetas, dip
lomatas ir rašytojas Enea Sil
vio Piccolomini, gyvenęs 1405- 
1464 metais, nuo 1458 metų ta
pęs popiežium Piju IL

Knygoje esą platesnių in
formacijų apie tų laikų Lietu
vą. Pastebėtina, kad tas popie
žius ilgą laiką palaikęs kores
pondenciją su kardinolu Zbig- 
nievu Olesnickiu, plačiai pasi
žymėjusiu Vytauto Didžiojo 
priešu, taip pat pažinojęs isto
riką Joną Dlugošą.

Piccolomini apie Lenkiją ra
šęs ribotai, tik apie bendrą 
krašto charakteristiką ir žmo
nes, papildydamas net kai ku
riai tų laikų populiariais anek 
dotaįs, bet savo traktate pla
čiau parašęs apie Lietuvą kaip 
“pilnai egzotišką” kraštą, kė
lusi; Vakaruose visuotinį susi
domėjimą.

Apie Lenkiją parašyta, kad 
ji esanti “plati valstybė”, kuri

ribojasi su Silezija, su Vengri
ja, Lietuva ir Prūsais. Pirma
eilis karalystės miestas yra 
Krokuva, kur randasi vyriau
sioji mokykla. Krokuvos vysku
pas yra Zbignievas Olesnickis, 
pasižymėjęs giliais mokslais ir 
mandagumo papročiais. Gavo
me iš jo daug anekdotų pilnų 
laiškų ir tikrai romėniško man
dagumo. Rymo bažnyčia už ži
nomas dorybes nusiuntė jam 
purpurą (togą) ir kardiholišką 
skrybėlę... Išskiriant Krokuvą, 
mažai Lenkijoje tėra žymesnių 
miestų. Namus jie lipdo iš min
to molio. Visas kraštas apau
gęs miškais. Gėrimas iš- miežių 
arba vikių daromas alus. Neži
no, kas yra vynas ir retai jį 
vartoja.” Toliau parašyta, kad 
lenkai medžioja briedžius ir zu- 
brus (stumbrus). Vandenyse 
yra apsčiai žuvies ir vandens 
paukščių. Neturi aukso nei si
dabro. Karalystė yra padalinta 
į keturias dalis...

Katalikų galvoę pažiūra

Lenkija iš rytų rubežiuojasi 
su Lietuva, didelių miškų ir ba
lų. pilnu kraštu. Ją ilgai valdė 
Vytautas, Vladislovo Jogailos 
pusbrolis. Didis savo laiku bu

vo Vytauto vardas.-Kad tarp 
pavaldinių ir valdininkų būtų 
koks skirtumas, jis* įšale. yi- 
siems nusūkusti barzdas, ta
čiau negalėdamas to parodyti 
(nes lietuviams lengviau nuim
ti galvą nekaip barzdą) pats 
nusiskuto ir mirties bausme 
uždraudė, kad niekas nedrįstų 
kirptis ar skustis.

Ciesorius Zigmantas davė 
jam karaliaus titulą. Ciesoriaus 
Zigmanto projektas apdovanoti 
Vytautą Lietuvos karūna pra
džioje buvo palankiai aprobuo
tas Vladislovo Jogailos, turėju
sio viltį, kad po Vytauto mir
ties ji (karūna) pereis kuriam 
nors jo sūnui, kas palengvintų 
jo sūnui įpėdinystę į Lenkijos 
sostą. Lucko suvažiavime 1429 
metais Jogaila atšaukė savo su
tikimą Vytauto vainikavimui. 
Po to ciesoriaus pasiuntiniai, 
vežusieji Vytautui karūną, bi
jodami pagrobimo, Lenkijoje, 
pasuko atgal. Netrukus po to 
•1430 metų lapkričio 27 dieną 
Vytautas mirė Trakuose.

Vasaros metu sunku yra pa
siekti Lietuvą ko ne aplinkui 
opsuptą balomis ir vandenimis. 
Bet žiemą, kai vandenys užšąlą 
į ledą, juos galima pasiekti. 
Pirkliai iš tolo per sniegą ir le
dus ten vežimais gabeno pro
duktus; jokių kelių jie nežino, 
bet yra pratę kaip jūrininkai 
jūrose susekti kelią pagal žvai
gždes. Lietuvoje retai tėra 
miestų, net kaimai retai tėra. 
Jų turtai susideda iš kailių, ku
riems mūsų, gadynė davė saba
lų ir gornostajų pavadinimą. 
Tos futros didesniais kiekiais 
parduodant, jiems atstoja pini
gus ; menkesnės- vertės prekes 
keičia į supiaustytus vario ir 
sidabro gabalus.

Giriose yra daug bičių avilių 
su daugybe medaus ir vaško. 
Vyno retai tepamatysi; duona 
juoda; gyvuliai teikia maistą 
ir pieną. Kalba slaviška (puš
ka), nes ta kalba yra plačiai

Senatorius Edwa rd Gurney resp. ti Floridos senato Watergate komi
tete laikomas vieninteliu prezidento tttxono rėmėju ir draugu.

iporą ilgesnių prierašų. RezuI- 
I tate, į trečią dieną gaunu čekį, 
kuris man atsiųstame blanke 
buvo pažymėta, kad pinigai bū
sią išmokėti apie V1.9 d.

Ir taip besitąsant praėjo pil
nas mėnuo. Galvodavau, kad į 
pašto ar kurią kitą valdžios įs
taigą senatoriui ar kongresma- 
nui paprašius, galėdavo pakliū
ti ir koks žioplys, bet nema
nau, kad ir Amerikos bankuose 
tokių-yra.’ S. šurkus

Amerikiečiuose yra prigilęs 
posakis “Please, don’t eat dai
sies !” (Meldžiamasis, nevalgyk 
saulučių!). Pasirodo, kad toks 
perspėjimas tinka ir visai eilei 
kitokių gėlių.

Mrs. Kenneth Rhodes patei
kia visą eilę gėlių ir kt. žydin
čių augalų, kurių žiedai, o lar 
blausiai lapai ne tik gali ap- 
sarginti, bet ir numarinti. Dėl-

to perspėjimas; Prašom neval
gyti gėlių arba jų Iapų-1

Iš visos eilės/ pateiktų pava
dinimų čia suminimi toki^ ku
riuos ir lietuviai geriau pažįs-

krokas '(čiobreliai ?)“kruvi
nos širdys” (bleeding heart),
vedrynas (buttercup), ricinos 
pupos (castor beans), geltona
sis narcisas (daffodil), šveicar- 
medis (elderberry), kurio tik 
uogos valgomos, bet lapai nuo-

Toliau seka -rusmenė (fox
glove), hiacintai,'“veviršio pen
tinai”' * (larkspur), konvalijos 
(lily of the valley), oleandrai, 
narcisai, mistletoe (amalas) ir 
gražioji kalėdinė gėlė poinseti- 
ja.

Visiems žinotina, kad gėlės 
yra pasigėrėjimui ir pauosty- 
mui, bet ne valgymui.

paplitusi ir skiriasi įvairiais 
dialektais... Daugelis • lietuvių 
garbina pagonišaus dievus. Žy
mi jų dalis mūsų amžiuje atsi
vertė prie Kristaus kai Vladis
lovas Jogaila iš tos tautos tapo 
lenkų karaiiuini... Tai buvo 
dievobaimingas--Ponas, pristatė 
bažnyčių, gerbė vyskupus ir 
kiekvieną kartą, jodamas1 ark
liu ir pamatę!- naują bažnyčią,, 
nusiimdavo '-'-kepurę.. Tačiau

stabmeldystės visiškai išnai
kinti neįstengė..?’

Knygos “De Europa” su
trumpinta, “papildyta* ir aptai-' 
.syta” versija buvusi išleista 
1512, metais Krokuvoje antraš
te “Įvadas į Ptolomėjaus kos
mografiją?. Jos autorius Kro
kuvos universiteto profesorius 
Jonas iš Stobnicos.

J. Pr.

"Increased, earnings" for alb new and existing certificate 

savings accounts at Standard Federal Savings goes into effect 

on July 1, 1973.

This means our 6% savings certificate will now yield 

6.27% annually on interest compounded daily-far one year.

For customers of our 5%% savings certificate, the yield 

increases to 6% on interest compounded daily during a one-year 

period. •

Customers of our 574% savings certificate will earn 

5.47% on interest compounded daily for one year.

These new top yields are reason enough to save with us.*
Standard Federal Savi ngs. Looking out for your interest 

since 1909.

STflND/IRD FEDER/U. S/hAnGS
AND LOAN ASSOCIATION FOUNDED 19OS
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 PHONE 847 1140

Assets over $190,000,000.00 Reserves over

INTEREST COMPOUNDED DAILY ON ALL CERTIFICATE ACCOUNTS / Deposits received by the 10th 
of the month earn interest from the 1st if the funds remain on deposit to the end of the interest 
period. Deposits after the 10th earn from date of receipt.

A. Senųjtį globos įstaiga šį; 
mėnesį būvo^-. suorganizavusį 
net 9 ekskuįgyas. Daugumojė- 
nųmatytų lankyti vietovių^, esu 
buvęs, tad pakartojau tik į Big 
Basin dar kartą pamatyti įr'pa
sigėrėti raudonmedžių mišku, 
esančiu kurioje tai tarpukalnė
je tarp San Jose ir Santa’ Crux. 
Miela pasidžiaugti didžiuliais, 
poros ar daugiau tūkstančių, 
metų amžiaus? raudonmedžiais 
ir pasinaudoti ūksme šiltą ir- 
saulėtą Kaliforpijps; dieną. Čia. 

■lauke buvo parimsta užkanda
(hamburgeris ’W reikalingais 
priedais. Vienatį iš ekskursijų 
vyko autobusu į’ Santa Cruz, o 
iš čia didoku laidui toli į okeaną 
žuvauti. Net žuvaviriio- prietai
sus buvo galima .’išsinuomoti. 
Bilietas (buso ir laivo, bendrai 
užf 10 vai; laiką)' gana brango
kas — 11.75 dot. Neteko patirti 
kiek žuvies parsivežė. (Jei 
man kas bilietą būtų nemoka
mai davęs, nebūčiau pasinau
dojęs, nes nepakeliu- supimo 
laive)..

B. San. Jose simfoninis orkes
tras, kuriame dalyvauja dau
giau nei 50 asmenų, džiaugda
masi pasisekusiu' sezonu, gy
ventojų paramai ir atsidėkoda
mas miestui, birželio 17 d. davė 
nemokamą koncertą- Publikos 
buvo pilna Auditorija— didžiu
lė sporto salė. (Pereitais metais 
pastatyto teatro -rūmų, stogas 
po trumpo laiko įlūžo ir dėl jo 
atstatymo nieko. - nedaroma; 
tur būt nelaimės klausimas ri
šamas teismo keliu)> Malonu 
buvo išklausyti Weberio Uver- 
triūrą, Debussy: Preliudą, Čai
kovskio Uvertiūrą, fantazi
ją ir Bramso Simfoniją Nr. 1.

