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BREŽNEVAS PRANAŠAUJA GERESNI

Reikes vėl pirkti iš vakarų
MASKVA. — Sovietų spauda kasdien ragina valstiečius ir 

darbininkus “viršyti” darbo normas. Ypatingai didelis partijos pro
pagandistų dėmesys nukreiptas į žemės ūkį, kurio derliai vis at
silieka nuo planų, šiais metais užplanuota nuimti 197.4 mil. me
trinių tonų grūdų, tačiau, kaip pats Brežnevas neseniai pasakė 
kalboje, nors derlius bus daug geresnis už praėjusių metų derlių, 
planas nebus pasiektas. Tikimasi 186.8 mil. tonų grūdų, kas 
yra apie 11 mil. tonų mažiau, negu planuota.

Brežnevas apie derlių kalbėjo 
Ukrainos sostinėje Kijeve, kur 
jis atvežė iš Kremliaus medalį 
sovietinei Ukrainai. Liaudžių 
Draugystės • Ordinas įteiktas vi
sai Ukrainai už jos įnašą Sovietų 
Sąjungos stiprinime. Brežnevas 
kalbėjo apie žemės ūkio derlių 
Ukrainoje, nes čia išauginama 
didelė dalis Rusijoje sunaudo
jamų javų.

Brežnevas, kalbėdamas apie 
ekonominius reikalus, paskelbė, 
kad greit' įvyks komunistų par
tijos centro komiteto plenumo 
sesija, kuri svarstys technikos 
pažangos klausimus. Paaiškėjo, 
kad be pažangos mašinose, so
vietų ekonominis augimas ne
auga, kaip buvo laukta. Darbo 
našumas kyląs, kaip Izvestija ra
šė, tik 5.4%, kada plane buvo 
numatytas 5.8% augimas. Daug 
trūkumų statybos pramonėje, o 
labiausiai atsilikusi lengvoji pra
monė, kurios augimas buvęs 1%. 
Maisto pramonės augimas per 
šešis mėnesius „buvęs U %. Mėsos 
gamyba ne tik nepadidėjo/bet 
nukrito, lyginant su 1972 m.

Pernai Sovietų Sąjunga tu
rėjo pirkti užsieniuose 25 mil. 
tonų javų. Jei šiais metais der
lius bus toks, kaip Brežnevas 
pranašavo Kijeve, tai sovietams 
teks įsivežti “tik’ 11 milijonų 
tonų. Kada gi proletarinė vals
tiečių ir darbininkų tėvynė pra
dės pati javus eksportuoti.ir šer
ti jais “badaujančius” kapita
listus ?

Amerika vetavo

irNEW YORKAS. — Kaip 
buvo laukta, Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba priėmė rezo
liuciją, kuri stipriai pasmerkė 
Izraelį už arabų žemių okupaci
ją. Už pasmerkimą balsavo: Bri
tanija, Australija, Austrija, 
Prancūzija, Ginėja, Indija, In
donezija,, Kenija, Panama, Peru, 
Sudanas, Sovietų Sąjunga ir 
Jugoslavija.

Kinija atsisakė balsuoti, nes 
jos ambasadoriaus nuomone, re
zoliucija buvo nepakankamai 
stipri ir neragino viso pasaulio 
valstybių stipriai remti arabus.

Rezoliucija buvo Amerikos ve
tuota. Jau antrą kartą Amerika 
panaudojo savo veto teisę gin
dama Izraelį. Iš viso Amerika 
veto panaudojo 5 kart.

Egipto prezidentas Sadat po 
Amerikos veto pareiškė, kad 
Amerika siekia paklupdyti ara
bus ant kelių ir priversti juos 
derėtis su Izraeliu. Prezidentas 
kartu priekaištavo ir Sovietų Są
jungai, kad ji gerina santykius 
su Amerika. Arabai gali pasiti
kėti tik savo jėgomis ir savo veik
smais, pareiškė Sadatas.

O

WASHINGTONAS. — Astro
nautų iš mėnulio parvežti ak
menys sudaro laukiamą dovaną. 
Amerikos ambasadorius Ross 
Adair gimtadienio proga pado
vanojo Etiopijos imperatoriui 
Haile Selassie gabaliuką mėnu
lio sidabro. Akmenėlį gavo ir 
Italijos prezidentas Giovanni 
Leoni iš ambasadoriaus John 
Volpe.

JERUZALĖ. — Izraelio užsie
nio reikalų ministerija paneigė, 
kad Norvegijoje suimti du žy
dai yra valdžios agentai, atvykę 
nušauti arabo. Niekas Izraelio 
prisipažinimo ir nelaukė. Izraelio 
slapta taryba Mossad veikia vi
same pasaulyje ir agentams pa
sakyta, kad niekas jų neužstos, I riausybės vadą, tačiau Sihanoukas atsisako su juo susitikti. Kita 
jei jie paklius į bėdą. priežastis, Kinija šaukia savo komunistų partijos kongresą ir visi

SANTIAGO __Čilėje vėl su valdžios pareigūnai* bus labai užimti?" Trečia priežastis, neaišku-
streikavo sunkvežimiu vairuoto?Jvsks po^rugpiūčio lū dienos, Ig^ko^eso nutarimu, 

jtun užsibaigti Amerikos lėktuvų parama-Kambodijos vyriausybei.
Kambodijos komunistai tikisi lengvai laimėti, jei nebebus lėk
tuvų paramos. :Iki to laiko jie nenori jokių derybų.

Abejojama, ar Lon Nol vyriau-, — 1 1 - ■ ■ , ==
džia imsis priemonių prieš vai- šybė Kambodijoje išsilaikys, kai 
T uoto jus, unijos pirmininkas-Į Amerika nutrauks lėktuvų vei- 
Juan Jara pagrasino į streiką , klą. Jei paaiškėtų, kad Kambo- 
įtraukti autobusų ir taksių- dija ir toliau pajėgia gintis, tuo 
transportą.

MANILA. — Filipinuose va- kompromiso ir pradėti derybas, 
kar ir šiandien vyksta balsavi-.- Amerika, žinodama, kad nuo 
fnas, kuriame reikia atsakyti įr rugpiūčio 15 d. teks nutrauk- 
klausimą: “Ar nori, kad prezi- .ti bombardavimus, padidino gin- 
dentas Marcos tęstų darbą, pa- klų siuntas Kambodijos kariuo- 
sibaigus 1973 metams, ir užbaig- menei. Ginklų Kambodija turi 
tų reformas, pradėtas karo sto--’pakankamai, jai trūksta tik ko
rio metu ?” valdžia tikisi kad 22 • vingumo.
■mil. balsuotojų atsakys: “Taip”.| Vakar Amerikos lėktuvai su- 
Filipinuose visi privalo balsuo-, stiprintomis jėgomis puolė ko- 
ti nuo 15 metų.

DETROITAS. — Darbo žmo-: 
nėms dejuojant dėl kylančių kai-’

KISSINGERIS ATIDĖJO PLANUOTA
KELIONĘ Į KOMUNISTINĘ KINIJĄ
WASHINGTONAS. — Patarėjas Kissingerjs atidėjo savo 

numatytą kelionę į Pekiną. Kaip žinoma, jis norėjęs Pekine su
sitikti Kambodijos princą Sihanouką, egzilinės Kambodijos vy-

Graikų vyskupas 
prieš valdžią

NEW YORKAS. — šiaurės ir

jai, reikalaudami didesnių per
vežimo tarifų. Valdžia jiems 
pažadėjusi pakėlimus po pirmo 
5ų streiko spalio mėn. Jei val-

atveju komunisti gali ieškoti

VĖLIAUSIOS, ŽINIOS

CALGARY. — Kanados prem 
j eras Pierrie Trudeau pranešė, 
kad spalio mėn. jis važiuos į 
komunistinę Kiniją tartis dėl 
prekybos.

munistų dalinių koncentracijas 
prie Phnom Penho. Valdžios ko
munikate'sakoma, kad kovosežu- 

nų,’’Fordo'7utomobniu’Lnd?o- vo 400 komunistų. Daugelyje 
vė paskelbė, kad šiais metais už. j vietų vyksta aršioslcovos ir tal- 
darbiai pakilo 17%, palyginus džia Pranešė Rentojams, kad 
su pernai. Pelnas padidėjo net iie būt^ Pasiruošę kovai, nes pa- 

i stebėta komunistų infiltraciją į 
NEW YORKAS. — Texaco t miest^

bendrovė paskelbė, kad jos pel-' LieP°s' 19*21 dienomis Kam- 
nas per antra ketvirtį pakilo ^5*° sukilėlių ir Siha-
44.5%, o per pirmus 6 mėn. vyriausybės atstovų kOn-
28.1%. Shell bendrovė skelbia ?resas- Jame konstatuota, kad 
54% padidėjimą per antra ket-'į90^ visos Kambodijos terito- 
virtį, o paėmus visa pusmetį, rij°s ^švinta ‘ iš Lon Nol 
pelnas pakilo 39%. ‘Bendrovės valdžios. Komunistų tikslas esąs 
nesiskundžia prezidento ekono- užimti sostin* ir Pradėti valdy' 
mine politika. IV*3* K°ngresas Pa'

BEIRUTAS. — Buvęs Libano, ne^abma derėtis
premjeras Saeb Salam pareiškė 
parlamente, kad tą naktį, kai 
izraelitai puolė Beirutą, balan
džio 10 d., jam premjerui teko 
vykti į kariuomenės vado gen. 
Iskander Ghanem namus ir jį iš
versti iš lovos. Vadas nieko ne
girdėjęs apie puolimą.

IX5NDONAS. — Britų spau
da iki šiol gynė prezidentą Ni- 
xoną dėl Watergate bylos sukel
tų kaltinimų. Dabar I>ondon Ti-1 
mes pasisakė prieš prezidento ^^ienį, o kitas - tre- 
nutarimą neduoti senato komi- Sčiadienį vakare.
tetai savo pasikalbėjimų juostė-1 Kambodijos sostinėje nuo 
lių, kurios padėtų surasti teisy-.komunistų artilerijos ugnies žu- 
ibę. |vo 20 žmonių, sužeista 100.

su “išdavikų gauja”.

SEDULAS. — Pietų Korėjos 
užsienio reikalų ministeris at
vyksta į New Yorką pasitarti 
su JT sekretorium Waldheimu 
dėl Korėjos įstojimo į Jungtines 
Tautas.

• Du sovietų erdvėlaiviai 
skrenda be įgulų Marso planetos 
link. Vienas buvo paleistas į

• Liepos 26 dieną, 1973 m. 
Amerikos istorijoje ■ liks garsi, 
nes tą dieną JAV federalinis 
teismas Washingtone, D. C., nu
sprendė, kad prezidentas Nixo- 
nas turi pristatyti į teismą savo 
turimus slaptus dokumentus ir 
juosteles, iš kurių gali paaiškėti 
teisybė apie Watergate skanda
lą. Jury sudarė 8 vyrai ir 12 
moterų, jų tarpe 14 negrų.