C. Savininkai namo, kuriame 
aš nuomoju kambarį, gyvena 
kitame mieste, tad mes (3 nuo
mininkai) nuomą mokame če
kiais ar money ord. Gegužės 1 
d. pasiunčiau Money orderį, o 
V.8 skambino savininkė teirau
damasi apie mano sveikatą, pa
reikšdama. kad nuomos nega
vusi. (Puikus «'i»sveikinimas 
mano vardadienio proga!). V, 
9 d. vykstu į savo bankelį, ir 
su vedėju sutarėme išlaukti 
dar savaitę, neš savininkė tuo 
taiku keitė adreėą» Vi 1$ d. pa
sirašiau atšaukimo pareiškimą 
ir mano taupomoji, kasa per
siuntė jį bankui, kurio vardu 
M. ord. išrašytas; Nesulaukęs 
iki V.29 d. pinigų grąžinimo, 
dar kartą vykstu savo banke- 
lin, kurio vėdčlfe'Jalr kartą

skambino bankui. Nuo čia pra- 
.sidėjo. komiškoji dalis: sekan
čią- dieną betarpiai gaunu at
šaukimui pareiškimo blanką, 
■reikalaujant užpildyti ir pridė
ti kvitą (trečiąjį- egz.), o jis 
jau pridėtas prie V.15 pareiš
kimo. Užpildęs pakartotiną pa
reiškimą, dar kartą vykstu sa
vo bankeliu ir vedėjas padarė

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“nauji nrors e°
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Now E Bonrw pety vWs held še
maturity of 5 ymnu TO th*
year). Bonds irpUend if lost, stolen, ar
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1739 So» Halsted Street Chicago, HL 60608
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Plan. About thre*-fourths of all Bonds 
are purchased 1fcro«gii the Plan. IPs 
belpear Amerioana save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Saviags 
Pise is such an easy -way to save. All 
you.do iasiga xxg wnere you work and 
the amount you specify is set aside from 
wch paycheck and used to buy U.S.

w tot your reasons to save money, 
s ooe^reat way to do it painlessly. 
» aulbons whe are buying Bonds

worth oi

Take stock in America,
Buy U. S. Savings Bonds.
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Pastabos
.Sakykime, kad nežinome, kas yra autorius tokio eilėraščio 

WA.ž... ... , , . . . . -•-** • •«• .. Metropoly ten ponai apie knzj
• ..L. Susėdę pakalba, atminę balių vakarykštį.

;: • O kaime kiekvienam pastato kryžių
Atėjęs antstolis kaip Dievo rykštė.
Dar vakar nušlavė savanorį Klaipėdos, 

,- Šiandien kaimynas karvę palydėjo.
, ' Ir klykė moterys — gyvenimą suėdė, 

Paleido ubagais, paleido vėjais.
Kai ten Kaune kokia nors Niemčinova 

' Padaro trisdešimt ir vieną piruetą —
Naujakuriui parduoda paskutinę lovą 
Ir išmeta kaip daiktą sudėvėtą.

6 
į Japoniją

■ Tai liaudies poeto žodžiai? mo laikotarpį, kur ir kaip tik 
Bolševikinėje okupuotos Lie
tuvos literatų hierarchijoje į 
yiršūnes. iškopusių poetų bei ra
šytojų tematika — dergti ne-

: priklausomos Lietuvos gyveni-

įmanoma? Ne... ir ne. Nesgi 
matykite, to eilėraščio auto
rius yra žinomas katalikų vei
kėjas, ateitininkas, Petras Ka
ruža (miręs prieš 40 metų)

MIDLAND
SAVINGS 
ANB LOAN ABSOMAD^

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

f 1914 metų 
K Midland Savings aptar- 

• si. nauja taupymo ir namų Į! paskolų reikalus visos mū- 
■" su apylinkės. Dėkojame . I. Jums už mums parodytą 

pasitikėjimą. Mes norė- 
J tume, būti Jums •naudingi 
I' ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos Iki 
JL t.’-'L $20J»C.

CHKA&O, UJMOK SSS

' Passbook Savings . 
. All accounts com 
-founded daily — 

.Raid, quarterly

Philomena sako..

Rūta Lee - Kiltnonytė, bedirbdama prie filme Ohio valstijoje, Waaren mie
ste, susitiko su tose apylinkėse seniai gyvenančiais lietuviais. Ji dainuoja 
naujai sukamoje "Guys 4 Dolls" operetėje. Laisvalaikiu ji mielai paben
drauja su lietuviais, amerikiečiams pasako, kad ji mėgsta pasikalbėti su savo 
tautiečiais. Ji leido Clevelando, O., Vladui Bacejvičiui padaryti šią nuotrauką.

nuo 1929 m. dirbęs “Ryto” re
dakcijoje Kaune. Net ir ta ap
linkybė man beveik nieko nero
dytų — aš vis tiek sakyčiau, 
kad to eilėraščio autorius bol
ševikas, jei nebūčiau pats pa
žinojęs Petro Karužos iš gim- 
ąazijos laikų Vilkaviškyje (“ži
burio gimnazijoje), kur jis vei
kė labai aktyvaus (ir kartais 
įkyraus^ ateitininkų pirmūno 
vaidmenyje. Taip. O kai dabar 
perskaitai jo tokį eilėraštį, ku
ris neseniai Los Angeles lei
džiamo “Lietuvių Dienos” žur
nalo skaitytojams buvo pateik
tas, kaip rinktinis Petro Karu
žos poezijos pavyzdys, tai visai 
nesusigaudai. Yra, mat, tokia 
gyvenimo taisyklė: kas vienam 
galima, kitam —-ne.

■ Ar nepavėluota?

Bekalbant ir vis dar 
veikiant Los Angele? lietuvių 
kolonijai nuosavos didelės sa
lės — visuomeninių namų — 
įsigijimo reikalu, man vis dau
giau atrodo, kad visa tai dabar 
jau tuščios pastangos, nes ne-

tebe-

t

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

90 Day 
Passbook 
Accounts

Regular
Passbook 
Account

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

CHICAGO HE
6245 South Western
* X v. . -

Avė,

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago .Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus - ' " 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba. 
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų, vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

476-7575 savinos and loan association

1
Nesenai išėjusi laukta

Juozės Vaičiūnienės knyga
08

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.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu: H

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
I

bėra tam jau net ir būtino rei
kalo, žiūrint iš laiko perspek
tyvos; per vėlu.

Daugiausia vilčių tuo reikalu 
iki šiol buvo galima įžiūrėti lie
tuviškoje šv. Kazimiero parapi
jos klebonijoje, kai prieš kele
rius metus klebonas J. Kučin
gis užsimojo pastatydinti didelę 
parapijos salę (vietoj dabar 
esančios, apie 400 — 500 žmo
nių talpinančios) ir per trumpą 
laiką surinko stambią sumą, 
apie 50,000 dolerių, pinigų. 
Betgi dabar jau atrodo, kad be
veik tikras dalykas, jog it/kle
bonas jau atsisakė nuo naujos 
salės statybos. Ne visų kitų tie
sioginių ir netiesioginių užuo
minų, rodančių, kad parapija 
pasitenkins esama sale, dar vie
na, būtent “Lietuvių žiniose” 
paskelbta (Nr. 13-14), rodo 
ta kryptimi. Būtent, klebonas, 
skelbdamas, kad paskutinioji 
parapijos ruošta Lietuvių Die
na, birželio 24 d., davė 2,780.00 
gryno pelno, sako, kad tie pini
gai būsią, sunaudota naujų lu
bų įtaisymui apatinėje salėje ir 
naujoms, patogioms kėdėms 
viršutinėje (didžiojoje) salėje. 
Daugiau negu aišku: jei po me
tų ar kitų būtų statoma nauja 
salė — kam dabar reikėtų iš
mesti kelis tūkstančius dolerių 
senajai pagerinti?

Yra betgi prielaida, kad nau
ja salė galėtų būti pastatyta, 
jei Lietuvių Namų akcinė bend
rovė, kuri neseniai savo namus 
pardavė už 50,000 dolerių, tuos 
pinigus investuotų ’, į parapijos 
naujos salės statybą, kitaip sa
kant, jei tuos pinigus perleistų 
parapijai. Turint galvoje, kad 
visas, parapijos turtas nėra lie
tuvių kolonijos, bet vyskupijos 
turtas, ir lietuvių tvarkomas 
bei naudojamas tik tol, kol pa
rapijai vadovauja klebonas lie
tuvis, ypačiai prelatas J. Ku
čingis (o kas- po jo?) — tai 
vargiai priimtina, kad toks pi
nigo sujungimas naujai parapi
jos salei rastų platesnio atgar
sio ne tik Lietuvių Namų akci
ninkų, bet ir visuomenės tarpe.

Liepos mėn. 1 d. Lietuvių Na
mų akcininkų metiniame susi
rinkime išrinkta nauja direkto
rių' taryba, kuriai pavesta ap
svarstyti ir patyrinėti sąlygas 
dėl naujų namų įsigijimo ar dėl 
kitokio gauto už parduotus na
mus pinigo investavimo. Į nau
ją direktorių tarybą išrinkti: 
A. Raulinaitis, B. Stančikas, J. 
Žukas, A. Skirius ir A. Audro
nis. šita taryba, apsvarsčiusi 
visas galimybes, sušauks kitą 
akcininkų susirinkimą ir jam 
padarys savo rekomendacijas, 
žiūrint į naujos tarybos asme
ninę sudėtį, nesunku spėti, kad 
ji greičiausiai siūlys pirkti 
sklypą žemės ir statyti naujus 
namus arba pirkti ir senesnius 
— daugiau ar mažiau tinkan
čius lietuvių visuomenės reika
lams. „

Turint galvoje, kad, prieš 
tryliką metų perkant dabar jau 
parduotus Lietuvių Namus, bu
vo galvojama tuos namus par
duoti po kelių metų ir įsigy
ti didesnius, bet to nebuvo ga
lima padaryti net per tryliką 
metų, tai dabar organizuojant 
tokių namų įsigijimą jau tikrai 
pavėluota: kam .tokie namai čia 
bus reikalingi, sakysime, po 10- 
15 metų? Tada nereikės jau ne

I AMERIKOS PENSININKŲ 
GYVENIMAS LENKIJOJE

Chicago Daily News paskel
bė savo korespondento Charles 
Bierbauer pranešimą iš Varšu
vos kaip ten gyvena lenkai A- 
merikoje išsitarnavę pensiją ir 

i į Lenkiją išsikėlę nukaršti.
Korespondentas apklausė ei- 

! lę tokių pensininkų, apsigyve- 
’ nusių pačioje Varšuvoje ir 
j “provincijoje”. Visi buvę čika- 
giškiai pasisakė gyveną geriau, 
sveikiau ir saugiau negu Chica- 
goje. -•

Pavyzdžiai: tūlas Pranciškus 
Cioch, buvęs Chicagoj dailidė, 
pasistatęs Lenkijoje gražų 
dviejų aukštų namą, kurs jam 
kaštavęs $4,000. Daugelis per
kasi nuosavybėn butus Varšu
vos kondominiumuose.

Kitas, Stanley Nowakowski,

gyvenę0 Chicagoj ir Detroite 
26 metus dirbdamas rinkėju ir 
spaustuvininku, sulaukęs pen
sijos amžiaus apsisprendęs grį
žti į Lenkiją, kur dabar galįs 
“vakarais vaikščioti į teatrus ir 
grįžti namo be baimės, kad bus 
užpultas, apiplėštas, peiliu su
badytas arba nušautas”.

Grįžti pensininkus vylioją gi
minės, bet labiausiai ta prie
žastis, kad ten visas pragyveni
mas pigesnis. Lenkų valdžia, 
norėdama ko daugiau Amerikos 
dolerių, pensininkams dolerius 
keičia į zlotus gana aukštu kur
su: iki paskutinių laikų po 72 
zlotus už dolerį, o po dolerio nu
vertinimo dabar po 60 zlotų. 
Gaunantis $200 mėnesinės pen
sijos, už tuos pinigus Lenkijo
je gauna 12,000 zlotų, kuomet 
Lenkijoje tik aukštesnių kate-

gonjų darbininkai 
uždirba 2,500 zlotų.

Dar kitas pensininkas 
Amerikoje žurnalo “Life” dar
bininkas, dabar gyvenantis 
Lenkijoje, sakėsi . zlotų netau
pąs, dėl to su savo šeima važi
nėjąs po Bulgariją, Jugoslaviją 
ir net Ispaniją. Kitas — su 

mėnesius 
ir atgal;

ligoninėje pustrečio 
sumokėdamas 4,000

Ispaniją, 
žmona už $1,100 
važinėjęs 
išgulėjęs 
mėnesio 
zlotų. ■

tik didesnių, bet per dideli pa
sidarys ir esamieji Tautiniai 
Namai bei dabartinė parapijos 
salė. Dabar jau, kai kolonija 
nustojo augti, net pradeda ma
žėti, gal būtų pravartu daugiau 
rūpintis esamųjų lietuviškų na
mų išlaikymu, negu naujų įsigi
jimu. Taip reikalas atrodo man. 
Bet — kur daugiau galvų, ten 
daugiau protų... Pamatysime, 
ką pasakys naujoji- direktorių 
taryba sekančiame akcininkų 
susirinkime.

Nelietuviškos laidotuvės

Mirusiojo laidotuvės" jūroje 
— tikrai kad neatitinka lietu
viškų, ypačiai katalikų, papro
čių. Dar labiau •—' mirusioje 
sudeginimas ir jo pelėnų išbar
stymas jūroje. Betgi šitoks-lai
dojimo- “biznis” Kalifornijoje 
vis daugiau jeina madon, . ypa
čiai kai į laidotų ves žiūrima iš 
“biznio’* pusės.. Mat, mirusiojo 
sudeginimas ir pelenų išbara
mas kainuoja tik apie 250 do
lerių. Iki šiol, įstatymu buvo 
nusakyta, kad pelenus galima 
išberti jūron iš 500 pėdų aukš
čio, taigi iš lėktuvo, ir ne ma
žiau kaip 3 jūrmyles atstumo 
nuo kranto. Betgi šiomis dieno
mis Kalifornijos seimelis tą įs
tatymą pakeitė ta prasme, kad 
3 jūrmylių riba panaikinama. 
Vadinasi,- mirusiojo pelenus 
galima'dabar. išbarstyti, jūroje 
net ir> prie-pat . kranto.

CRANE SAVINGS and Loan Association

SJWIHG

S. B. PIETKIEWICZ, Pr»i. 

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

07- mokama dvielą 
metą certifi- 

eatams. Mažiau
sia $5,000 

ar daugiau

t"

on 
investment 

account

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

Prašom* aplankyti. naują mūšy namą,

.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-

■

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

DR. KAZYS GRINIUS
■■ ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima

■ nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 

' galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 
(neįrištą) už $2.00.

Chicago, Hl. 606081800 So. Halsted St
NA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3070
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Įstelgta 1923 metate.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

augti - taupyki te!
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di

delius 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.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20.000.
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SiibrrriMiM .Rate*: 4&80

KAIP GYVENA 3 SAJELETAI
Rūpestį jiems kelia JAV Jr ffrnriaią «Mydb

Martynas S. Haydena^ *Tke Detroit NevaT dieusMe re- 
.fbktorin*, lankėsi trijuose Hgetešii>ės ušdangMT įriHuet By- 
tų Europoje — Lenkijoje,'Vemfijoje ir Cekn«tey»kij<de. l«i»> 
kiją Haydenas vizitavo aitfra AUrtA. tatr r^Mtieriu MMMM 
aprašmėjo aukilūn* prieš MflIMHMtV wflM 1HL Savo akai.
A » _  _ a. _ *1_2 1 _ • _ r  __ _ a® ▲ a. « w a

In Chicago $22.00 per year. $12.00 per 
six month. $740 per S months. In 
other USA localities $2040 per year, 
$1LQO per «ix months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ether countrien $2340 per year.

15 cents per copy, IB c. on Saturday

vienam .n>&N>ujul

lętaĮM - ,M, 
pusei metu _

Uistežuoofs:

48.00

Maskvos pąlivąrkuose kal
bos apie Ričardo Nixono .bičių- vėlojoje pastebi ląbai rūpinau 
lįavjmąsi su Leonidu Brežnevu lis Vašingtono —Maskvos ato- 
kr a to šiurpu. Keliautojas Len- lydžiu, j&gu Watergate’ ne-

kėjftje, V epgrjjąje j r čekorio

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams______________
pusei metų __ ___________

Kitose JAV vietose: 
metams ________
pusei mėty

$22.00
$12.00

$7.00
43.00

$20.00
$11.00

~$».oo
040
ALBO

kiliose šiuos .pirmaeilės svarbos principus: — suve-

Pinigo, reiki* jdusti B*žto Hotter

NAUJIENŲ -raštinė atdara kudieo. išskyrų* jefaaadienixix, oąo

joje, grindžia savo santykius viena su kita lygybės," 
nepriklausomybės ir kitų teisių, būdingu suvere
numui, gerbimo pagrindu; principu, Draudžiantį 
naudoti jėgą arba grasinti -jėga sutinkamai su ku
riuo valstybės ~ dalyvės pagal Jungtinių Tautų or
ganizacijos įstatus atsisako nuo jėgos -naudojimo 
arba grasinimo ją panaudoti savo santykiuose ir 
tuo .pačiu įsipareigoja .pašalinti iš Europos tautų gy
venimo karą ,kaip tarptautinių -ginčų sprendimo 
priemonę. „ j

— sienų nepažeidžiamumo principą, sutinka
mai su kuriuo valstybės — dalyvės laiko‘esamas sie^ 
nas Europoje nepažeidžiamomis dabar ir ateityje,' 
nereiškia viena kitai jokių teritorinių pretenzijų ir 
^pripažįsta, 'kad taika šiame rajone gįi .būti iš
saugota, .tik ttuo ^atveju, jeigu niekas nesikėsins į 

.dabartines sienas; g:
— [teritorinio vientisumo principą, atitinka-'

mai su kuriuo valstybės — dalyvės -besąlygiškai 
gerbs teritorinį -visų Europos valstybių su jų da-' 
bartinėmis .-[Sienomis vientisumą”. (Tiesa, 1973 mų 
liepos v6d.> _2 psk). <f
■Į !(-generalinę deklaraciją”

jo -visą eilę labai gražių principų, bet kiekvienam klau-i 
šiušiam .ministrui buvo .aišku, .kad sovietų -valdžia .patį 
tų ^principų .nesilaiko. .Sovietų karo jėgos, bendradar
biaudamos įsu mačiais, -pavergė Rytų Europos [tautas 
ir -.prisijungė ^svetimas .žemes, o dabar nori, kad kitos 
^valstybės <tą- smurtą i pripažintų.

Sovietų -valdžios atstovų deklaracija pataria .ki^ 
i tiems .nešikištidį kitų valstybių. vidaus reikalus, tuo „ta?-’ 
•pu .rusai .ne .tik kišosi praeityje, bet yra paąiruošę;biš-. 
itis į -vidaus r-eikaius ąr .ateityje. -Lietuviai, Jatviai ir.-iesy 
rtai flahai gerai jžino, kokiomis .priemonėmis rusai kišosi 
jį ^Lietuvos Latvijos ir ‘Estijos vidaus reikalus, bet eu
ropiečiams dar :ir šiandien stovi galvoje sovietų tankų' 
muleidimas /Pragoję .ir, premjero Dųbčęko ir ’^itų. kabi- 
metp narių , areštavimas. .Kiekvieno čeko .ir višupmtninį 
gyvenimą ^sekusio -europiečio atmintyje .tebestovi žiau- 
■rus -sovietų maršalo ;Jakubovskio įsikišimas į Cekoslo- 
ivakijos ^vidaus reikalus. ’Rusai -dar ir ‘šiandien •teisina
usi, kad jie •neįsikišoį. -čekų vidaus reikalus. Jieftaip pa
sielgė -pačių čekų -prašomi.

Jeigu -sovietų valdžios ministrai nori kad kitų '.vals
tybių atstovai juos pagerbtų, .tai .pirmon eilėn jie pir
ma‘turi ^išmokti kitas valstybes, savo kaimynes-fgerbti. 
Jeigu so vietų, valdžia nori, kad jų principai būtų.fpa- 
škelb.ti ir-priimti, tai .pirmom eilėn patys rusai iių rprin- 
cipų turėtų prisilaikyti, jų nelaužyti, ’ o tiktai Vėliau 
/reikalauti, kadikiti /tuos principus priimtų. Kol sovietų

Rusai reikalauja pagarbos
Leonidas I. Brežnevas, dar prieš išvykdamas į Ame

riką, reikalavo, kad jis būtų priimtas, .kaip aukščiausias 
Sovietų Sąjungos pareigūnas; kad jis būtų priimtas Bal
tuose Rūmuose ir kad jį priimtų pats prezidentas Richar
das M. Niksonas.

Dėl jo kelionės derybas vedusieji diplomatai priminė 
rusams, kad garbingai priimami tiktai patys aukščiau
sieji svetimos valstybės pareigūnai, prezidentai, tuo tar
pu Brežnevas tokių pareigų neina. Sovietų pareigūnai 
pripažino, jog tai teisybė, Brežnevas nėra prezidentas, 
bet jis “šokdina ir patį prezidentą”, Sovietų Sąjungoje 
pirmojo partijos sekretoriaus galia yra didesnė, negu 
valstybės prazdento’arba premjero. Brežnevui buvo ati
duota aukščiausio svetimos valstybės pareigūno pagarba. 
Jis buvo apgyvendintas David stovykloje, tarėsi su pre
zidentu, o sutiko jį garbės sargai.