_• Ketvirtadienį senato Wa
tergate komitetas nubalsavo 
kreiptis j teismą, kad jis privers
tų prezidentą Niioną atiduoti 
slaptus dokumentus ir magneto
fonines juosteles, iš kurių komi
tetas galėtų daugiau patirti apie 
Watergate skandalą ir jo daly
vius. Tai irgi istorinis žingsnis, 
apie kurį kalbės ateinančios kar
tos.
• New Yorko apeliacinis teis

mas panaikino žemesnio teismo 
sprendimą, kuris reikalauja vy
riausybės tuoj sustabdyti karo 
veiksmus Kambodijoje. Civilinių 
Teisių Unija buvo skundėja.
• Jūrų laivyno precizinio 

skridihio komanda “Blue An
gels” neteko trijų narių, kurie 
užsimušė, kai du lėktuvai ore 
susidūrė, skrisdami arti vienas 
kito.

•. Londone 26 tarptautinės 
oro kelionių bendrovės nutarė 
rekomenduoti, kad kelionių kai
nos būtų pakeltos 5%. Bendro
vių tarpe yra Pan American ir 
TWA.
• Atstovų Rūmai patvirtino 

2.8 bit dol. užsienio paramos 
įstatymą. “Ružavos” New Yor
ko atstovės Bellos Abzug siūly
mas sustabdyti tuoj pat visą pa
ramą Kambodijos vyriausybei 

buvo kongreso atmestas 105— 
26 balsais.

UI SVARBŪS SAULĖS TYRIMAI
CAPE KENNEDY. — šiandien, šeštadienį 6 vai. 8 min. ryto 

į erdves pakils Apollo laivas kelionei į erdvėje skriejančią "Sky- 
lab stotį, lai jau antroji įgula, vykstanti į laboratoriją svarbių 
uždavinių atlikti. Astronautai Alan Bean, dr. Owen Gerriott ir 
Jack Lousma išbus stotyje 56 dienas, ar net 59 d., jei bus rei
kalinga.

Erdvės mokslininkai džįūgau- 
ja, kad jau pirmoji įgula parvežė 
iš stoties labai reikšmingų duo
menų. Įdomiausios esančios sau
lės fotografijos, kurios atidengia 
visai nežinomus saulės viršuti
nės atmosferos aspektus. Aštuo- 
ni saulės teleskopai fotografuoja 
saulę .ir aplink ją esančią koro- 
ną. Fotografijos gali padėti nu
statyti, kokios rūšies yra sau
lės energija, ir kas sukelia sau
lės audras ir jų stiprumą.

Mokslininkai jau sužinojo, kad 
saulės korona nėra rami ir vie
nalytė, bet kaip išsireiškė dr. 
Giusseppe Vaiana iš Mokslo ir 
Inžinerijos Cambridge, Mass., 
instituto, korona yra “dinamiš
kas žvėris”. Erdvės stotis, kiek
vienoje orbitoje fotografuoda
ma specialiais prietaisais saulės 
aplinką, pastebėjo ir užregistra
vo pasikeitimus ne tik dieną po 
dienos, bet net orbita po orbi
tos. Korona tęsiasi nuo saulės 
pakraščio apie 6 milijonus my
lių. Ji esanti labai karšta, karš
tesnė už pačią saulę, išskyrus 
jos ašį, patį centrą.

Erdvės stotyje įrengti teles
kopai turi.tą privalumą, kad jie 
gali daryti stebėjimus netrukdo
mi žemės atmosferos ir miglų. 
Iš parvežtų matavimų ir įvairių 
fotografijų mokslininkai tikisi 
galėsią susidaryti daug tikresni 
vaizdą apie saulę, jos aplinką, 
magnetinį jos lauką. Skylab 1 
astronautai pastebėjo birželio 
15 d. saulėje milžinišką sprogi
mą ar užsiliepsnojimą, kuris tę
sėsi per 20 min. Visą tą laiką į 
saulę buvo nukreiptas rentgeno 
aparatas, kuris sprogimo didėji
mą ir mažėjimą nufilmavo. To
kia mokslinė informacija yra 
svarbiausias šios astronautu ke
lionės tikslas. Atsiveria plačios 
perspektyvos toliau tirti kosmi
nę erdvę bei saulės sistemą. Kar
tu išbandomas žmonių patvaru
mas keliauti erdvės sąlygose.

Jaunuolis perka

WASHINGTONAS. — Po 
ilgo ieškojimo Kinijos atstovybė 
Washingtone surado du tinka
mus ambasadoriui ir jo patarė
jui namus, kurių vienas kainuo
ja 250,000 dol. ir kitas 500,000 
dol. šį biznį pravedė jaunas 
New Yorko nuosavybių agen
tūros tarnautojas Johansen, 24 
metų amžiaus.

Tuo metu, kada į New Yorką 
atvyko Kinijos Jungtinių Tau
tų delegacija, Johansen, važiuo
damas autobusu į darbą, paskai
tė apie kinų atvykimą laikrašty
je ir pagalvojo, kad kinams rei
kės* patalpų ir namų.- Nieko ne
laukdamas, jis pats nuvyko į 
viešbutį, kur apsistojo kinų di
plomatai, ir prisistatė jiems, 
siūlydamas savo patarnavimus. 
Kinai apsidžiaugė, kad atsirado,

Pietų Amerikos graikų ortodok- kas jais rūpinasi ir pavedė Jo_ 
sų arkivyskupas Jakovas pirmą hansenui surasti jiems patalpas, 
kartą pasisakė politiniu klausi- Enai New Yorke nupirko kelias 
mu savo laiskfe valstybės depar- nuosavybes už 4.8mii. dol. Spėja-
tamentui. Jis kritikuoja Grai
kijos Jcarinę .vyriaųsyįaę, ir . Jos' 
uždėtus tautai varžtus. Arkivys
kupas atsiliepė į valstybės sek
retoriaus Rogers pareiškimąf.

ma, kad Johansenas uždirbo apie 
6%

Išgirdęs, kad Kinijos atstovy
bė atvyks į Washingtona, greit

kad monarchijos panaikinimas, galvojantis Johansenas nenu- 
Graikijoje yra graikų vidaus’ traukė su kinais ryšių. Jis greit 
reikalas. lakovos sako, kad grai
kai negali laisvai pareikšti sa
vo valios ir todėl jo sąžinė ver
čia jį pasisakyti, nors per 14 me-į 
tų jis bandė vengti grynai poli-j 
tinių klausimų.

Karinė Graikijos^ valdžia šį- gtabui ir įstaigoms. Ieškojimui 
vadovauja Johansenas, dabar 

j jau turįs kelis tarnautojus. Tas 
. vyrukas toli nueis.

įsigijo real estate leidimą veik
ti District of Columbia. Kai at
vyko kinų delegacija, jis ir jiems 
pasisiūlė patarnauti. Nupirkus 
du namus vyresniems diploma
tams, kinai ieško didesnės pa
talpos su 250 kambarių savo

sekmadienį praves plebiscitą dėl 
monarchijos panaikinimo, todėl' 
žinią apie Jakovos pareiškimą 
gali turėti įtakos- į plebiscitą. 
Graikijos valdžia visada pabrė
žia, kad Amerikos graikai pa
laiko karinę valdžią.

Arkivyskupas lakovos, 
yra 62 metų amžiaus ir 
1.7 milijonų tikinčiųjų, 
Amerikos vyriausybės daryti žy
gių, kad Graikijoje būtų atsta-! 
tyta laisvė ir demokratija.

Washingtono elitą
WASHINGTONAS. — Trano 

šachas ir imperatorienė Farah 
1 ketvirtadienį vakare pakvietė 
į 500 svečių į John F. Kennedy 
i kultūros centro operos salę pa
žiūrėti muzikinės dramos “De
sert f Song”. Prezidento ložėje 
su< šachu sėdėjo vicepreziden- 

aukas kandidatams ?as ,Vis?s ,ož?

kuris 
valdo 
prašo Peronas meldėsi

ir didelė parterio dalis buvo iš 
anksto išpirktos Irano ambasa-WASHINGTONAS. — Sena

tas 54 balsais prieš 39 nutarė ap- Idos- Po spektaklio apie 100 žy- 
riboti kandidatams rinkimų’me- miausių svečių buvo pakviesti į 
tais duodamas aukas. Joks as
muo negalės duoti kandidatui į 
prezidentus ar į kongresą dau
giau kąip 3,000 dol. Kai kurie 
senatoriai siūlė aukas sumažinti 
iki 100 dol., tačiau pasiūlymai 
buvo atmesti.

Senatoriai nutarė sumažinti 
turtingųjų aukotojų įtaką vy
riausybei. Paskutiniuose rinki
muose prezidentas Nixonas ga
vęs iš vieno asmens 2 milijonus 
dol., iš kito milijoną ir kelias
dešimt aukų po 100,000 dol. De
mokratų kandidatas irgi gavęs 
kelioliką aukų po 100,000 dol.

Watergate afera ir su ja su-J mus ir renkantis Irano aviacijai 
siję atidengimai paskatino se- lėktuvus, jo žmona kalbasi su 
natą sugriežtinti švarių rinki- spauda, lanko»galerijas, ligoni
nių įstatymus.

Irano ambasadą vakarienei......
Trečiadienio vakare šachas bu

vo suruošęs ambasadoje pietus, 
kurių metu buvo suvalgyta dide
li kiekiai Irano kaviaro, kurio 
svaras kainuoja 90 dol. Tarp 64 
svečių buvo prezidentas Nixo- 
nas su žmona, kuris ta proga pir
mą kart po rinkimų susitiko bu
vusį demokratų prezidentinį 
kandidatą sen. McGoverną. Da
lyvavo sen. Fulbright, preziden
to patarėjas Kissinger, preziden
to sekretorė Rose Mary Woods 
ir kt.

šachui važinėjant po aerodro-1

uz mirusią žmoną
BUENOS AIRES. — didelės 

minios nuolat sustabdomas, Ar
gentinos busimasis prezidentas 
■Peronas atvyko su žmona Iza
bele į sostinės katedrą, į pamal
das už antrą žmona Eva Duarte 
de Peron, kuri mirė prieš 21 me
tus. Sukakties proga miestuose 
buvo daug “Evitos” fotografijų, 
nlakatų, kuriuose peronistai įra
šė “Evita tebegyvena”.

Kairieji peronistai teigia, kad 
iei Eva būtų gyva, ji priklausy
tų jų revoliuciniam judėjimui. 
Dešinieji peronistai prie kate
dros susirinkę šaukė: “Mes nei 
jankiai, nei marksistai, mes visi 
—<• tik peronistai”. Jiems riks
mais atsakydavo kairieji, ragin
dami “statyti socializmą”.

Peronas katedroje užtruko 45 
minutes, o paskui dar tiek teko 
išsėdėti automobilyje, kuris ne
galėjo prasiskverbti per minią.

nes ir parodas.

Čilėje huvo nušautas karo 
laivyno viršininkas. Prezidentas 
Allende pareiškė, kad jį nušovė 
fašistai.



Our "GOOD NEWS" is even better
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BEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

HIGHER INTEREST RATES EFFECTIVE IMMEDIATELY

Monday, Tuesdayjliursday, Friday- 9 AJM. to 8 P.M.; Saturday-9 AM. to 12 Noon; Wednesday-no business transacted

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly x

Interest paid to the 
date of withdrawal

PASSBOOK ACCOUNTS 
(new and existing accounts)

Mgtyrity 

four years 

30 months

kad, 
nors 
Juk 
ver-

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

nuo- 
kilimu, 
Steng-

SW1BG

on 
investment
• t*. i r«** »

account

mokama dviejų 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
v LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

NAUJIENOS, CHICAGO ft, ILL. — SATURDAY, JULY 28, 1973

Nuo
1914 metų

Midland S yings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
u* ateityje.

Sąskaitos ąod r austos Iki 
$20.000.

CERTIFICATE ACCOUNTS 
(new accounts only)

Labai pabrango 
Kreditas

Užuot A. Daugvydas nieki
nęs K. Strėvą ir įeitus, juos 
pravardžiuodamas, ar ne geriau 
būtų padaręs, jei K. Strėvos L. 
Dambriūno reportažo vertini
mą išspausdintą Naujienose, 
būtų persispausdinęs Akira
čiuose. Tuo jis būtų parodęs 
gerą valią ir parodęs, kad jam 
tikrai rūpi objektyvi tiesa. Pą.-

Incręases to 5.39% 
on interest accumulated 

for one year.
Bimgai Įdėti prieš menesio 15 d duoda dividendus už visą mėnesi

Dividendai mokami sausic ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūsų namą

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto —- 8:3b vak.f 
Anlrad ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta 

rtEUF dieniais 9:00 ryto - 12:00 dienos Trečiadieniais už- 
daryta

kad tokį sutiki
mą “Naujienos” persispaus
dinti būtų mielai davusios. 
Juk gaila Akiračių skaitytojų, 
kurių nė vienas bus priverstas 
gaišti laiką, vargti, ieškoti 
Naujienų, kad patirtų, ką iš 
tikrųjų parašė K. Strėva, no
rėdamas prislopinti Maskvos 
trimito baisa.

tas nežmoniškus muitus. Rašy- Lietuvoje yra suburti kadrai 
damas apie Vilniaus katedrą, 
kurioje jis 
koncerto, būtų prirašęs, kad 
ji okupanto išniekinta, pavers
ta koncertų ir paveikslų gale
rija.

l ai tiesa, kad ne tik K. Sirė- 
va, bet, manau, jog ir kiti by
lą tylėję, jei Dambriūnas, ra
šydamas tokį rašinį, būtų pa
rašęs ne vien tai, ką jo akys re
gėjo, bet kad ir trumpai pa
stebėjęs, jog Maskva melo 
propaganda įr tariamomis kul
tūrinėmis “gerybėmis’,’, bei 
padaryta “pažanga” siekia pri
dengti vergiją lietuvių tautai 
jos atneštą. Tikrai K. Strėva 
būtų tylėjęs, jei tokį reportažą

A. Daugvydas kelia mintį, 
kad visuomenėje turėtų būti 
visokių nuomonių. Sutinku. 
Tik griežtai pasisakau pries vi
sus tuos, kūne siūlo dėl Lie
tuvos pavergimo būti nuolai- 
diems, susigyventi su pavergi
mo faktu, kad nereikia lieti 
nevilties ašarų, nes ateis hu
maniškesni reisai, kurie kalbės 
be klastos. Dėl mūsų Lietuvos 
okupacijos negali būti įvairių 
slidžiai palankių okupantui 
nuomonių. Čia turi būt viena, 
tvirta ir visuotinė mintis, kad 
Lietuva okupuota, kad oku
pantas žudo mūsų tautą, ir to
dėl mes reikalaujame paverg
tai tautai laisvės.

Labai menkiį atestaciją A. 
Daugvydas duoda apie save,

Federalinis Rezervų Bankas, 
kovodaas su infliacija ir 
latiniu prekių kainų 
labai suvaržė kreditą 
dąmasis mažinti pinigų apy
vartą krašte, bankas pakėE* 
diskonto procentą ligi 7%. Ko
merciniai
pinigus iš Rezervų banko, turi 
dabar mokėĮi šį aukštą procen-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Tokių rašinių, kokį parašė 
L. Dambriūnas Akiračiuose ir 
kurį ryžosi A. Daugvydas pri
dengti puldamas K. Strėvą ir 
kitus, yra pilni okupanto laik
raščiai ir, tai tiesa, be jokių 
komentarų, kokių norėtų ir A. 
Daugvydas. Tik tokie propa
gandiniai rašiniai, okupanto 
spausdinami “Tiesoje” ir ki
tuose jo propagandai skirtuo
se spausdiniuose, kurių kiek
vienas baigiamas amžinai tuo 
pačiu kartojamu refrenu r bur
žuaziniais laikais Lietuvoje to 
nebuvo, ir vis tuo pačiu tuš
čiu šūkavimu, kad buržuazi
niais laikais, Lietuvoje spau
da neliaupsino kiaulių šėrikių, 
nei karvių melžėjų.

Matyt, dėl to ir A. Daugvy
dui K. Strėvos L. Dambriūno 
rašinio įvertinimas nepatiko, 
kadangi šis jo neišgyrė, bet iš
peikė ir įrodė, kad jo reportaže 
aprašyti įspūdžiai toli gražu 
nuo tikrovės. Kad tariamoji 
“gerovė”, atneša Lietuvon, 
nieko bendro neturi su tautos 
laisve.

Mūsų nclinksmina, kai oku
pantas rašo, kad dabartinėje

a išmeksfąHuo~ 
ifikuoti kgryįiį 

nei pagaliau Vilhiaus 
šaltibąrįįčiąh. 

badu nėra išma- 
e pajėgią vergų 
Erelis ąuksipia- 

ypa sotus, ir jam 
bet ar jis 

Mes pasi
gendame L. Dambriūnp repor
taže pavergtosios tautos fizi
nio ir <Įvasinįo genocido ati
dengimų. Lietuvių visunjųęnė 
nori išgirsti iš inteligento ir 
frontininko, k;< jis patyrė pa
vergtame krašte apie mūsų 
brolių kančias ir fizinę ir dva
sinę vergiją. Jai visai neįdo
mu, ar kolchozų stogai gražiai 
atrodo, ar jie skylėti. Lietuvių 
išeivijos visuomenė nori žinoti, 
kodėl šiandien ■ puslaukinis Af
rikos žmogus yra laisvas, o 
lietuvis turi vergauti rusų ko
munistui.

žinėjęs čikags Vilnies pasiųs
tasis reporteris, kuris, ten be
silankydamas ir stebėdamas 
viską pro raudonos spalvos 
akinius, grįžęs skelbtų ten oku
panto atneštą “pažangą”. Ir 
kad tautai ir kraštui okupacija 
reiškia laisvės “atnešimą” bei 
gerovės “pakėlimą”, žinoma, 
kad nebūtų prasmės su tokiu 
rašeiva ką nors .ir kalbėti. Bet 
kam gali kilti abejonė, kad A. 
Daugvydas su L. Dambriūnu 
nežinotų, ką reiškia kraštui ir 
tautai pavergimas. Juk per
skaičius L. Dambriūno repor
tažą iš jo kelionės po Lietuvą, 
plaukia išvada, kad dabarti
nėje Lietuvoje pakilusi pažan
ga ir kultūrinė veikla tik dėl 
to, kad Maskva okupavo Lie
tuvą. Aišku, kad tokio repor
tažo negalima praleisti tj’lomis, 
jis jau perdaug propagandinis 
ir lietuvių išeiviją migdantis. 
Tuo labiau kovojanti išeivija 
prieš savo tautos pavergimą ne
gali L. Dambriūną pagirti už 
tokio reportažo rašymą, - žino
dama, kad jis yra buvęs ne
priklausomos Lietuvos laikais 
aukštesnės mokyklos mokyto
jas ir šiandien esantis fronti
ninku narvs. C. ■ ■

Kažin? ar jo tokį reportažą 
nepasmerktų pavergtieji broliai, 
kad jis po savo vizito dabarti
ne Lietuvos būkle savo rašinv- c C , <•
je atvaizdavo labai šviesiai ro
žiniais dažais. ... . '

Ir kas gi gins L. Dambriūną 
jei jo negintų Akiračiai. Tokia 
jau jų paskirtis pulti, sunie
kinti visus, viešai pasisakan
čius prieš tuos, kurie dau
giau ar mažiau pilsto vandenį 
ant okupanto malūno. Prieš 
tuos, kurie, apsilankę paverg
toje Lietuvoje, parsiveža savo 
ištuštintuose lagaminuose oku
pantui palankių, propagandi
nių pagyrų. Va, tik Maskvos 
dėką, tiek ir tiek dabartinėje 
Lietuvoje vyksta kultūrinių 
pasireiškimų!... kaip aukštai, 
ten klesti gerovės!... o ir pasi
girsta net ir tokių grynai, me
lų pridengtų garsų, kad, girdi, 
nematyti, jog Lietuva būtų pa
vergta!... Deja, kad tokie ir 
į juos panašūs okupuotosios, 
Lietuvos “vizitatoriai” ničnie
ko neprisimena apie okupanto 
ten atneštus vergijos pančius.

Tad ir Akiračių rašėjas A. 
Daugvydas, prisidengęs slapy
vardžiu, puola visus tuos, ku
rie išdrįso spaudoje L. Damb
riūną, Maskvos propagandi
niu trimitu užtrimitavusį, tru
putį jo garsą “prislopinti”. 
Ypač jam nepatiko K. Strėvos 
kritiškas Dambriūno propa
gandinio reportažo

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 

<icrj lokiu adresu:

tiktų likimas... Ir iš viso, ar 
A. Daugvydui, gyvenančiam 
laisvame demokratiškame kraš
te, derėtų kartoti okupanto 
pakalikų nukaltą paniekos žo
dį, pašiepti Lietuvos laisvės 
laikus.

mas. įtarinėja K. Strėvą, 
girdi, jis tur būt, dėl ko 
kenčia. Taip, jis kenčia! 
kai jo pavergtoji Tėvynė 
gijoje ir jo broliai kenčia 
jis, ~ nors ir gyvena laisvėje, 
negali nekenkentėti. Matyt, 
kad A. Daugvydui pavergtųjų 
brolių kančia, nieko nesako, 
todėl jam netenka kentėti. Jis 
rūstauja ir “bačkininkais” pra
vardžiuoja visus tuos, kurie 
pasisako, kad Lietuvoje yra 
vergija, kad ne taip yra, kaip 
Dambriūnas rašo,, kad ten nė
ra laisvės.