Sovietų užsienio ministras Andrejus-Gromyka rei
kalavo, kad Suomijon suvažiavusieji ^ministrai ne tik 
gerbtų rusų karo jėgų pravestas 'Rytų ’Europos sienas, 
bet kad jie iškilmingai pareikštų, kad tas sienas’ jie pri
pažins ir gerbs. Gromyka perskaitė ministrams Ilgą pa
reiškimą, kuris iki šio meto amerikiečių spaudoje ^visoje 
pilnumoje nebuvo paseklbtas. JkLšio-meto-jo -nepaskelbė 
net .pati “pažangiausioji” .arba .su .tais '“pažangiausiais” 
bendradarbiaujančioji mūsų.-in telėktu alų redaguojama 
spauda. O vis dėlto tas -sovietų ^specialistų paruoštas ir 
Gromykos perskaitytas pareišikmas gana .įdomus. j

Oficialiai tas Gromykos pareiškimas vadinasi “Gene-- 
ralinė deklaracija dėl-Europos saugumo pagrindų ir Eu-j 
ropos valstybių santykių principų”. -.Gromyka 'būtų no-* 
rėjęs, kad ta “generalinė deklaracija” Helsinkio kon-j 
ferencijos būtų priimta, -bet nieko iš- to neišėjo. Daugu
mas ministrų nieko -dėl jos nesakė, bet atsirado keli 
drąsuoliai, kurie rusams pasipriešino. Jie pasakė, kad 
dabartines sienas nustatė vieni -rusai, -šiam klausimui 
spręsti turi būti pasiūlytos kitos priemonės. Bet didelė 
-ministrų -dauguma nieko mesakė. Jeigu me JA V -sekreto
rius Rogers dr švedų atstovas, tai ministrai būtų pasi
tenkinę tyla. -Gromykos paskaityta “generąlįnė dekla
racija” šitaip'skamba:

“Iškilmingai pareiškia ^(turi galvoje Helamkin
suvažiavusių valstybių ministrus) <kad jos mępri- aidžios^taUvai.-akėlbs vienus principus, o prąktiškame 
klausomai nuo savo politinių, ; ekonominių ir gyvenime teįgšis priėšingai, 
linių sistemų, gerbs ir -griežtai -vykdys savp .santy- wifii lfeus ibew^iai.

JURGIS GLIAUDĄ'

Lietuvos valstybes atkūrimo 
pradžia Vilniuje

5
Gruodžio 23 dieną, peržengusi vienu 

šuoliu Švenčionis, bolševikų kariuomenė 
aštriu strateginiu pleištu įsiveržė į Uteną ir 
Smurgainius. Iš to manevro buvo matyti, 
kad sekančiu šuoliu raudonieji nori kirs
ti Vilnių nuo Lietuvos teritorijos, nuo 
Kauno.

Vilniaus karo komendantūroje buvo su
daryta gynybos kuopa. Tą kuopą sudarė ' 
penki karininkai ir 64 savanoriai karei
viai. Dvylika karių buvo nuskirti j kulkos
vaidžių komandą, kurią sudarė du sun
kieji “maksimai” ir keturi karabinai. Iš 
Alytaus, iš Pirmojo pėstininkų pulko už-* 
uomazgos, karininko Gerulaičio vadovau
jami atvyko du [puskarininkiai, ir 23 karei
viai. Visus nuteikė.žinia išiprovincijos, kad 
keturis lietuvaitės įsirašė savanorėmis į 
Lietuvos kariuomenę!

O žinios iš bolševikinės pafrontės mai
šėsi su gandais. Lietuviai .neturėjo žvalgy
bos. Pavienių asmenų pranešimai buvo 
prieštaringi. .< Vieni gaadai/skarpbėjo opti
mistiška i. kiti gąsdino pražūtimi. Kari'ni- 
kas Jakštas buvo pasiųstas žvalgyti pafron
tę. Keli eiliniai paskirtiį .jo pglydą.

Vyrai greitomis nukorę Pabradės link.

Tačiau jięinsgflI$oĮįąm^jRdtaadėn. ‘Priej 
Naujosios \Vitaips jpatyrę, ;kftd jRflbradėįe• 
jau viešpfltaųjaibolšegikfli, ijįe^ųstpjo ihe-j 
sižvalgydami- įBahfątfėje -staKėjo ššaf-vuo-? 
tas traukinys, ,-ąu įkuriuo ibftšševlkfti ikctino j 
netrukus jįsiveržti jį \Vifaių. Sraujoje \Vil-f 
nioj e nebebuvo svOkiečių- Atvira iir -.negina- ’ 
ma teritmtįja igutėjo ji^i.eš j»silwaunftnčius 
bolševikus, tkurie slinko įpirmyn, vvis.pri- 
sistabdydmni [įnoringais šuoliais, ,tartum 
slėpdami-galutinį tkarinio imanevro [tikslą.

šarvuoto ttraukioio žygį jį \VUnių tteųg 
vai galėtų nulaikyti -suąp^igriintes vvienos 
ar kitas geležinkelio (tiltelis, s&vfljgai inetu
rėjo sprogstamosios įmedžiągos. Vyrai jpy- 
ko, kad įjuos (nusiuntė Avajgy tilte sprog
menų. Tad [pasitenkinę vien-Avalgymu, jjie 
parnešė Vilniun (grasius iir-realybe [parem
tus duomenis. ^Vilnius.stovėjo įprieš.boBe- 
vikų invaziją, 'kaip atviras miestas. “

'Tuo tarpu (lenkų (generolas Wejtko pa-» 
siskelbė Lietuvos —(Gudijos karo srities 
vadu. Wgjtko ignoravo bet kurįjsantykį 
(lietuviais. Uis laikė {lietuvius nesančia Vil
niuje jėga, šiam generolui'lietuviai nesky
rė betfkuriosįpoljtinės-ar karinės reikšmės. 
Jo pajėgas sudarė plačiai garsinamas len
kų tarpe legionas, jkurių karingos kqqfe- 
deratkės nuolat ir nuolat mirgėjo Vilniaus

; gatveik. ’ -»
Nors pabrėžtinai #įgnoruodapii lietu

vius, lenkai nepuolė, ncužpuldinėjo jų nei 
karių, (nešiojusių ant rankovės • trijų tau
tinių spalvų trikampius arba raiščius. Ir

nfruwk inftmumu &iuo*e kritš*
’ tnmc, iiiniyfliiii

pantoti iš Sovietų ■fiipeFvąb 
džios, atolydžio perspektyvos 

. teikia daugiau baimė*, neini 
’vilties.

1 ’ . . . . .
Žmones teiraujasi, ar atoly- 

dis įtikins Maskvą, kad JAV 
nebanuoląi džiaus, jęi Krem- 
iiuanuąpręstų panąudnti -gink
luotas jėgas atstatyti ^orladuk’- 
aijai” tarp savo satelitų?

Ar tat reikš, .kad į Afakarus 
bus nukreipta Bometų SS^jun- 
gos prekyba, Jmri reikatiuga 
Prahai, Varšuvai ir Budąpeš- 
tui savo .alkanoms ekftnumL 
joms ramstyti? O-gal Vašing
tono — Maskvos draugystė su
teiks bent menką pergalę pri-

gero jis būtų užsienio reikalų 
viceministras”.

Bet tatai buvo prieš 17 mefų. 
Šiandien ištaisytas .ir gerai 
tvarkomas Bristolis yęa prieš 
naują Europejski viešbutį, ku
ris atrodo kaip tipiškas Hi 1 to
no viešbutis ir yra geresnis ne
gu. jų daugumas.

Iš griuvėsių atstatyti istori

su Vakarų ekonominėje orbi
toje?

štai tie klausimai, kuriuos 
kelia žmonės kraštų, siekian
čių vakarietiškos gyvensenos 
ir standarto tokiu Intensyvu
mu, kuris stebina kiekvieną 
amerikietį atvykstantį su įsiti
kinimu, kad visi Rytai geleži
nės uždangos yra blausūs, be- 
iviltiški ir uniformiškai -kopiu- 
nistiškąi pilki.

O jš .tikrųjų keleivis rapda 
švejnių .čekų tautą, tebesančią 
dąr abstulbusią nuo brutalu
mo, įkuriųo Maskvos tankai 
sunaikino Ąleksąndrp Dubče- 
ko naująją ekonomiją. Tačiau 
nenoromis sutinka, kad “eko- 
noipįškai” kai kurie dalykai 
šiek tiek tpągerėję. J

Varšuvoje sutinki ,karingą 
sovietų Valdžia prįdč^ lenkų nusistatymą, Zkurie jaur 

yra nuvertę du komumstų reži
mus ir neabejotų išstumti ir sa
vo naująjį viršininką, -Edvar
dą Giereką, jei jis , nepajėgs 
įrodyti įmanpmumą savo teo
rijos, kad Lenkija gali pasiekti 
aukštesnį gyvenimo standartą 
darbu ir paskolomis.

f) Vengrija yra tarptautinė 
grandis, -neturint -Prahos -de- 
fetistiškos apatijos ir tik men
kai nepatenkinta Janu Kadaru, 
kuris , kaip sakoma, esąs vie- 
pintelis komunistų vadas pa
saulyje, galįs tikėtis būti iš
rinktas laisvuose rinkimuose.

TAUTŽUDYBĖS PLANAS
Damartinė Lenkija niekais 

verčia amerikiečių mėgstamuo
sius pasakoti “lenkiškuosius 
juokus”. Jos pasiektoji būklė 
akcentuoja neskoningumą .hu
moro, taikomo žmonėms, .kūS 
rie per 35 metus atsistatė Jš> 
griuvėsių ir prikėlė bendruo
menę iš tautos, kurios dešim
tadalį sunaikino naciai .ir ru
sai, ! .
kitais, kad po 2 Didžiojo karo 
nebeliktų nė vieno, lenko, pa
jėgiančio imtis vadovavimo 
pareigų.

Dvidešimt -.minučių filmas

Hitlęri.o Rfiruąjįto plpno pada
ryti jų ’kraštą amžinai žemdir
bių tauta. a

Ekrane švysteli parašas, nu
sakąs Hitlerio temą: Hitlerio 
1945 m. įsakymas jo vadams 
Lenkijoje — nušluoti Vąršuvą.įmai .pastatai, -psadedant Rad- 
nuo žemėlapio. Po .to eina 
naikinimo vaizdą!, su <pasidi-? Fridriko Chopino gimimo vieta, 
džiavimu nufilmuoti pačios 
vokiečių armijos: „namo po .na
mo puolimaspirma sjj .liepsno
svaidžiais vidui §unajkinti,.pas
kum su dinamitu sienoms sų- 
žnekinti.

^Gyventojai .buvo -išgabenti. 
Apie i700,900 mirė'kovose,-bom
bardavimuose ir naikinimo 
stovyklose, /kuriose galą gavo 
visi žydai irdeiekvienas, ‘kas 
vadovavo, -mokė, ar .turėjo įmo
nę. Likusiejibuvo .išblaškyti 
okupuotoje ‘/Europoje, ‘kaip 
vergąj, arba jišgitūati ą 4mimusį! 
maisto atląjkų rankioti ,-arba 
badauti. ' i
ROKOSOVąKIO ‘WkSLAUGA’^

žinoma, komunistų filme 
nerodpma faktp, kąd naciai' 
.turėjo būti -dėkingi -Stalinui -už 
Katyno iiniške nužudytu ii,000 
lenkų fkaripiukų. Taip pat .ne
minima ir .mašalui Konstanti- 
nui Rpkospvskiui 1UŽ jo “pątal- 
kininkayjmą” įsakymu Varšu
vos ąruiijąi, /kontroliuotai ųš 
Londpno, pradėti paskutinę 
laisvės kovą, jassUtsąyo armija 
(neteikė pagalbos • jkoyotoj ams, 
laikydamas ją .už Vislos, Lol 
galvas paguldė paskutiniai li
kučiai, iš kuriu būtų buvę po
kario įvadų.