Lyg ir pasišaipydamas iš K. 
Strėvos, kad jis gal nebūtų 
kritikavęs L. Dambriūno, jei 
šis savo reportažą apie oku
puotą Lietuvą būtų rašęs su 
komentarais. Prie kiekvienos 
jo ten paskelbtos “gerovės” ar 
naujenybės būtų pridėjęs dar 
kritišką pastabą. Kaip, saky
sim, prie jo aprašytų išgerin- 
tų kelių dar būtų pridėjęs pa
stabą, kad tais keliais važinė
ja ne laisvi lietuviai, o Mask
vos pavergtieji vergai.
. O prie gražiai apsirengusių, 
dar pridėjęs, kad lai mūsų 
siunčiamų jiems siuntinių dė- 

įvertini-ka, už kuriuos plėšia okųpan-

K STRĖV A

AKIRAČIAI GINA L. DAMBRIŪNĄ

0n *5,000 or more
Annual 
field

Ir dar norėčiau Ą. Daugvy
dui priminti, jei jis yra užmirr 
šęs, kad laisvame krašte, nei 
laisvoje Lietuvoje tokių rinki
minės propagandoj kalbėto
jų niekas nesmerkė, nei jų į 
kalėjimus grūdo, nei jiems 
steigė koncentracijos stovyk
las. Tokių “bačkininkų”, apie 
kuriuos Ą. Daųgyy/Įąs prįail-jgaliau neklaidiritų ir savo skąi 
minė ir Akiračių skaitytojus Į tytojų. Tikiu 
supažindina, jų nėra tik dik
tatūros priespaudoje. Jų šian
dien nėra ir pavergtoje Lietu
voje. 0 jei ten toks “bačkinin
kas” atsirastų ir išdrįstų ant 
bačkos atsistojęs pakritikuoti 
Maskvos okupanto Lietuvai 
primestą kvislinginę valdžią, 
tai netenka aiškinti, koks jį iš-

kai jis panoro suniekinti tuos, 
kurie neigiamai pasisakė dėl 
Dambričmo reportažo. Ir tai 
keista, jog jis pats reikalauja, 
kad visuomenėje turėtų būti 
įvairių nuomonių. Bet tuos, 
kurie kritiškai atsiliepė apie 
Akiračiuose įdėtą Dambriūno 
rašinį, jis ant jų rūstauja ir 
juos vadina “bačkininkais”. 
Bet dėl jo vartojamo “bački- 
ninjko” žodžio taikomo K. Strė- 
yai suniekinti, štai ką noriu jam 
pareikšti. Sis' Įiodis man nėra 
baisus ir įžeidžiantis, kadangi 
jis man primena tautos laisvę, 
nepriklausomą Lietuvą. '___
laikus, kai aš gyvenau laisvo
je, demokratinėje Lietuvoje, 
kur kiekvienas pilietjs buvo 
laisvas ir, renkant Valstybės 
yald/ią, galėjo ąĮyirai ir viešai 
pareikšti ar spaudoje parašyti 
savo nuomonę. Tpkių “bački
ninkų” yra kiekviename lais- 
yąme krašte, Tik gal jie šian
dien rinkiminėje prępagando- 
je kalbą į minią, stovėdami 
ne ant bačkos, o iš automobi? 
lio atviru stogu. Reik manyti, 
kad šiandien, 'jei Lietuva nėr 
būtų pavergta, rinkiminės pror 
pagandos kalbėtojai kalbėtų 
ne atsistoję ant bačkų, o iš atr 
virų automobilių.

Už didesnes investicijas, 
daugiau kaip lOODOO, komer
ciniai batikai dabar moka dar 
aukštesnius procentus, • Pavyz
džiui už 60 ar 90 dienų Certifi
cate of Deposit bankas moka 
9%%. Investicijos į vadina
muosius Eurodollars, t. y. do
lerius esančius Europoje, mo
kama net 11 — 12%

Daugelis finansininkų gal
voja, kad šie nepaprastai aukš
ti procentai už pinigus yra lai
kinas reiškinys ir ateityje pro
centai turės kristi. Tą nuomo
nę patvirtina ir dabartinė pi
nigų rinka. Procentai už ilges
nes investacijas mokami že
mesni. Kaip iš tikrųjų- bus, 
sunku pranašauti, bet šian
dien kas turi pinigų, gali juos 
investuoti trumpalaikius pasi
žadėjimus ųž aukštu "'procentą.

Ad. Baliūnas

LOAN ASSO^JŪDO^.

«« ARCHEJt AYENUE
SHSCA3C, WM0B 3SSS 

PHtME: 2K-X7Z

____

§is kfetĮito ir pinigų apyvar
tos varžytojas, atsiliepė ir pro
centams mokamiems už pini
gus laikomus tąupymo sąskai
tose banke ir taupymo bendro
vėse. Vyriausybė išleido po
tvarkį, kuriuo leido taupymo 
bendrovėms mokėti indėlinin
kams taupymo knygęlėnųą 5% 
%, o už taupymo certifikatus 
6 ir 6>4%. Taip pat ir komer- 

bankai, skolindami cinianjs bank a leista mokė
ti aukštesnius procentus. Ta
čiau aukščiausi procentai da

tą, kuris nebuvo taikomas nuo bar mokami, už JAV Iždo obli
gacijas: Treasurry Bills, Trea- 
surrv Notes and Bonds. Praei
tą savaitę, perkant Treasurry 
Bills vieneriems metams, bu
vo mokama, įskaitant diskon
tą nuo 8^ ligi 834%. Ilgesnio 
termino obligacijos (notes, 
bonds) moka nuo 7%. ligi 8%. 
Daugelis žmonių dabar nau
dojasi šia proga ir labai gau
siai perka JĄV Iždo obligaci-

Assets over $190,000,000.DO pese*v« over $16,500.000 00 ' ‘

ST/IND/UID FEDER/U. S/vAnGS
LOAH A®QC1ATW>N W 

Aortom at jACRAMturrn •
CMCAGO. iLdfaMS 60&32 PXW€ M7 11«O ,

klausėsi puikaus,rios primeHią upes pieno. 
Mums rūpi tautos laisvė, ku
rią mūsų tautos vaikai pirko 
savo kraujų Ir gyvy^ėmU- Ne 
duonos pavergtieji šaukė Kau
no miesto gatvėse, bet laisvės! 
Mūsų nedži 
ti keliai ir < 
tvartai 
restoranąi 
Ju|k ir vergą 
riąami, kol 
duobus atlikt 
me narve 
saulės šviesa šviečia 
netrokšto laisvės?

1921 metų. Komerciniai ban- 
Tuos ka‘ laip pat buvo priversti pa

kelti procentus paskoloms duo
damoms savo klijentams. Visi 
didieji bankai nustatė 8H% 
(primerate) t y. procentą tai
komą geriąusiems klientams, 
k. t. Ford Co., General Motor 
ir t. t. Eiliniam klientu) dabar 
už komercines paskolas tenka 
taokėti 9 if 10%.

CPANEsmk 
10AH AŠĮ*
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NAUJIENA

P-lė Eva Tamulėnas

SPALIO 1-AI TURIME DAR 5 VIETAS

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis į:AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 SOUTH WESTERN AVENUE

Chicago, Illinois 60643 Telefonas (312) 238-0787Philomena

CHICAGO
savings and loan association Chicago, Ill. 60608

TeL 421-3070

• SEE OUR TREASURE LAND OF GIFTS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PHILOMENA D.PAKEL 
P resident

14 dienų kelionė 
Iš NEW YORKO -

American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rack-Ras- 
čiausko, organizuoja turistines ekskursijas į Lietuvą. Jo ekskursijos 
tvarkingai suplanuotos, vyksta sklandžiai ir visos grupės turi patyru
sius palydovus. Ekskursijy maršrutas sekantis:

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

amžinas 
mas, tas geležinis 
anapus ir šiapus, 
dėl tautos likimo

pe”. Tada ..minėjome jo 75 me
tu amžiaus sukaktį. Buvo dar 
kūrybingas ir turėjo kelis stam
besnius darbus parašyti. Su di
deliu pareigos jausmu stengėsi 
juos atlikti ir paskutinį vienos 
knygos.puslapį, ligos sunkiai ka
muojamas, užbaigė vos kelias 
dienas prieš mirtį. Dar labai no
rėjo pamatyti išspausdintus pa
skutinius darbus', bet, deja...

Birželio 10 dienos 5 valandą 
rytą, liūdnu žvilgsniu pažvelgęs 
į -budinčią prie jo lovos žmoną, 
užmerkė, amžiams akis.

Velionis paliko žmoną Emili
ją, kuri,taip kantriai ir didžia
dvasiškai dalinosi su juo ano ne
ramaus gyvenimo sunkiomis die
nomis, ir dukteris Aliną Staknie- 
nę bei Danutę-Anonienę su šei
momis.S. : ..

Taip pat paruošiame kvietimusg giminėms atvykti i Ameriką; teikiame 
informacijas kelionių reikalais i visus pasaulio kraštus, parūpiname 

vizas ir bilietus.

liu melu aiškinama, kad naujoji 
valdžia kovojanti tik su liaudies 
engėjais bei išnaudotojais, tik 
su kapitalistinės Lietuvos bu
vusiais šulais, tik su darbo žmo
nių priešais. Smurtui ir genoci
dui pateisinti toks melas tebe- 
kartojamas ir iki šiol, kai tenka 
aiškintis dėl įvykdytų kalinimų, 
ištrėmimų, kankinimų ir žudy
mų. Tačiau Juozas Pajaujis bu
vo ryškus ir gyvas liudininkas, 
kad bolševikams jš tikrųjų nie
kad nerūpėjo ir nerūpi Lietuvos 
liaudies reikalai.

mušimų trafiko akcidentuose 
įvyksta dėl alkoholio.

Okupantai ir jiems tarnaujan
tieji vietiniai komunistai betgi 
žinojo, kad ne J. Pajaujui, su
šaudymu, kalėjimu ir trėmimu 
baustam, prisitaikyti prie jų si
stemos. Ne Vakarų kultūroje 
subrendusiam intelektualui išpa
žinti smurtu valdomam žmogui 
pritaikytą Karolio Markso teori
jų rusiškąją versiją, pavadintą 
leninizmu - stalinizmu. Ne tam, 
kuris savo jaunystėje matė val
stiečių tautą prisikeliant lais
vam, broliškam ir demokratiš
kam gyvenimui ir kuris buvo 
aktyvia tos laisvės srovės dali
mi, nusilenkti despotiškiems 
žmogaus ir tautos pavergėjams. 
Ir 1940 m. liepos 18 -dieną, vos 
mėnesiui praėjus nuo Lietuvos 
okupavimo, čekistai jį areštuo
ja ir įmeta į Lukiškių kalėjimą 
Vilniuje. Tuo tarpu subolševi- 
kintuose laikraščiuose ir prie
varta į mitingus suvarytiems 
žmonėms visame krašte su įžū- me despotizmo ir

Prasidėjus 1941 m. birželio 22 
d. vokiečių - sovietų karui, vie
niems okupantams išbėgant ir 
kitiems ateinant, buvęs Lukiš
kių kalėjimo kalinys dr. J. Pa
jaujis lietuvių sukilėlių pakvie-' 
čiam’as į Laikinąją Lietuvos Vy
riausybę darbo ir socialinių rei
kalų ministeriu. Rudiesiems oku
pantams aną vyriausybę suspen
davus, jis prisiglaudžia prie Vil
niaus Universiteto, dėstydamas 
ten ekonominius mokslus. O po 
trijų metų seka antras bolševi
kų “išlaisvinimas”. Ir šį kartą, 
kaip ir pirmąjį (kalėjimas arba 
ištrėmimas) prieš akis atsisto
ja dvi tragiškos blogybės. Tik 
jau dabar, turint pirmojo bolše
vikmečio patyrimą, alternaty

va buvo mirtis arba pabėgėlio li
kimas. Neramaus gyvenimo gol- 
gota atvedė jį su šeima, kaip ir 
-masę kitų lietuvių, vėl į Vokie
tiją. Pirmuoju atveju jis čia stu
dijavo, ruošėsi gyvenimui ir Lie
tuvai. Dabar — prieglobščio ieš
kantis benamis pabėgėlis nuo 
raudonojo teroro. Nuo čia pra
sidėjo gyvenimas be tėvynės, tas 

keleivio stotyje lauki- 
atskyrimas į 
tas nerimas 
bolševikinia- 
dėl išeivijos

Pavojingiausi alkoholiku tap
ti metai esą tarp 25 ir 45 metų 
amžiaus. Kai kurie autoritetai 
teigia, kad asmuo išgyvenęs be 
alkoholiko ženklų iki 45 metų, 
nebepatampa alkoholiku, nors 
pastebima, kad alkoholizmas 
pensininkų tarpe didėja.