Betiką Rokpsovąkio “įšvaduo- 
tojai”,,rado, įžengę ;į Varšuvą 
1945 m- sausiai? d., labai vaiz
du : miestas.sunaikintas juo
kios -elektros, -jokio- vandens, 
jokios kanalizacijos, nieko 
nelikę iš 1,700,000 gyventojų 
prieš karą. Iš prieškarinių 9p7 
istorinės vertės pastatų, 7§2.hu-i 
vo perdėm griuvėsiai, 141 vie
ni griaučiai.

RŪRĘSWGA
RESTAURACIJA

AtsųųmUna, <kad ąfetuty- 
mui nebuvo vadovų. Vykusiai 
•pavaizduoja “Lenkijos •’užsie
nio reikalų yiceministerio atsi 
kirtimas, (kada aprašymo au
torius ;atsiląpkė .pas jį .1956 m. 
jr. pastebėjo, <kąd Bristolio 
viešbutis (tada Varšuvos ge
riausias) .[turįs/būti hlogiau-

vilų, rūmais ir železova Wola,

tai .tarptautiniai susitari-

lenktyniaudami vieni ,-pu siąs pasajjlyj.e«
“Bone;Jląyd.ęnai”, jjs atsa

kė, “jęi mes. turėtume ką nors, 
galintį vadovauti Bristoliui, be 
klausimo jam būtų pavesta 
tvarkyti visus viešbučius, o ko

baigiant Senojo Turgaus -aikš
tę, ir ne kaip jie jitrodo 1939 
m., pet savo pirmine išvaizda, 
kartąi$ prieš šimtus metų.

Kiekvienos bažnyčios išorė 
buvo autentiškai restauruota. 
Istoriniai freskai ir šventųjų 
bei karalių statulos 4>uvo su
dėstytos iš skeveldrų ir atgal 
padėtos į nišas, kur stovėjo 
amžius. ‘Stingant viduramžio 
meistrų, vidus paprastai yra 
modernus, bet ant-sienų sudė
lios suklijuotos -marmurinės ir 
auksinės atminimų lentos ;prin- 

I cams ir ponams, kurie mirė ir 
; ibuvo pagerbti prieš šimtme
čius. f

Iš .netręniruotos masės plo
nių kilo .techninė vadovybę.

VADAS BE BAIMĖS
Bet prasikišąs .pro visus va

dus 1973.m. Varšuvoje yrajSte- 
fanas kardinolas "Wyszypskis, 
kuris, .pergyvenęs vokiečių ir 
rusų kalėjimus, grįžo autori
tetingai vadovauti kaip kietas 
nepąle.nkįamas Qnie/no —-Var
šuvos -Romos katalikų prela
tas.
. Ne kas -kitas kaip ’Wyszyns- 
kis sukurątė atkąklų lenkų pa
sipriešinimą, Auris išgelbėjo 
Ro.mos katalikus, kad kpmu- 
nistai nesunaikino. Jis šiandien 
tebėra vienas visų ^galingiau
sias “politikierius” krašte, 
kuriame sakoma: “Yra 32 mi
lijonai katalikų ir 1 milijonas 
komunistų, o selįmadieniais 
32 milijonai eina įf bažnyčią”.

Lenkai Jgbgąįsimęną pirmą 
.visos valstyhės.masto.iššūkį So
vietų komunizmui 1956 metais . 
ir lygina kardinolo elgesį su 
-Budapešto Josefo kardinolo 
Mindzenčio, kai Vengrija bu
vo po kelių mėnesių sukilusi.

Jie atsimena, kąd kardino
las Wyszynskis žengė į švento
sios Širdies sakykją pasakyti 
katalikams eiti ir baIsu°b ūž 
Vladislava Gomulką, kad pa
remtų jo sėkmingas .pastangas, 
įsteigti vietinę lenkų autono
miją, nustūmus stalininkus. 
Mindzentys, priešingai, bąndė 
padaryti galą visam komuniz
mui ir atsidūrė internuotas JAV 
ambasadoje daugiau kaip de
šimt metų.

.(Bus daugiau)

f

:

Sleževičius, praradęs bet kurią viltį susi
tarti su lenkais dėl miesto gynybos, igno
ravo lenkų legioną. Plito gandai, kad len
kai gins Vilnių. Kalbėjo, ‘kad lenkų savi
gynos daliniai juda Naujosios Vilnios (link 
ir ten sudarys fronto liniją.

Domą sutiko karininką Gužą .ir pa
klausė:

— Kas saugos Vyriausybę, ,kąd ji.galė
tų netrukdomai veikti?

Jai buvo baisu, . kad įsiveržę lepkai ar 
pasalūnafi bolševikai pasikėsins prieš Vy
riausybę.

Gužas pasitikinčiai atsakė:
—.Ogias! Aš ir.mano jjraųgąi!
— Kiek.gi jūsų yra? — pjakląusė.Doma.
Nė kiek nesuglumęs dėl »to skeptiško 

klausimo,-.Gužas patikino:
— (Gal-keliolika tuo taępu.
Ir {buvo. nuostabu, kad .toks atsakymas 

neskambėjo-apmaudu, bet buvo,pilnas pa
sitikėjimo -savimi- Tada kiekvienas,vyras 
kariuomenėje buvo laikomas lygus .hurjui, 
o.du yyrai.tartum jau būtij»kuqpos’pajėgu
mo vienetas.

—Alės(negalime netikėti, Jcad-»Lietuva 
neišsilaikys, —-pasakė Sleževičius, tkada 
gavo {pranešimą apie bolševikus, >įsiveiiu- 
sius į Utępą. _ Tikėjimas in tikėjimas galu
tine mūsų petgale! Prieš tnus-yr-a chaosas, 
bet prieš chaosą yra;mūsų ppras laisvai gy
venti. • • w ’

Dąbar jis i beveik >negal ėjo 'išeiti -iš. -Tary
bos rūmų. TOtomanė1” LuvOiPdUsioipUUk-

tas. Kambaryje — rašomasis stalas, krū
vos bylų, telefonas, apšiurusios lapgoĮ 
užuolaidos, nuolatos varstomos durys ir 
bendradarbių bei interesantų srovė. Žie
mos įdienos [trumpos, vakarai ankstyvi, ry
tai vėlyvi. <Lęmpa nuolatos švietė, ir, ret
karčiais įvilkęs visą naštą pliauskų, kūri
kas bildėjo, pakurdamas aukštą koklinę 
kr.osnį.

Ministerių posėdžiai ir-rpasitarimai su 
kariškiais vyko, .kai Įhuvo Aėikftias, dažnai 
naktimis. Domą tarsi prarado savo,vyrą. 
Ji jautėsi savotiškai, nes valstybės reikalai 
užėmė (didžiulę vietą vyro-gyvenime, tary
tum nušalinę jų tarpusayius ryšius. Tai 
buvo keistas jai jausmas —.pirmas.toks jų. 
gyvenime. Dabar, .dažnai iš trečiųjų asme
nų, ji sužinodavo apie savo vyro dieno
tvarkę ir darbą. Keletą kartų, atėjusi į 
vyro kambarį Valstybės.rūjnupsę, Donja 
jautėsi įžengusi į karo lauko apkasus. Sle
ževičius apsuptas žmonių, čia vyko pasi
tarimai, kažin ’kas ginčijo ‘Jrito nuomonę, 
daug rūkė, visų veidai 4^Vgrgę|ir atkaklūs, Į 
balsai duslūs, kimūs. Nuolatinis durų vars
tymas reiškė privatiškumo nebuvimą, švie
čiančios dieną, lempos reiškė nerimą. Krū
vos popierių stūksojo ant stalų. Spintos 
visad praviros, tarytum -,vis reikia, skubo-, 
mis ieškoti vienos ar kitos bylos. Įkyrus 
telefono skambutis nuolat burzgėjo.

Tai buvo vyriausios karo (būstinės są? 
myšis, kada netolivyksta piųšis. Ir.bęm-, 
bų graustinis, ir šrapnelių čirškimas, ir

šautuvų kalenimas tartum-buvo čia pat, 
.už užuolaidomis uždengtų langų, čia vei
kė tam tikra šiurpi romantika, juo labiau 
praturtinta nepaprastybe, nes teko jausti 
tirš tą istorijos dvelkimą.

Viso to sąmyšio cęntre buvo jis, jos my
limas asmuo, — toks pakitęs, atsidavęs vien 
kitų reikalams, o kartu ir vėl labai arti
mas, nes jo darbe matėsi didumas ir isto
rijos pulso plakimas.

Sleževičiaus intymiausiame išgyvenime 
jąu .dingo nuotaika, su kąria savotiškai 
nuogąstavo valstybininko “taurės”. Dabar 
jam net buvo keista, kad tos istorinės mi
sijos taurės galėjo nuogąstauti. 'Visų rei
kalų suėmimas savin ir istorinės misijos 
vykdymas apglėbė jo dvasią. Dabar da
rėsi netgi nuostabu: argi jis galėtų stovėti 
atokiau nuo įvykių >ir gyvenimo ir nemė
ginti chaosui suteikti dėsningai sruvenan
čių įvykių turinio? žaidimas su pavojumi 
gyvybei atrodė dabar nereikšminga pre- 
.tenzija tenkintis smulkiu vieno Asmens 
gyvenimu, ’kada .viską užstoja visų rei
kalas.

(Bus ..daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiy' atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek; FRbntier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELiNYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: Pg. 8-0833 ir PR 8-0834

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCELIUNA1TE 

AKUŠERIJĄ' IR, MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1I AVĖ. 

Telef. WA 54670.
Neatsiliepus - skambinti 

471-S225.
Valandos: pažai susitarimą.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir'sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT RAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave.

Filmy artistai,, prieš 9 metus susituokę, Elizabeth Taylor ir Richard 
Burton paskelbė, kad jie gyvens atskirai. Abu- pareiškė vifti, kad 

išsiskyrimas bus laikinas.

DR. FRANK PiiCKAS 
r OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W> n< St. — -TeL 73Z-5.149

Tikrina akis Pritaiko, akinius ir 
“contact lenses’’1.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. FANG C LU 
AKUtKRUA IR MOTERŲ UGOS 
GINEKOLOGUI* CMIKURGUA 
•449 Sa.. P^ImU Ri. (Crawford 

Madioal BtHWing). TaL LU 5-6444 
Antras ofisas — 

8007 WEST 83rd PLACE ’ 
JUSTICE, IU TaL 599-0500

Leidimai .— Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. š E R Ė N A S 
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BOTIM KRiKSČIONHH

Pats šėtonas ima sau šviesybės angelo išvaizdą Todėl nėra nieko 
ypatingo, jei jo tarnai ima sau teisybės tamy išvaizdą. 2 Kor. 11:14,15.

e- o e
Jeigu kas užklaustų, kaip tai galėtų būti, kad šėtonas užsiimtų kokį 

nors gerą darbą? Mes atsakome, kad taip darydamas musų priešas apsirėdo
šviesybės ir mielaširdystės angelo rūbais, ne tuo tikslu, kad nuvedus mus 
prie Jėzaus — Svieto šviesybės — prie nešimo Jo kryžiaus — prie šven
tojo Rašto arba Biblijos — bet jo tikslas yra nuvesti mus šalin nuo tų daik
tų, prie kitokios išganymo vilties, prie kito mokytojo, kad suklaidinus, jei 
galima, pačius išrinktuosius. Ir atsiminkime, kad Dievo Žodis skelbia, kad 
tame laike, kada tokie dalykai dėsis, kad šėtonas išvarys šėtoną ir gydys li
gas, tai bus tikru ženklu, kad jau dreba ir griūna jo sostas ir suprasitise, kad 
tai bus paskiausios pastangos prigauti žmones.

0 R. W. EISIM-EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
«1NEKOLOG1N> CHIRURGIJA

So. K«dzi» Ava., WA 5-2670 
valandoa pagal susitarimą. Jei neat- 

y įjapia. skambinti Ml 3-0001. .

Ofiso teL: HE 4-1818 arb« RE 7-9700
Xazidancifos: PR 6-9801

DR. J, MESKAUSKAS
GYDYTOJAI IR. CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir. penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 9. iki 11 vaL 
ryto tik susitarus. x
Trečiadieniais- uždaryta.. .

DR. LEONAS SEIRUT1S
INKSTŲ,' PŪSLĖS IR' 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL:. antrai nuo 1—4 pa pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

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

DR. C K.-BOBELIS 
INKSTŲ lR.iLAPUMQ TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 6950533 

Pex VaLlry Merllral Canter 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PHYS1CIAM AND SURGEON 
3434 WEST 7Tst STREET 
Ofisac HEaaledr 44849 

Razida 388-2233
OFISO VALANDOS: 

jnrmadieniau ir ketvirtai 1—7 vaL. 
■atrai. penktadienį nuo 1—-5. treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

- 2512. W. 47 ST. — FR 6-1998- 
k-—- ■ — -------

Valandos pagąl susitarimą

WL K. G. BALUKAS

TJgLEF. PB 8-33J
DU AUNA. BALIONAS
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Komunistų propagandos ma
šinerija giriasi, kad ne tik pa
čioje Risijoje, bet ir rusų oku
puotuose kraštuose medicinos 
pagalba teikiama visiems kraš
to gyventojams, o ligoninės pri
einamos kiekvienam darbinin
kui. Gaila, kad tai yra tiktai pro
pagandinė pasaka. Rusijoje ir 
rusų okupuotuose kraštuose tik
tai privilegijuotieji ir laimingieji 
patenka į ligonines.

1917 metais komunistai sakė, 
kad jie kovoja prieš privilegi
juotąją klasę, kad jie nori pa- 
nąikinti privilegijas ir kiekvie
nam pripažinti lygias teises. 
Taip nėra.. Komunistai iš visų 
kitų atėmė turėtas privilegijas, 
bet sau jie pasiskyrė dar-dides- 
nes. Niekas Rusijoje neturi to
kių didelių privilegijų, kokias 
turi komunistai. Tos pri
vilegijos dar didesnės, jeigu tas 
komunistas tarnauja policijoje, 
jeigu šnipinėja, jei tarnauja ka
riuomenėje karininku arba ku-

rioje kitoje valstybinėje įstai
goje.

Ligoninėje esančios lovos pir- 
mon eilėn tenka komunistų par
tijos nariams. Antroje vietoje į 
tas lovas patenka komunistų re
komenduotieji asmenys. Bet kas 
neturi geros protekcijos, tai tam 
labai sunku patekti į ligoninę, 
žmonės su labai rimtomis ligo
mis turi laukti po kelias savai
tes ir net mėnesius, kol atsiran
da vieta ligoninėje.

New Yorke rusų leidžiamas 
“Novoje Ruskoje Slovo”, tvirti
na, kad visoje Rusijoje nėra pa
kankamo ligoninių ir lovų skai
čiaus. Rusijoje visa statistikos 
sistema yra savotiška. Rusiškų 
statistikos duomenų negalima 
lyginti su kitų pasaulio kraštų 
statistikos duomenimis.

Jau minėtas rusiškas laikraš
tis ima Kžzarhiją, kazachų “ta
rybinę” respubliką. Toje vals
tybėje Sarymbesko ligoninė pra
dėta statyti 1962 metais. Pa
gal visus statistikos duomenis 
minėta ligoninė jau seniai tu
rėjo būti baigta. Bet josios sta
tyba dar ir šiais metais nebaig
ta ir nebus baigta, nes toje vie
toje nėra reikalingų medžiagų 
ne tik statybai, bet ir ligoninės 
-kambarių įrengimui. Ligoninė 
nepastatyta, joje lovų nėra, bet 
komunistinė statistika sako, 
kad Sarimbeske yra ligoninė su 
tūkstančiu lovų.

Į Sarimbeską suvažiavo įvai
rūs revizijos atstovai ir specia
liai iš centro pasiųsti korespon
dentai. Jie turėjo pripažinti, kad 
ligoninė baigta statyti tiktai 
59% ir kad dar užtruks keli me
tai, kol pastatas bus baigtas. O 
ką jau bekalbėti apie namo ir 
kambarių Įrengimus. Užtruks 
dar daugiau metų, nes rusai dar 
nemoka gamintis medicinos in
strumentų.

Panašiai yra statomos jr kitos 
sovietinės, ligoninės. Sergančių 
žmonių krašte yra daug, bet vie
tos ligoninėse veik nėra. Sovieti
nė propaganda gali daug kuo pa
sigirti, bet gyvenimo tikrovė yra 
visaį kitokia., n» t .

Reikia neužmiršti, kad pirmie
ji patarnavimai eina privilegi
juotiems žmonėms, o tiktai jei
gu kas lieka, tai tenka papras
tiems žmonėms. Stebėtojas

Kriaou pasakė, Kaa Jis įsteigs bažnyčią, naznysų yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia". Ją nemokamai gausite, jei

tv. RAITO TYRI N f TOJ AI

TĖVAS IR SŪNŪS

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

1410 So. 5Qth Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. P; STRIMAITIS
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

Ofisas 2750, West 71 st St. 
T• L; 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir~ nuo 2 iki. 8, vaL vak.

uždaryta.
Rez. tat.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS, |R CHIRURGAS

S«ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofius: 2652 WEST 59tlr STREET 

Tak PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.,.antrai, treciad. 
ir penkt. 2-4 ir .6-8 vaL vak šeštadie- 
uiai* 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
2454 WEST 71et STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Redd, tolofu Gibson L6195

Priima ligoniui pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telėf. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia. tąj~ telef. Gi 8-6195

F. ŠILEIKIS, 0. P.
U“ O^THOPEbA^-PROTĖZlSTAS 

Aparatai - Protezai Med. Ban- 
w dlžaL Spiciall pagalba Itojfems

2850 WML63rd St., Chicago, III. 60629

SKAITYK.PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI •

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

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

CHICAGO; ILL. 60629

AFRIKOS NEGRŲ 
NEPRIKLAUSOMYBE

Vakarų valstybės likviduoda- 
mos savo Afrikoje turėtas ko
lonijas, joms suteikė visišką ne- 
priklausymobę, net tokioms, kur 
kanibalizmas tebebuvo prakti
kuojamas. Pilna Afrika pridy
go nepriklausomų “demokrati
nių respublikų” kaip grybų po 
lietaus. Deja, kartkartėmis 
gaunamos žinios rodo, kad ne
priklausomybė bemaž visoms 
tautoms, gentims ir padermėms 
atnešė despotiją, kokios jokia 
kolonija nežinojo. Naujausias 
pavyzdys yra Burundi jos res
publika Centrinėje Afrikoje, 
kur valdžia pateko į tautinės

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psL Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei- $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted SL, Chicago, III. 60608

■■■■■H ■

mažumos — Vatutsi genties 
rankas. Tie Vatutsi vadovauja
mi savo genties pulkininko Mi
chael Micombero pradėjo tota
linį kitos genties Bahutų geno
cidą (Bahutu gentis sudaro 85 
nuošimčius visų Burundi jos gy
ventojų) ... “Prezidentas” • Mi
combero suorganizavęs savo pa
sekėjų jaunų • paauglių (kaž
kas panašaus j gaujas “stribų”, 
kuriuos sovietų okupantai bu
vo suorganizavę savo okupuo
to j Lietuvoj)., pavadintų “Jeu- 
nesse Revoliucionnaire”, pradėjo 
■bohutus masipiai medžioti, 
žiauriausiai- kankinti- ir žudyti. 
Kas gali, bėga , j artimas negrų 
respublikas. Kas nesuskubo — 
Micombero “jahiearai” nukan
kino ir išžudė apie 250,000 ba
hutų vyrų, moterų ir' vaikų.

Pekino- atstovas dar pridūrė: 
“Musų nusistatymas yra, kad 
teisingas ir išmintingas vokie
čių klausimo sutvarkymas- atsi
žvelgiant į abiejų vokiečių vals
tybių gyventojų interesus ir 
norus privalo būti padarytas ir 
vokiečių tautos reikalai sutvar
kyti pačią vokiečių tautą, atsi
klausus”.

Chloroformas — naujoji
NUODUIMOSf PRIEMONĖ
Amerikos Medikų Draugija 

(AMA) įspėja, kad narkotikų 
vartotojų tarpe pareina madon 
nauja nuądijjniosi priemonė — 
chloroformas, kurio uostymas 
yra mirtinai pavojingas. Dr. 
William W. Storm iš Wisconsin 
Medical Center Madisone prane
ša, kad susekta paauglius nebe 
vien chloroformą uostant, bet 
netgi geriant. Chloroformu ap
sisvaiginęs netenka sąmonės ir 
tokioje būklėje neretai miršta.

Dr. Storm įspėja, kad chloro
formas žaloja kepenis, inkstus 
ir smegenis.

Kinai nepripažįsta 
sovietų aneksijos

NEW YORK (hvp). — Liau
dies Kinijos atstovas Jungti
nėms Tautoms Huang Hua ry
šium su JT Saugumo Tarybos 
nutarimu nesipriešinti Vokie
čių Federalinės Respublikos ir 
Vokiečių “Demokratinės” Res
publikos (Rytu zonos) priėmi
mui į JT, pareiškė reikalavimą 
“sudaryti su Vokietija taikos 
sutartį”, dabartinę, suskaldytos 
Vokietijos padėtį pavadinda
mas “anomalija” ir bendrai pa
siūlė “išmintin.L'ai. _ ir teisingai 
visą Vokietijoj klausimą su
tvarkyti. Dėl abiejų Vokietijų 
priėmimo į Jun gtines Tautas, 
Huang Hua palakė, kad abidvi 
priėmimui yra kvalifikuotos.