15 dienų kelionė
Iš NEW YORKO — S682.00

VELTUI JŪSŲ NAMŲ ĮVERTINIMAS 
ERWIN J.

:7s save
taupykite!

Dr. T. R. Van Dellen skil
tyje, pavadintoje “Greatest 
drug woe to health: alcohol” ra-

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Atvažiavusi iš Europos į Ra
cine, Wis., pas tėvus paviešėti. 
Kaip Kenosha News praneša, ji 
gimusi Estijoje, baigusi Law
rence College konservatoriją 
Appletone, Wis., ir valstybinę 
Vienos Operos mokyklos kon
servatoriją Austrijoje ir kon
certavusi eilėje Europos mies
tų. Dabar p-lė Tamulėnas yra 
Royal Radio stoties ir Naujojo 
Teatro Kopenhagoje, Danijoje, 
solistė. Wisconsino Lietuvių 
Dienoje liepos 15 d. per pamal
das už Lietuvą ji giedojo šv. 
Petro bažnyčioje Kenošoj, taip 
pat sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus Pavergtųjų Tau
tų savaitės minėjime.

For 49 years, savers at near-$100 million 
Chicago Savings have become accustomed to 
the highest rates permitted by law. It is 
possible to offer the above yield where earn
ings remain undisturbed and are com
pounded for a year or more.

Iš 70 milijonų asmenų Jungt. 
Valstybėse, geriančių alkoholį, 
apie 10 nuošimčių yra pripa
žinti alkoholikais, o likusieji 
nuošimčiai yra potencialūs, tai 
yra gali alkoholikais tapti, nes 
visi alkoholikai tokiais iš karto 
nepasidarė.

Senovės kinų išmintis sakė: 
“Pirma žmogus paima- alkoholį, 
o paskui alkoholis ima žmogų”...

Tlkoholis tikrai paima žmo
gų, pakeisdamas visą- jo savi
jautą, galvoseną ir elgseną. Al
koholis yra kaltininkas daugy
bės ligų būtent vočių (ulcerių), 
gastričio, kroniško pancreatyčio, 
komplikacijų, kraujuje ir kau
lų smegenyse, kepenų ligų (cirr
hosis), drebėjimo (delirium tre
mens) ir 1.1. Be to alkoholis ža
loja širdį ir naikina celes sme
genyse. Alkoholikas menką at
sparą beturi prieš užkrečiamas 
ligas ir bendrai turi amžių, nuo 
2 iki 10 metų trumpesnį už nege
riantį.

Toliau statistika rodo, kad al
koholikų savižudžių yra 60 kar
tų daugiau ne -kaip blaivių; 50 
nuošimčių trafiko. nelaimių įvyk
sta dėl alkoholio kaltės. Vien 
JAV-t>ėse kasmet po 10,000 už-

atsparumo bei tvirtumo lietuviš
kiems idealams svetimųjų tirp- 
dinančioje įtakoje.

Jis iki mirt'es pas liko ištiki
mas tokiai mūsų tautos vizijai:

Pajutusi savo istorinę vertę 
ir sustiprėjusi tautiniu sąmonin
gumų, ji, įžengusi kaip laisva 
tauta į nepriklausomą gyveni
mą, turėjo būti, kaip ir jaunys
tė žmogaus amžiuje, veržli, ko
vinga ir nuolat siekti pažangos. 
Ji turėjo sukurti Lietuvą, kuri 
būtų motina kiekvienam lietu
viui ir tėvynė kiekvienam to 
krašto gyventojui, kurioje jis 
būtų laisvas, lygiateisis, jaustų 
socialinę, medžiaginę bei kultū
rinę globą ir turėtų teisę gyven
ti pagal savo pasaulėžiūrą ar 
ideologiją. Ji, toji tada valstie
čių tauta, dar taip neseniai ne
šusi ponų baudžiavą, turėjo bū
ti jautri darbo bei vargo žmo
gui ir solidari, aprūpinant visus 
gyventojus pakenčiamu medžia
giniu bei kultūriniu gyvenimu. 
Ji turėjo būti ištikima demokra
tinei santvarkai, nes tik demo
kratijoje ugdomas prasmingas 
patriotizmąs, pilietinis sąmonin
gumas ir socialinis solidarumas.

Tokia buvo dr. Juozo Pajaujo 
Lietuvos vizija. Jo išgyventas 
amžius buvo nuolatinis veržima
sis prie jos.

Dėl laisvės reikalo, jo kovos 
dvasia visad buvo jauna, kaip ir 
tada, kai jis, dar pačioje jaunys
tėje, prisidėjo prie nepriklauso
mos Lietuvos atkūrimo; ar tada, 
kai Seime gynė jaunos valstybės 
demokratiją; ar tada, kai už sa
vo idealus kovojo su režimu; ar 
tada, kai teko gyventi raudonųjų 
ir rudųjų okupacijoje. 1966 me
tų “Varpo” skaitytojų ir ben
dradarbių 'suvažiavimui jis pa
rengė referatą, kuriame buvo 
šios mintys: “Mes turime viso
mis priemonėmis, tad ir. per 
“Varpą”, šaukti už tuos, kurių 
burnos yra užčiauptos, veikti už 
tuos, kurių rankos yra supančio
tos. Savo veiklą turime grįsti

Annual Yield 
on 

5¥x% 
90-Day Notice 

Account! 
S1OO Minimum

4637 So. ARCHER AVE. (prie 47-tos)
254-8500

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

Annual Yield 
on 

6¥<% 
30-Month Savings 

Certificate 
$5,000 Minimum

Annual Yield 
on 

5%% 
passbook Accounts 

Daily Interest

Annual Yield
on

One Year Savings
Certificate

S1,000 Minimum

Armud Yield 
on 

5¥<% 
90-Day Savings 

Certificate 
$1,000 Minimum

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 paiūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

tvirtais varpininkų principais, 
taikomais naujose begintančiose 
sąlygose... Mums tas visa api
mąs pagrindinis visuomeninio 
gyvenimo principas yra žmogaus 
laisvė tautinėje bendruomenėje 
ir tautos laisvė tarptautiniame 
santykiavime... Nuo šių pagrin
dinių siekimų mes negalime nė 
žings nio nusileisti, negalime 
dėl jų eiti į jokį kompromisą” 
(1967 m. “Varpas” nr. 7, psl. 9).

čia išspausdintais žodžiais 
apibūdinau dr. Juozą Pajaujį, 
kaip jis man iš darbų ir minčių 
atrodė, prieš trejetą metų “Var-

Nr. 11- Spalio mėn. 1 d.
. , 1 Iš CHICAGOS — $782.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

(Tęsinys)
Naciams okupavus Klaipėdos 

kraštą, tremtinys dr. J. Pajau
jis grįžta pagaliau Didžiojon 
Lietuvon ir apsigyvena Vilniu
je. Įsteigia čia vertimų biurą 
ir mėgina verstis privačiai. Ta
čiau neramus gyvenimas apsi
gaubia dar didesne grėsme. Lie
tuvą okupuoja rusų bolševikų 
armijos. Okupuoto krašto ad
ministracijos aparatui sudary
ti komunistai pirmiausia sten
gėsi įtraukti žmones iš nepri
klausomoje Lietuvoje buvusios 
kairiosios opozicijos tarpo. Vie
ni iš jų stojo dirbti iš įsitikini
mo, kad ir tokiose sąlygose ga
lės pagelbėti savo kraštui, o, ži
noma, atsirado ir tokių, ir jų bu
vo iš įvairių politinių srovių, ku
rie pradėjo nuoširdžiai okupan
tams tarnauti ir jiems pataikau-

6 DIENOS LIETUVOJE
5 Dienos VILNIUJE (įskaitant */2 dienos kelionę į TRAKUS) 

1 DIENA KAUNE

Nr. 12--Gruodžio mėn. 19 d.
.’E CHICAGOS — $787.00

5 dienos Lietuvoje — 5 dienos Rygoje (Latvijoje)

Prašome registruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Įmo- 
kėjimas asmeniui $100.00. Paskelbtos kainos — gyvenant dviese kam
baryje; atskiras kambarys — $85.00 pamildomo mokesčio.

ALL AIR FARES SUBJECT TO CHANGE AND / OR GOVERNMENT 
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Rafinuotas skonis
SECOND

šiame krašte visai kitaip. Gra-

čia sovietų politrukas panoro

$20.00
$11-00

pufais 
vienam

senovės mūsų kraite itaibikė, 
mes buvome arti susigyvenę. 
Gal dėlto, pradžioje graborių tei
kėme lyg ir savotišku priešu, 
kuris, beveik prievarta nutvėręs 
mūsų mirusiojo šeimos nario

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”

ZIGMAS I. GURA

via neapykanta abstrakčiam galvojimui

klaidinga taip pat, kaip 
jog jaunystė, sveikata

NaujleBas eina Eaadien, ifakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 173# So. Balsted St, Chicago, 
ŪL 60608. Teiet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu n jašukyma.

ir teflfflBHiR tikro laidotuvių vieš
pačiu.

Lietmraj*, ° iki graborių atsi
radime kr šiame krašte, miroaius 
šarvodavo savuose namuose ir 
laikydavo artimųjų tarpe tol, kol

skutinį patarnavimą, mirusiojo 
artimiesiems paprašius, [vietoj 
kunigo graborius atkalba mal
das už mirusį. Jis susitaria ir 
su kapų administracija dėl iai-

mokslui ir pozityvioms pastangoms, nepa
lankumas romandamui, abstraktiškam

tvaiko, kad jis atrodo lyg bemie
gąs. Net jbalzamupja dirbtinę 
palaimos šypseną. Pažvelgus j 
mirusį, atrodo, kad jis visai nė
ra pasiruošęs keliauti ten, iš kur 
niekas nebegrįžta, bet į vestuves 
arba į kitą linksmą pobūvį.

Tai daroma ne mirusiojo nau
dai, o pasiliekančiųjų surami
nimui. Užtat, atvykusieji kop- 
lyčion į šermenis, ypatingai se
nesnės kartos gyventojai, visai 
laisvai jaučiasi, po koplyčią 
vaikštinėja, jjarsiai kalbasi, po
litikuoja, visai nekreipdami dė-

Jaunas anglų pianistas išvy
ko gastrolių į Artimuosius Ry
tus, bet netrukus grįžę namo, 
žinomas dirigentas Bichem'as 
paklausė, kodėl gastrolės buvo to- 
kįos trumpos.

— Matote, atsakė jaunas mu
zikas, — mane du kartu buvo 
apšaudę arabai, ir aš nutariau 
nerizikuoti savo gyvybe...

— Iš tikro ? >— nustebo Biche- 
o aš ir nežinojau, kad 

arabai tiek daug nusimano apie 
muziką!

TOLSTOJAUS SOCIALINĖS 
PAŽIŪROS

— Labai paprastai, — atsakė 
kolchoznikas, — čiupk už ausų 
ir nuleisk ant žemės. Jei bus pa
bėgęs, tai kiškis, o jei bus pa? 
bėgusi, tai kiškienė.