Huang Rua be to pareiškė 
Saugumo Tarylxjje, kad jau 28

Čikagječiai netiki sava 
politikieriams

Sun. Times ir WBBMrTV 
(Channel 2) pravedė apklausi
nėjimą, kurs parodė, kad. Chi- 
cagos miesto ir priemiesčių gy
ventojai netiki ir nepasitiki sa
vo politikieriais ir valdininkais, 
neišskiriant net-ilgamečio mie
sto mero Daley. Tik vos-ne-vos 
33 nuošimčiai mieste • ir 27 % 
priemiesčiuose atsakė teigia
mai į klausimą “Ar tikite val
dininkų geromis intencijomis 
mieste ir apskrityje?” Daugiau 
kaip pusė (5L%>) mi.este ir 53-% 
užmiesčiuose davė neigiamus 
atsakymus. -Priemiesčių ir už
miesčių gyventojos moterys pa
sirodė esančios dar neigiamiau 
nusistačiusios negu vyrai: mo
terys davė net 64% neigiamų 
atsakymų.

80 nuošimčių mieste ir 83 
nuošimčiai užmiesčiuose (Cook 
apskrityje) pareiškė nuomonę, 
kad valdžioje yra įsišaknėjusi 
tokia ar kitokia korupcija.

Į klausimą, ar meras Daley, 
turi dar sykį kandidatuoti į tas 
pačias pareigas, 47 nuošimčiai 
atsakė neigiamai, o 41% prita
riamai.

Iš apklaustųjų 80 nuošimčių 
pasisakė balsavę už Nixona į 
prezidentus.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO

LIET UV I0

DRAUGAS IR BIČIULIS

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

— Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubas rengia pikniką sekmadienį, 
liepos 15 d. Bruzgulienės sode. Bus 
skanių valgių, gėrimų ir šauni muzi
ka. Pradžia 12 vaL ir baigsis vėlai. 
Kviečia visus, atsilankyti ir linksmai 
praleisti laiką.

Komisija ir Valdyba

taikos sutartis su Vokietija nė
ra sudaryta ir dėlto abidvi vo
kiečių (valstybės) tebegyvena 
nenormaliose sąlygose.”

—Sekmadienj, liepos 1S dieną Kay 
• įvyks 

pikni- 
. ’ geros*muzfkįįr Šokiams, ga

minami slanūe inveiks Leimės
šaltinėlis. Visi kviėčiaMd ’ Šiįme že
maičių piknike dalyvauti, kaip žemai
čiai dalyvauja kitų ruošiamuose pik
nikuose. Kviečia

Juozas Skeivys^ pirmininkas

EUDEIKI
SENIAUSIA IR-DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

D0VYDA5P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: YArds 7-1741 - 1742

4330-34, So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas L LAfayette 3-0440

AMBULANCE 
PATARNAVI. , 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

—------------------

NARIAI
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So.. 50th-Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1603

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phoae: LAfayette 3-3572

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACHAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 1 
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3354 So. HASTED STREET Phone: Y Arils 7-191T

&ARSINKITES NAUJIENOSE
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MAINTENANCE

VERTIMAINOTARIATASNAMŲ VALDYMAS

VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAI

GOŽIO SALIONAS IR NAMAS
TOOL ROOM MACHINIST

1333 So. CICERO

skambinti YA 7-9107

656-6700PERMANENT POSITION

ma-

beis-

Scale

—

this

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDE IR VARDAS

PERSONAL
Asmenų

vonias, 
darbus:

GROVE VW INC, 
964-9500 
delay now. 
happy Family.

BUSI Kt SS CHANCES 
Biznio Pro«M

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Ramentas

ENGINEER - DRAFTSMAN

— J. Mitkus, Los Angeles, 
Calif., pakartotinai parėmė Nau
jienų vajų <5 dol. auka. (Vajaus 
komisija visiems rėmėjams nuo-

— Br. Mozūras, Montreal, 
P. Q., Canada, pratęsdamas pre
numeratą 6 mėn., atsiuntė vajui 
6 dol.

— N. Jonuška, Roslindale, 
Mass., ilgametis Naujienų skai
tytojas, kartu su gerais linkėji
mais visiems, atsiuntė 5 dol.

jums nereikėtu

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

NAUJIENOS
1739 So. HAI5TED ST. 

CHICAGO, IL 80608

SIUNTINIAI I LIETUVA
Ir kitus kraftus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are, 

Chlcejo, 10. 40632. Tai. YA 7-5H0

pusei metu 
Kitose JAV vietose metams 
riul — S3-0C. UBienivew -

tools. Knowledge scope 
chine. Good pay.
Call 327-4730
NORTH SIDE

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MACHINE BUILDER
Growing company needs man with 
mechanical or electrical background 
to build special machines. Full time 
steady job. Salary commensurate 

with ability.
All company benefits.

Apply in person or phone:
IMPERIAL STAMP & 

ENGRAVING CO.
1825 So. BUSSE RD. 

MT. PROSPECT 

439-7272

MACHINIST - MAINTENANCE 
Exper. man who works well on his 
own, to maintain equiument, tools 
and dies, in growing extrusion plant. 
Some electrical knowledge nec. Top 
wages. Free insurance and other 

benefits.
MIDLAND PLASTICS INC. 

2901 N. SHEFFIELD AVE. 248-2561

Ask for Mr. BILINSKI 
656-6700

NAMŲ APŠILDYMO 
SPECIALISTAS 
JOHN PUCETA 

Skambinti ryte iki 8-to$ valandoj 
arba tarp 1 ir 3-čios 

925-4661

EXPERIENCED HELP
FOR ORNAMENTAL IRON WORK 
Full time retired part time help. 

Also blacksmith and welder.
WOLTER & SONS

1923 W. NORTH AVE. 
CHICAGO. ILLINOIS

Tel. HU 6-2414

RENTING IN GENEMAL
N u o m o a

♦ Gražioje Lietuvių Tautinių 
kapinių vietoje su didele nuolai
da skubiai parduodamas dviejų 
duobių sklypas. Darbo valan
domis kreiptis i p. Buczek tele
fonu 263-2700 arba vakarais 
847-7713. (Pr).

CALIFORNIA SUPK KRVICE 
TaUaml auto motorai, ttabdH«|f 

tvne-viM Ir t. t. 
4T4 Se. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-W7

6 MYLIOS NUO HOT SPRINGS, 
kanso, 2 akrą lotai po $4,000.

Tel. (312) 448-1456

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiv

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! senus visą rūšią namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuokat 

DOMAS ŽUTAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL atGOP. TeL: VI 7*447

dr. Gleveckas, Baužys, inž. Šu
kys ir Kriaučiūnas su šeimomis

— L. K. kūrėjai - savanoriai 
eisenai prie Dariaus ir Girėno 
paminklo, renkasi sekmadieni, 
1-mą vai. p. p. 69-tos ir Artesian 
Ave kampas.

Skyriaus valdyba

— Ray Poškus įeina į “Archer 
Manor jaunųjų lygos geriausių 
beisbolo žaidėjų — All Star ko
mandą.

— Gabrielius Radavičius, Gi 
cero, III., baigė inžinerijos muks 
lūs Illinois universitete.

DEVON AVENUE
Biznio ir pajamų namas. Viena krau 
tu ve 1600 kvadratinių pėdų dydžio ii 

2 butai viršuje. 
Nėra nuomos sutarčių.

2 maš

GAL FRIDAY
Permanent position for reliable per
son with office experience. Typing 
and the ability to use Adding machine 
required. Excellent fringe benefits. 

THE MILTON JOHNS CO.
3920 S. FEDERAL off DAN RYAN 

5384500
8:30 A. M. to 5:00 P. M.

Vieno aukšto mūrinis su labai pa
traukliu vėsinamu grožio salionu — 
trijų operavimui vietų, 4 džiovintu
vais ir kosmetinio plovimo įrengi
mais. Kiemo pusėje yra skoningai 
atnaujintas 6 kambarių patrauklus 
butas. Jūs galite lengvai tapti tur
tingu ir gyventi ištaigingai toje lietu
vių apgyventoje apylinkėje su puokias 

pajamas nešančiu bizniu. 
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED MMI 
Darbininku Raibi*

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
TeL 585-2064 

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

.....----------------- prega.
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, 
siusti raginimo.
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Tai yra toks namas, kurio jūs senai 
ieškote ir apie jį svajojote. 2 aukštu 
mūrinis su bungalow tipo stogu ir 2 
labai puikiais butais geriausioje Brigh
ton Parko apylinkėje ir geriausioie 
vietoje. Pilna pastogė, pilnas beis- 
mantas. apynaujis karšto vandens tan
kas, 220 voltų elektra, 2 mašinų ga
ražas. Dovaninio bargeno kaina tik 

623,900.
Skambinkite tuojau dėl šio netikėto 

bargeno.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

A. G. AUTO MEBUH.DKS
Čia automobiliai Išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351 MM W. 63rd Street, Chicago, Ilk 

TEL, — 776-58U
Aniceta* Garbečlauekae, <ev.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

frenčių Ir taisau kambarius 
virtuvas. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t 
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

MARQUETTE PARKE 
Savininkas, parduoda labai gerą mū
rini 2 butų po 5% kambariu su 3 mie
gamaisiais kiekviename. Visur išplas- 
teruota, Įmontuotos virimo ir kepimo 
krosnys, Įrengtas beismantas, ga

ražas. 
TEL. HE 4-5610

SECRETARY
to salesmen in Chicągo office of a pro* 
minent Textile manufacturing com 
Dany, Good typing, dictaphone or 
lite steno. ‘ Excellent company bene

fits. Previous experience.
RA 6-8171

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

R & R GENERAL 
CONTRACTORS

Interior & exterior repairs & remo
deling. Roofing, siding, gutters, ce
ment work. Painting & Decorating. 

Reas. Work guar. Free Est.
Call anytime.

871-3091

— Kristina Borus, Riverside, 
Ill., gyvena kartu su savo miela 
dukra Stella Shimaitiene ir abi 
siunčia gerus linkėjimus vi
siems Naujienų bendradarbiams 
už jų įdomius ir naudingus 
straipsnius.

SECRETARY - STENO
FULL TIME.

Requires good skill, shorthand, and 
typing. Excellent wages.

Contact Mr. HOLT • 
649-1100

An Equal Opportunity Employer

SECRETARY — GAL FRIDAY 
Must be able to take shorthand, tran
scribe from dictating macihne, type 
well and be willing to learn other 
office duties. Excellent fringe bene
fits 100% company paid. Good wor
king conditions. Salary commensu
rate with experience and/or potential.

H. KRAMER & CO.
1339 WEST 21 ST. 

Mr. FAGAN 
226-6611

MOLD MAKER 
Experienced in Plastics

48 hour week — Monday thru. Friday.
TOP PAY.

Hospitalization — Vacation.
Call Bill — 237-5040

JANSAM TOOL & DIE CO.
4940 W. North Ave. Chicago

, PETRAS KAZANAUSKĄS, Prezidentas

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

available with medium size loop CPA 
firm. Hospitalization, insurance and 

other fringe benefits.