— Tu baisus tinginys, — 
ko kokhoznikė savo vyrui 
Ana, radijas paskelbė, kad ‘'Auš
ros” kolchoze gerai dirba Dimi- 
trenkas, Petrenkas, Kovalenkas 
ir kiti. O tavo pavardės nėr!

— Ką šneki niekusi Mano pa
vardė kitų tarpe!

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA

ŠVIESĄ

jog todėl, 
kalba nenukentėtų* 
sulenkinti, ar žydais nepasidarytų

rusius balsabuoja. Būk tai da
roma higienos sumetimais, kad 
negyvas kūnas ilgiau išsilaikytų 
patvaresnis ir nepradėtų greitai 
gesti.

Pilnai paruoštas ir karstan pa
guldytas numirėlis talpinamas 
koplyčion,Jr tuomet jau jį gali
ma lankyti graboriaus nustaty
tu laiku.

Graborius susitaria su bažny
tine vadovybe ir nustato gedu
lingų pamaldų laiką bei tvarką,; 
aišku, jei mirusis buvo tikintis 
ir jo artimieji to pageidauja. 
Kartais atsitinka ir taip, kad 
dvasiški j ai, dėl tam tikrų prie-

ti, kad kariai, policija ir įtakingesnieji partijos nariai 
turėtų gerus butus, būtų sočiai pamaitinti ir gerai 
aprengti, tuo tarpu didelė krašto dauguma kęs di-. 
džiausią vargą.

Atrodo kad Brežnevas yra pasiryžęs gaminti dau
giau vartotojams reikalingų prekių. Prieš 'dvejus me
tus jis prižadėjo pripildyti krautuvių lentynas, bet iki 
šio .meto tos lentynos tebėra tuščios. Brežnevas priėjo 
įsitikinimą, kad komunistinė sistema tų lentynų prekė
mis nepripildys, jei negaus didesnės paskolos iš Ame
rikos. Brežnevas galės gauti, vokiečių, italų ir net pran
cūzų mašinų, bet jis supranta, kad tų mažų valstybių

ti atsakymą kasdien vis didėjančiam reikalavimui 
daugiau vartojamų prekių. Tuo netenka stebėtis, 
nes jau praėjo daugiau negu pusšimtis metų po re
voliucijos, labai kantrūs sovietų gyventojai pradė
jo reikalauti tų prekių, kuriomis naudojasi Va
karai.

Automobiliai, skalbiamosios mašinos, pado
rūs butai turi būti pastatyti ne vien nepatenkintie
siems apmalšinti, bet ir paskatinti sovietų darbi
ninkus smarkiau dirbti žemės ūkyje ir dirbtuvėse.. 
Bet ši problema nėra taip lengvai sprendžiama. 
Kad didesnis krašto turtų, kiekis būtų permetamas 
vartotojų prekėms, Kremlius turi būti pasiruošęs 
įtikinti karius ir užsispyrusius ideologinės doktri
nos šalininkus, pasižadėjusius temti karius ir sun
kiąją pramonę, kad naujoji ginklų mažinimo dva- 
šia sumažino karo pavojų ir galima gaminti mažės-: 
nius kora medžiagos kiekius”. ’ (The Toronto Star, 
Į973 m. liepos 17 d., 9 psl.).
Buvęs sekretoriaus Deano Rusko pavaduotojas; 

rusus labai gerai pažįsta. Rusijos komunistų partijoje 
jau seniai ėjo ir tebeina kova dėl krašto turtų paskirs-: 
tymo. Iki šio meto visuomet laimėdavo kariai ir sunkio
sios pramonės šalininkai. Karo reikalams rusai išleis
davo milžiniškas sumas, bet jis nepajėgdavo ir iki šios, 
dienos nepajėgia pagaminti moterims reikalingo siuva-.

gyventi ir nekliudomai naudotis 
šio gyvenimo prašmatnybėmis. 
Numirėlis tuojau privalo būt iš
skirtas iš gyvųjų tarpo, kad be 
reikalo negadintų nuotaikos, šiuo 
ątveju, kaip tik į pagalbą “nu
liūdimo valandoje”) ir atskuba 
graborius.

Apie graboriaus kitus viduje 
atliekamus darbus, t, y. galutinį 
mirusiojo paruošimą iki karstan 
įdėj imo, sunku būtų ką nors dau
giau papasakoti, nes tie darbai 
atliekami uždarose patalpose, 
kur ne tik šiaip sau pašaliniai, 
bet ir mirusiųjų, šeimos nariai

1940 metų pabaiga. Viename 
nedideliame Lietuvos miestely
je kas trečiadienį, vakarais, 
vyksta politinio auklėjimo pa
skaitos, skirtos gimnazijos ir 
pradžios mokyklų mokytojams. 
Lankymas, žinoma, bū tipas, Į

George Ballas abejoja, ar Brežnevui pavyks pa
lenkti komunistus fanatikus. Be to jis yra įsitikinęs, 
kad ir pats Brežnevas turi tuos pačius tikslus,’ kuriuos 
turėjo komunistai iki šio meto, būtent: jiems rūpi pa
vergti visą Europą. Jie įsitikino, kad jėga Europos ne
pavergs. Dabar jie bando tai padaryti šypsena. Jie no
ri, kad JAV atšauktų savo karo jėgas iš Europos, <o vė
liau rusai jau ras priemonių Europai suskaldyti, pada
ryti susitarimus su atskiromis valstybėmis. Mums at
rodo, kad George Ballas rusus pažįsta. Laimė, kad bu
vęs sekretoriaus Rusko pavaduotojas yra ir sekreto
riaus Williamo F. Rogerso patarėjas. ' -

$23.00
$13.00

$3 J6

8XLOO
$1X00
$8 JO

džios mokyklos vedėjas perskai
tys vieną skyrių iš VKP(b) isto
rijos, o po to vyks diskusijos.

— Kas atsakinės į klausimus ? 
— pasiteiravo partinis — lietu
vis;

ko ir laidojimo tvarkos. Iškvie
čia policijos pareigūnus, kad, 
laike laidotuvių eisenos gatvėje, 
palaikytų tvąrką. Jeigu .miru
sis turėjo pomirtinį draudimą, 
pasirūpina išgauti iš draudimo 
įstaigos priklausančius pinigus.

Bendrai paėmus, graborius rū
pinasi-numirėlius nuo parsiga- 
benimo į savas patalpas iki jo 
duobę įleidimo arba, pagal nau
ją Chieagos Archktiecezijos -įves
ta tvarką, iki perdavimo kapų 
administracijai.

Nors graborių verslas nėra 
malonus, bet uždarbis džiugi
nąs. Kalbama, jog kai kurie šiuo 
užsiėmimu besinaudodami, ša
lia graboriaus arba laidotuvių di
rektoriaus dar ar milijonieriaus 
vardą yra'pasisavinę.

Kaip daugelio kitų, taip ir šio 
užsiėmimo siekiančiųjų ju-adžia- 
buvo sunki. Dar, prieš graborių 
atsiradimą ir šiame krašte nu
mirėlius laidojo panašiai kaip 
kad ir Lietuvoje. Jų laidojimo 
reikalais rūpindavosi „tik savieji.

Kaip dabar, taip ir anksčiau,, 
atsirasdavo vargšų, viengungių; 
arba šiaip be jokios globos as
menų, kuriems mirus, jų pa
laidojimu pasirūpindavo mies
to arba valsčiaus savivaldybė. 
Samdydavo savanorius, kurie už 
tam reikalui skirtą atlyginimą, 
mirusį atitinkamai paruošdavo 
jr palaidodavo. Kadangi, tas at- 
lyginimas buvo pakenčiamas, pa
tikimas ir laiku išmokamas, tai 
vieton pripuolamų savanorių at
sirado jau pastovūs, nuolatiniai 

j laidotoj ai. -Gal tai ir buvo gra-: 
borių atsiradimo pradžia. ’

(Bus daugiau)

Daugelio nuomonė, kad gyvenimas 
ašarų pakalnė, — 
d augu mb s mintis, 
ir turtai padaro gyvenimą čia pramogų 
vieta.

Patriotizmu suprantama mylėti savo 
tautą labiau už kitas, panašiai kaip ego
izmu suprantama mylėti save labiau, ne
gu kitą, todėl patriotizmą sunku pateisin
ti, o kai, pavyzdžiui, rusai spaudžia ir te
rorizuoja lenkus ir kitus, tai pasipriešinti 
nereikia ir patriotizmo, pakanka krikš
čionybės ir paprasto žmoniškumo. Jei pa
klausi mūsų laukinius rusifikatorius Len
kijoje-ar iš Baltijos provincijų, ar žj^lų 
persekiotojų, kodėl jie taip elgiasi, 'jie pa
siaiškins, jog todėl, kad mūsų religija ir 

kad rusai nebūtų

metanu 
pusei m 
šienam

$22.00
$12.00

$7.00
$3.00

tių dienų mes pamatome vos be
galėdami atpažinti jo tapatybę.

Nors esti ir išimčių (širdies 
smūgis, nelaimingi atsitikimai), 
tačiau daugiausia žmogus skiria
si su šia žemele ligos ir skausmų 
iškankintas, ką galima patvir
tinti pažvelgus į numirėlio vei-

Aš tikiu, kad artėja laikas, kai išsilais
vins visos tautos ir darbininkai nebus slo
pinami. - i

Nesuprantu, kodėl suomis negali val
dytis ir tvarkytis taip, kaip jam patinka ir! 
kodėl jis turi elgtis kaip to nori keletas 
rusų.

Tolstojus “Karas ir Taika” knygoje 
aprašė Napoleono karą Rusijoje ir jo ka
riuomenes tragišką bėgimą iš Rusijos ir 
rusų gyvenimą, ypačiai feldmaršalo Kuto-' 
zovo, kuriame atsispindi ruso charakte
ringos savybės. KutozovO taktika buvo* 
“laikas ir kantrybė”, niticad nekalbėjo' 
kaip Napaleonas: “štai keturiasdešimt, 
šimtmečių žiūri į jus. kariai, iš šių 
piramidų” Kutozovas niekad nekalbėjęs ir! 
apie save, o vien tik kalbėjęs paprastais 
žodžiais prireikus, ir jis tarsi negirdėdavo 
pasipiktinusių, žeminančių, ar kritikuo
jančiu balsų, ir į.visa tai nereaguodamas,, 
tačiau pasitikėdamas likimu tarp kita ko 
pasvajodamas apiejo mylimą Vilnių, kur J 
jis du kart buvęs gubernatorium ir vėl no-( 
rėtų ten ramiai juo būti. *

Isaiah Belinas, kuris laikomas žymiau
siu Tolstojaus kritiku, “Tite Hedgehog and 
the Fox” mano, jog T. anksti /pradėjo do
mėtis istorija se meile koakzeUems, em-

DtaaraUfo kainos:
Chicagoje ir juiemiesčiuose: 

metams_____________
pusei metų___________

si didieji istoriniai asmenys yra tie avinai, 
kuriuos piemuo nupeni papiauti.

Žymus istorikas Kaseyevas suprato 
Tolstojų ta prasme, kad kiekvienas asmuo, 
tarsi atomas g}’veną s sąmoningą gyvenimą 
“sau” ir tuo pačiu laiku yra nesąmoningu 
agentu tam tikros istorinės krypties, o tik 
kaikurie su tokia stipria valia, kad net 
keičia bendruomenės gyvenimą.