641-0914

4612 S. Paulina St 
(Town of Laką)

Dažo namus j$ lauko Ir H rida v*. 
Darbas garantuotas.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
. . ; MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Ž501 W. 69th St., Chicle, III. 60629. _ T»l. WA 5-2737
3333 So. Ha Wad St., Chleafo, HL 6060$. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, Šaldytuvai, automobiliai.
7 "maistas,' doleriniai' Cerfiftkatal.

. V. V A L AN T INA S

širdžiai dėkoja 'uz aukas, visus 
skaitytojus prašo remti Naujie
nas ir jas platinti.

EXP. AUTO BODY COMBO. 
MAN WANTED

A-l person can look to the future with 
us. Good working conditions. Dont 

delay we need vou now.
FRANK MAURO OLDSMOBILE 

1001 CHICAGO AVE. 
EVANSTON. ILL. 

Call 866-7605, ask for AL.

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
Įrengtas skiepas. S9.420 pajamų Į 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir apdrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambarių. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS IUKAUŠKAS — MARIA NOREIKIENS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629. » Tel. WA 5-2787 
.'T; rr p*»rrinkinws Įvairių prekių.

: a AutcwsiLtAi, šaldytuvai, maistas, pinigai.

TERRA
Brtn®*nybi», Laikrodžiai, Dovanaj 

vlaomi prosoma.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4661

- LEARN REAL ESTATE!
There are many real estate brokers 
who have part & full time openings 
for inexperienced sales people. We 
can show you how to find them. 
If you are a beginner, write for info 
on a free real estate salesman's refer

ral service.
ILLINOIS STATE MUS

DEPT. NAU — 7063 W. BELMONT 
CHICAGO ILL. 60634 

Phone 622-9770

MAINTENANCE SUPERVISOR 
Experienced, capable individual to 
take complete charge of printing ink 
plant maintenance. Excellent salary 

and benefits.
BOWERS PRINTING INK CO. 

2655 W. IRVING PK. 
CHICAGO. ILLINOIS

Mr. F. Venturini 539-2400

ENGINEER STATIONARY
To maintain & oper. High pressure
Boiler ~

— Stud. D. Karalius, Hinsda
le, Ill., buvo išvykęs 5 savai
tėms j Europą. Aplankė Kretos 
salą, Graikiją, Italiją, Ispaniją ir 
Prancūziją. Po šios įspūdingos 
ir naudingos jo studijoms ke
lionės, jis aplankys Arizonos, 
Kalifornijos ir N. Meksikos val
stijas. Dariaus brolis Andrius 
praleido 2 savaites Notre Dame 
universiteto sportinėje stovyk
loje. Rudenį jis pradės mokytis 
Hinsdale aukšt. mokykloje.

HELP WANTED — F WAAL E 
Darbininkiv Reikia

Al*TO RODY MAN
Small North suburban. Must be A-l
Excellent working condition. To in

sure vour future. Stop in or call
BILL MADISON MOTORS 
666 VERNON GLENCOE 

835-0800

Karštos drenos sunaudoja 
milijonus kilovatų elektros

Commonwealth Edison kom
panija pranešė, kad užėjus tarp 
90 ir 95 laipsnių karščiams, 
elektros energijos sunaudoji
mas Chicagos mieste pareika
lauja kasdien tarp 11,750,000 ir 
12,200,000 kilovatų elektros. 
Daugiausiai elektros sunaudo
jama temperatūrai kambariuo
se reguliuoti ir Įvairiems šal
dytuvams.

& Equipment. Union 
Benefits.

For information Call.
MR DAVIES. 

038-1355

Immediate opening for dependable 
conscientious man with general main
tenance skills. Good working condi

tions and excellent benefits. 
Loop location. S480.00 per month. 

Call Mr. BODNAR 
431-3394

TRANS - UNION 
CORPORATION

111 W. JAKSON — CHICAGO
An Equal Opportunity Employer

TOOL GRINDER
To head ’ up tool crib, grind small 
tools. 
Must 
plete

1 TVfRAS 

LAIKRODŽIAI IR BRANSINYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

,2M6 WEST 6*h STliET
Tai.: Raukite 7-1

MARQUETTE PARK 
Ry Owner — 2 story brick — 
apartments, completely furni 

shed. 2 car brick garage. 
$30,000.

Tel. 778-1348

— Spt. Stepono> Dariaus ir 
Itn. Stasio Girėne Transatlanti
nio žygio ir tragiškos mirties 40 
m. sukakties minėjimas prasi-' 
dės liepos 15 d. 1 vai. paradine| 
eisena nuo 69-tos ir Artesian 
Ave. Minėjimas įvyks prie Da
riaus - Girėno paminklo. Minė
jimą rengia Amerikos Legiono 
Dariaus - Girėno postas -ir kvie
čia organizacijas bei visą visuo
menę skaitlingai dalyvauti.

REAL ESTATE OUT OF TOWN 
NuonyyMs i- kitur *

— Viktorijos ir Algirdo Ka- 
raičių vasarvietėje “Gintaras”, 
Union Pier, Mich., dažnai būna 
įvairios pramogos vasarotojams, 
kurie šeimininkų globoje, jau
čiasi kaip mieli svečiai tarpe sa
vo artimųjų. Šiuo metu ten va
saroja: Prof. Jonikas, G rice vi
rius, Breivė, Valdis, Grybaus
kas, dail. Pautienius; ponios — 
Mašiotienė, Pagirienė, Leoųai- 
tienė ir Baltrimienė, taip pat dr. 
Sidrys, L. Balzaras, dr. Blažys,

DES PLAINES 
MT. PROSPECT

Custom built ranch. 3 bedrooms. 2% 
ceramic baths. Formal dining room. 
Living room. 1st floor paneled fa

mily room. Full basement.
Heated garage. Large covered patio. 

Low 50’s. Tel. 293-6356.

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUSOVAS. brokeris

SUAUGUSI MOTERIS ieško 3 švarių 
kambariu 2-trame aukšte — ramiame 
name. Bridgeport c arba Marquette 

Parke. Skambinti po 6 vai. vak. 
Tel. YA 7-7414.

3 Bedroom brick ranch — Large lot 
56' x 134'. 2 car garage. Side door. 
Gas Fa. heat. 2 nat. faer places. Ce
ramic tile Kitchen and Bath. 6 large 
closets. Pan. basement with wet. 
bar. Overhead sewers. Alum. s. s. 
& doors. Large patio. Ideal location. 
Near shopping, schools and churches. 

Low 40’s. 
For app. call

MECHANIC
EXPERIENCED TOP MAN 

for foreign and American cars 
with

".YU

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visu lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad’nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir Baramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis inkiatvvos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chlcaęolf^ Fr KanidoU Naujienos metams — 521.00.
57.00, vienam mėnaciui — 54.00.

- 520.00, pusei metų — 51L00, vienam mėne- 
523.00 metami.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

LIUKSUS 1% AUKŠTO
20 metų senumo mūrinis namas. 5% 
kamb. su 3 miegamais apačioje ir 2 
kamb. viršuj. Atskiros šilimos, cen 
trinis vėsinimas, 2 mašinų mūro ga 

ražas. 65-tos ir Homan apvlinkė.
BUD'S REAL ESTATE 

Tel. 254-5554

M. A. š I ¥ K U S 
R»«l Notary Public

_ INCOME TAX SERVICE _ 
42J9 S. Mb pl• wood. Tol. 254-7454 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybė* pareišlrimal ir 

kitokį blankai

AL. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Tatefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos Ir Western Avenue kampas

AUTO MECHANIC
Expd. on VW’s very excl. pay. Insure 

your future with us, 
DOWNERS

Call
Dont

Join our

MONEY MAKES MONEY
Mail $12.00 (returnable if not satisfied) for complete information on how 

$6,039.00 can- earn $100 weekly or $10,278.00 can earn $200 weekly.
Member BETTER BUSINESS BUREAU
Mail to: ALLIED PRODUCTIONS, INC,

1644 Dekalb Ave. N. E. Atlanta, Georgia 30317 or
Phone: (312): *«-l766 — Mr. JERSEY 4

DWEJU ŠEIMŲ
MŪRINIS NAMAS 

ir 6 kambariai. Pilnas 
mantas. 2 mašinų garažas 

Daug priedų. 
Tel. 486-4855

3 to 4 years HVAC experience for 
growing Mt. Prospect firm.

Benefits include, paid vacation and 
insurance.

398-5300

AUTO BODY — FENDER MAN 
OR COMBINATION 

Top auto body and fender man, 
combination man. Experienced 
wages. Busy shop. Dont Let 

pass. You call STEVE 
283-6646.

Located Peterson & Cicero.

mūrinis garažas
282-1558

NORĖČIAU SUSIPAŽINTI 
SU LIETUVE, 

ne jaunesne 65 ir ne vyresne 70 metų, 
kuri sutiktų atvažiuoti į Floridą ir, jei 
patiks, čia apsicvventi. Kai susipažin- 
sim ir vienas kitam patiksim. tai tap
sime gyvenimo draugais. Prašome 
man parašyti apie save, o aš manda
giai atsakysiu ir apie ‘save plačiau 
parašysiu. Man rašykite tokiu ad
resu:

NAUJIENOS Box Nr. 190, 
1739 So HALSTED ST.

CHICAGO ILLINOIS 60608

Experienced machinist needed to 
help our company design and to build 
tools and fixtures. If you qualify 
we can offer you an outstandnig be
nefit package. Guaranteed merit re
view, paid holidays and vacation, 10 
hour minimum overtime guaranteed 

per week.

WESCO PRODUCTS

♦ Gintaro Vasarvietėje. Union 
Pier, NJich., šiuo metu vyksta 
šachmatų turnyras, o šeštadienį 
2 vai. meisteris Tautvaiša duos 
simultaną Union Pier vasaroto
jams. Visi šachmatininkai su 
šachmatų lentomis kviečiami 
dalyvauti. Dėl vasarojimo pra
šoma skambinti 61A-469-3298.

Munčiu__________doL
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo ____ __ ____________________ kaip dovana

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. Arti 

71-mos ir Mozart. Modernus viduj. 
$21,900.

■ 2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildymas. Alum, lan- 

! gai. ' Karpetai. Kabinetų virtuvė. 
Sausas beismantas. Garažas. $29,900.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
gražių priedu. Garažas. įrengtas beis
mantas. Siūlymas. S44.900.

ARTI 52-TROS ir CAUFORNLA, 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. $18.900.

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
'sausa* beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000.

j ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 

• šildymas. Garažas. $17,900.
j 4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
j riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

6 BUTŲ 15 X. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras; Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cėn- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. 
$24.000. . . •- . ' j

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900. ‘

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

SCREW MACHINE 
AUTOMATIC

BROWN & SHARPE
Set up and operate. Four machine 

line. Day shift only.
Benefits and profit sharing

* $5.45 per Hour..
L. D. REDMER SCREW PRODUCTS 

515 THOMAS DRIVE 
BENSENVILLE. ILLINOIS 

Phone 595-0404

drill remers and form tools, 
be capable of setting up com- 
control of inventory of tools. 

‘Salary open.
FRINGE BENEFITS.

WESCO PRODUCTS
T333 So. CICERO

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR* NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

HOM? INSURANCE
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