Tolstojus turėjo ir kitokių kritikų, pvz. 
žymus rašytojas Turgenevas kalbėjo apie 
Tolstojų kaip šarlataną (kaip nemokšą, 
apsiemtusį dideliu žinovu, sukčium, apga
viku Zi.G.) ir kad Tolstojus istorinius fak
tus esą išdėstęs fatalistiškai, taigi supras
tindamas iki to, kad taip likimo buvo 
skirta — Kutuzovo ir ir Barclay-de-Tolly 
kaip ir ne strategija, bet pasyvus pasidavi
mas likimui, traukiantis ir maskvą atiduo
dant, pagaliau tik Napoleono armiją iš 
varginus šalčiams, nepritekliui ir partiza
nams gnaibant — užpuldinėjant ir pade
gant, laimėtas karas.

Rousseau buvo Tolstojaus mylimas ir 
gerbiamas . Ką Marksas matė buržuazijo
je, kaip klasėje, nepageidaujamą tą patį 
Tolstojų matė kaip visoj žmonijoj, kaltin
damas dėl visų neteisingumų, žiaurumų, 
nelaimių.

Sovietų Sąjungos ir rusų pavergtų kraštų valdytojai, 
penkiasdešimt metų statę “socializmą” ir net “komuniz
mą”, prilipo liepto galą. Ne tik Rusija, bet ir rusų'pa
vergtos šalys yra atsilikusios. Komunistams reikalingos 
naujos pramonės mašinos, nauji žemės ūkio specialistai, 
o svarbiausia jiems reikalingas Amerikos kapitalas.

Amerikon atsilankęs Brežnevas kalbėjo bendrais bruo
žais, bet jį atlydėjusieji sovietų užsienio prekybos spe
cialistai nedviprasmiškai positarimuose pabrėžė, kad ru
sams reikalingas ilgų metų kreditas. Rusai nori, kad ame
rikiečiai parduotų jiems’ ne tik pramonei ir žemės ūkiui 
reikalingas mašinas, bet jiems reikia duoti kreditų. Rusų 
rublis yra bevertis. Sovietų valdžia turi mokėti kieta už
sienio valiuta arba auksu. Kad galėtų už mašinas mokėti, 
rusams rekalingas doleris arba auksas. Nei vieno, nei 
antro komunistai neturi, todėl ir prašo kreditų. Jie nori 
pačių palankiausių prekybos sąlygų. Patys tų sąlygų ne
duoda ir nesirengia duoti, bet jie nori išsiderėti jas iš 
amerikiečių.

Brežnevas atidengė visą sovietų valstybės “galybę”, 
kai prašė ne tik mašinų, bet ir instruktorių toms maši
noms paleisti ir sukti. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 
rusai prisivežė sudėtingiausių mašinų iš rytų Vokietijos, 
bet jomis nepasinaudojo. Rusijoje nebuvo inžinierių, 
kurie tas mašinas būtų galėję sumontuoti ir paleisti. Ne
trukus jie išaiškino, kad didelė gabesnių inžinierių dau
guma vis dėlto pabėgo į Vakarus. Sovietų agentai bandė 
juos vilioti įvairiems darbams, bet jiems nepavyko. Par
vežtos brangiausios mašinos sugedo geležinkelių stočių 
platformose# Rusai nenori, kad ir amerikiečių mašinos 
stovėtų. Jie prašo, kad JAV inžinieriai ne tik pastatytų 
dirbtuves, bet dirbtų, sumontuotų mašinas, ir išmokytų 
visą inžinierių ir mechanikų generaciją toms mašinoms 
prižiūrėti ir sukti. Svarbiausia rusai nori, kad visa tai 
būtų padaryta amerikiečių pinigais.

George W. Ballas buvęs prezidento Johnsono vyriau
sybės metu valstybės sekretoriaus pavaduotojas, rusus ir 
sovietų valdžios vartojamus metodus labai gerai pažįsta. 
Jam gerai yra žinomas ir ekonominis Sovietų Sąjungos

Kristų suprantu ne kaip Dievo sūnų, 
bet tik žmogų), panašų į Budą.

Vengti aistrų (geidulių), godumo, pyk
čio, nevartoti mėsos svaigalų, vaistų ir 
tabako, vengti karinės tarnybos.

Nesipriešinimas blogiui reiškia pastan
gas nugalėti blogį širdim, ne jį dauginti ir 
įamžinti. Tas kuris užpuola kitą ir jį su
žeidžia. sukelia neapykantą, didžiausią 
lobį iš visų. Tariamojo atsitiktinumo su
metimu įžeisti kitą todėl, kad jis įžeidė 
mus, reiškia pakartoti blogį. Toks nesi
priešinimas yra vienatinis būdas pasiprie
šinti blogiui. Tai sunaikina ir pašalina vi
sokį blogio jutimą.

Reikia būti geram atviram žmogui, 
laikantis paprastos krikščionybės etikos 
be teologinės ar metafizinės painiavos.

Teologai sergsti senas pažiūras, kaltin
dami naujas pažiūras, nusižengiant dieviš
kam apreiškimui. Bet kai teisybė laimi, 
teologai vėl įsitvirtina stipriais gynėjais 
naujais pagrindais. Ir taip visuomet.

Aš įsitikinau, y k-ad bažajyčies mokymas 
yra teoretiškai gudrus ir žalingas apgavi
mas, o praktiškai didžiausių prietarų 
rinkinys, kuris visiškai panaikina krikš
čionybės mokslą.

Man prikišama, kad aš smerkiu val
džias, ir klausia, ką gi aš siūlyčiau vietoje 
valdžios. Atsakiau: argi negali pakakti 
įstatymo “nedaryk kitam to, ko nenori, 
kad tau kiti darytų.” Juk taip aišku irpap- 
rasta, jog tai gali suprasti netvaikas, o ir 
protingiausias žmogus nieko negali tam 
prikišti.

Valdžios jėga daug priklauso nuo žmo
nių tamsumo ir todėl valdžios visuomet 
priešingos tikrai apšvietei.

Visi žmonės yra savų valdovų apgaudi
nėjami. Ištikimybė savo pažiūroms ir sa
vo sąžinei... nugalės pasaulį, — pagerins
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taip par acsuauKo vie
tinės kompartijos narys — lie
tuvis ir db juo, žinoma, kuris 
nors, jau “tikras”, sovietų poii
trukas.

Vieną trečiadienį vyksta pa
skaita tema “Antireliginis auk-, 
įėjimas mokykloje”. Paskaitą 
skaito panelė, dovanokite, drau
gė R., tik per nesusipratimą ta
pusi gimnazijos mokytoja. Kai 
baigė paskaitą, tai jai, žinoma, 
buvo paplota. Atsistojo partinis 
— lietuvis ir pasakė:

— Labai gera paskaita ! Aš tik 
noriu dar pasakyti, kad reikia 
leisti vaikams ištisai pasiskai
tyti Šv. Raštą: tegu pamato, 
kie ten yra blevizgųl O juk se
niau tik kunigai turėjo teisės iš
tisai skaityti ir aiškinti Šv. Raš-

formulavimui ir metafizikai. Visuomet ir 
kiekvienu atveju T. remdavosi “kietais” ir 
tikrais faktais. Jis kankinosi pagrindinė
mis žmonijos problemomis, dėl kurių sie
lojasi kiekvienos generacijos (kartos) 
jaunimas — apie gėrį ir blogį, pasaulio 
kilmę ir tikslą, visokių įvykių priežastį. Ta- : 
čiau teologų ir metafizikų atsakymai jam 
atrodė absurdiški, tai yra prieštaraują, be 
to, keisti ir kvaili jau vien dėl pačių žodžių, 
kuriais tai pareikšta — nuobodūs žodžiai, 
nieko bendro neturį su kasdieniu gyveni
mu ir atkakliai užsispyrusiai priešingi pap-: 
rastam sveikam žmogaus protui. T. prie
šingas -visa kam, kas yra <už pažinimo ri
bų. T. augo tuo metu, kai garsėjo Hėgelio 
idealistinė filosofija, visa aiškinanti ato
minio vystymosi principu, kitaip tariant, 
pripažįstanti istorijai evoliucinį pobūdį ir 
kritikai nagrinėjusi Kristaus gyvenimą.

Tolstojus 1X52 m. vasarą rašė, jog isto-1 
rija tik rinkinys pasakų ir menkniekių, pa-i 
vyzdžiui, Apie kunigaikščio Olego mirtį,’ 
gyvatei įkandus; arba kam įdomu ąpie ca- ' 
to Ivano antrą ir ketvirtą žmoną ir kuriais; 
metais jis jas vedė ir ką vedė, ar kad caras 
Ivanas 1560 m. pasikeitė j kiaurų tironą. Is
torija tokiu būdu neišryškina tikras prie-l 
žasties, ji teikia tik tuščius nepaaiškintus 
įvykius. JBet kodėl ir — tai ir ne
klausk. Dabar tik ’001 dalis tikrai yra tau
tų istorija.

Tolstojui Napoleonas, Aleksandras ir vi-

Rusų tikslai nepasikeitė
Naujai pasirašytos prezidento Niksono ir komunistų 

pai’tijos sekretoriaus Brežnevo sutartys ir keliuose ban
ketuose pasakytos kalbos kelių Amerikos biznierių tarpe 
sukėlė viltis didelei prekybai su Sovietų Sąjungą. Brež
nevas išvažiavo, pasitarimų aprašymai pasibaigė ir liko

ANEKDOTAI 
(politiniai Ir nepolitiniai)

Amerikinė mirusiąjįj hidojht tvarka
Atvykę į šį kraštą, turėjome 

progos susidurti su visokiausiais 
čionykščiais papročiais, bet la
biausiai mus užkliudė numirė
lių laidojimo tvarka. Lietuvoje 
nei graborių, nei privačių laido
jimo koplyčių nebuvo, tad ir ši 
tvarka pasirodė mums visai 
nauja, keista, o kai kam net pa
sibaisėtina.

Pradžioje mums atrodė, kad 
numirėlis, patekęs į graboriaus 
rankas, tampa lyg ir jo nuosa-

Kolchozinė zoologija

— Tėte, — sako sūnus, — k 
atskirti kiškį nuo kiškienės?

— Nagi, prelegentas..;
— O, ne, — užprotestavo par

tinis, — į klausimus gali atsa
kyti tik kvalifikuotas poiitrukas!

Čia atsistojo pradžios mokyk
lų inspektorius (dabar gyvena 
JAV) ir ^pasakė;

— Taigi, kaip čia yra? Ar 
VKP(b) istorija yra nelyginant 
Šv. Raštas, n poiitrukąi — rtai 
lyg ir kunigai, turintieji išimti
nę teise tą VKP šventąjį Raštą 
aiškinti1?!

Partinis raudo ir balo, bet, ži
noma, nesugebėjo atsikirsti...

Tiesa,, inspektorius pasistengė 
“pranykti” ir, kaip sako vokie
čiai, pasinerti Vilniaus ar Kau
no. sūkuriuose ir ten laimingai 
sulaukti karo.

Surinko L. U.
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DR. ANNA BALIONAS
NAUJOVĖS

DR. FANG C UJ

BOMET HUES HURT

ŠIANDIE PIRKSI

PERKRAUSTYMA1

s’

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GRADINSKAS STATYS DIDELĮ .GARAŽĄ 
VIRŠ DAN RYAN PLENTO

tolNOKOLOGiNk CKitiuRGūA 
M49 So. Puloški ttd. (Crowtort 

MoUkąI ąvUdtns). ToL LU

8007 WEST Mrt PLACE 
JUSTICE, IL. Tel. 599-0500

Pram* ligonius pagal cuaunmą. 
-dU neitiiilirpim X/4-AU12

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GėLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

OR. W. fciSlN - EISIMAS
wiiiCKUkvuiNfe ihiKUKUum 

do. Keoue A**?*

raiauauM pagal amu ta runą, uei neax-

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

-piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

RQY R* PETRO [PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

lirai. pėnmaaieDi nuo 1—o, tree, 
u aeuaa. uxuų auuUrua.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

ijsiar« 
Meaumępus gžtuiiomu

/yąlaudos p^gai susuanmą.

Ofiso tol.: HE 4-T818 arba RE 7-9700
MZidencijos: PR 6-9801

DIL J. MAKAUSKAS 
<_■' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7T$t STREET

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

inkstų ir slapumo takų 
fHIRURGUA 

T*M. 6954B33 
Pox Vtlloy Modicai Cooter 

MQ SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
rttiSIClAN AND OUKGEON 

>lot STKbfcT 
ynoMi rtSmlock *4849 

Rmm< lU-nii
OKSO VALAMDU& 
V . A. 1 *V.- 4 ie-o I * ' V

DR. K. G. DALUKAS 1B

ROCKFORD, ILL
Pirmas SLA 77 kuopos piknikas

Rockfordo senųjų dienų sta
tybos rezidencijdse ' apstu senų 
didelių medžių. Ten daugiausiai 
lietuviai gyvena. Lietuviai my
li medžius ir turi gamtišką la
puočių medžių pavėsį.

Naujosiose rezidencijose me
džių nėra arba dar neužaugo. Bet 
nesusilyginsi su Lietuvių Klubo 
Parku, kur auga šimtai vėžlių 
galingų ąžuolų ir visokiausių ki
tokių medžių ir laukinių gėlių, 
kurios yra labai gražios, tik vi
sa bėda kad nekvepia. Yra ir 
kvepiančių, vaistinių gėlių, bet 
jų kvapas tik nuo pilvo skaudėji
mo.

Lietuvių Klubo Parko aikštė 
yra iš visų keturių pusių apsup
ta galingų ąžuolų, kurių pavė
syje lengva kvėpuoti švarų svei
ką orą. Tokioje atmosferoje žmo
gui praleisti dieną yra sveika 
kūnui ir dvasiai.

Tenai įvyko SLA 77-tos kuo-

Ryklių baimė perdėta

Maryland© universiteto zoo
loge ir nardytoja Eugenija 
Clark yra gerai išstudijavusi ry
klių gyvenimą ir jų papročius. 
Ji įsitikinusi, kad žmonės yra 
susidarę klaidingą pažiūrą dėl 
ryklių pavojingumo. • Daug kas 
įsitikęs, kad rykliai itin galva
žudiškai puolą žmones.

Zoologe sako, kad pavojus bū
ti ryklio įkastam, esant vandeny
je, yra ne didesnis, kaip būti 
žaibo nutrenktam žemėje. Ji 
priėjusi įsitikinimą, kad doro-

pat, kaip su šunimis. Girdi, pri
pranti įspėti, kada jie ima da
rytis susierzinę.

Ne be to, kad jai nebūtų pa
sitaikęs ir vienas kitas pavojin
gesnis momentas. Kartą, pasi
nėrusi giliai- į vandenį Raudo-

OK. NINA KRAUCE1-
kkiaiAeuunaite

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI , W. 7Įit St. — TėL 737-5149
TUrrina Pritaiko akinius ir

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

DR. LEONAS 5EUUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

Prostatos chirurgija
2656 WEST 63rd STREET

VaL; antrad. nuo 1-^-4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 Wast 71st St. 
Tak 92Ž8296 '

Valandos: 2-^-8 vai. vak. Penktadieni 
' 10-L12 Ir nuo 2 iki 8 vai vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tai.; WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
' Tel.: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie- 
niaii 2-4 yaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tuma son is, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 W«T 71st STREET 
Ofiso ftlat: HEmloclc 4-2123 
Redd. Mefu 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.
OR-THOPBOAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali papafoa kejomt
(Arch Supports) ir t t

2850 ttrt Chie«flO, IIL 60629 
T«lrf4 PR®«P«cf 8-50*4

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

ORO VĖSINTUVĄ,
ŠIANDIE GAUSI

Apdraustas perkraustymas 
iš,įvairiu atstu my, 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: Frontier 6-1882
i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

pos piknikas. Publikos susirinko 
neperdaugiausia, galėjo ir dau
giau būti. Tą rytą rengėjus nu
gąsdino — pradėjo smarkiai ly
ti ir nors vėliau buvo graži sau
lėta diena, bet daugelis mūsų 
senųjų narių nebepasirodė. Skai
tau apsileidimu, nes tik sykį me
tuose mūsų SLA kuopa turi pik
niką.

Piknike dalyvavo mūsų bran
gūs senieji veteranai Jonas Stru- 
žas, P. Sinkevičienė, p. Puidokas 
ir kiti. Mūsų naujasis gyven
tojas senas darbuotojas iš Ra
cine p. Kasparaitis dalyvavo pik
nike su žmona. Daug kitų na
rių neatvyko, o galėjo ne tik 
patys atvykti, bet ir vaikus atsi
vežti ir kaimynus paraginti. No
ras viską nugali, bet kad nenu
galėjo — labai gaila.

Mūsų kuopa sumažėjo nariais. 
Gyvename kovodami su mirti
mi, nepasiduodami. Dėlto kai 
vienas narys amžinai pasitrau
kia, jo vieton statykimekitą. Taip 
turėtų būti.

Mūsų SLA 77 kuopos pirmi
ninkas Jonas Strųžas ir p. Pocius 
nemiegojo. Radę vieną dieną 
parke neužimtą, jiedu per trum
pa laiką surengė tai pikniką, tal
kon pasikviesdami Petrą šerną 
ir Justyną Bubelį visi nuošir
džiai dirbo prie baro, iki pat va
karo vaišindami svečius ir vieš
nias.

Noriu priminti, kad Rockfor- 
de apsigyveno inž. p. Trinka su 
žmona iš Chicagos. Jis čia yra 
atsiųstas savo įmonės. Abudu 
dalyvavo mūsų SLA piknike. 
Ypatingai susižavėjęs Lietuvių 
Klubu ir jo parku. Būtų smagu 
jei įstotų į SLA 77 kuopą ir į 
Lietuvių Klubą ir kad visam lai
kui pasiliktų Rorforde.

Į pikniką atvyko Liet. Klubo 
šulai — vyrai ir ponios, gaila tik 
kad nepasirodo mūsų garbingų 
tėvų vaikai. Gal jiems su ame
rikonais užterštuose ežeruose 
maloniau kaip su savo tautie
čiais lietuviais. žvalgas

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 Mbney Orderis • 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate 
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00. „

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

delį ryklį su agresyvia intenci
ja plaukiant tfesia! J ją ir jos 
bendrininką narą. Naraa turė
jęs su savimi lazdelę, vadinama 
“ryklio vėzdu”. Bendrininkas 
smogęs juo rykliui per nosį, ir 
puolikas pasitraukęs.

Ji taria, kad šios žuvys ga
lėtų būti žmonėms labai naudin
gos, jei atsisakytume nepagrįs
tų prietarų. Ryklių mėsa gausi 
proteinų ir neturi jokių ašakų.

Triukšmo žala klausai

Trečiajame Bmžiuje prieš Kr. 
Kinijoje kankinimas triukšmu 
buvęs vartojamas, kaip mirties 
bausmės paskaitalas. Pasak 
Conservation News, miestų gy
ventojai dabar kaip tik kenčią 
šią bausmę.

šio leidinio pranešimo nuro
doma, kad žmogaus klausa api
manti maždaug nuo nulio iki 140 
decibelų (garso matavimo vie
netų). Pasiekus 140 decibelų 
kiekį, klausa neatitaisomai su
žalojama. •

* ■ aul-

Paprastas pašnekesys vyksta 
40-50 db stiprumu. Esant 90 db 
triukšme ilgesnį laiką, nustoja
ma ir nebeatgaunama jau tam 
tikros dalies klausos. Sprausmi- 
nis lėktuvas, skrendąs 1,000 pė
dų aukštyje, apylinkę bombar
duoja daugiau kaipl 00 db. Per 
25 pėdas nuo kelio stovintis žmo
gus gauna 80 db nuo automobi
lio, važiuojančio 65 mylių grei
čiu. Vidutiniškas triukšmas ar
ti greitkelio sudaro 64 db. šiukš
lių sunkvežimis, grūsdamas at
matas, viduje esančiam girdimas 
80 db stiprumu,o maisto maišy
tuvas (mikseris) — 88 db.

Vienas New Jersio ausų spe
cialistas praneša gaunąs padėti 
vidutiniškai dviem pacientams 
savaitėje, netekusiems klausos 
dėl triukšmo. Daugeliu atvejų 
kalta esanti triukšminga naujo
ji muzika. Kiti klausos nega-la- 
vimo simptomai, gali būti kilę dėl 
didelio kraujo spaudimo, galvos 
skaudėjimo ir inkstų veiklos su
trikimų.

Nors triukšmo kontrolės įsta
tymas yra jau vienerių metų 
amžiaus, bet triukšmo apriboji
mo standartai visame krašte te
pradės veikti ne anksčiau, kaip 
1974 m. spalio mėnesį. O pri
vačios įmonės skundžiasi, kad vi
suomenė įtaringai žiūri į maši
nas, kurios yra tylesnės, negu 
tikėtasi. Pirkėjai ignoruoja to
kius gaminius, kaip netriukš
mingą pneumatinį kaltą, “šnibž
damojo garso’’ rulkių sirblį ar
ba tyliąją rašomąją mašinėlę.

MhooI Gofr wo c—

Ulinojaus šiauryčio planavi
mo komisija nutarė kreiptis į fe- 
deralinę valdžią su prašymų fon
dų garažui viršum Dąn Ryan Ex
pressway statyti. Garažas nu
matytas statyti viršum greitke
lio tarp 87 ir 89 gatvių. Garaže 
turės tilpti 1,520 automobilių, 
kuriuos galės palikti važiuojan
tieji į miesto centrą darbams 
ar tarnybon ir nuo to garažo į 
miestą galės nuvažiuoti grei
tuoju traukinėliu. Toliau nu
matyta tokį garažą padidinti 
iki bus .galima pastatyti 3,674 
automobilių. Federalinių fondų 
tikimasi gauti §7,825,000 su są
lyga, jei pati Illinojaus valstiją 
tam tikslui skirs $782,000 savo 
lėšų. jp

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMA!

Pašalpi'nis Kliibaš'rengia smagų pik
niką liepos 29 d. Kay’s sode. Bus An
tano Valiūno smagi muzika šo
kiams, skanių valgių ir gėrimų. Pra-- 
džia 12 vai. ir baigsis vėlai. Kviečia;

Komisija ir valdyba

VENECUELOS LIETUVIŲ DRAU
GUOS GEGUŽINĖrpįknikas bus rūg- 
piūčio 5 d., sekmadienį, Kay’s sode, 
prie Tautinių kapinių. Visi prašomi 
atvažiuoti praleisti laiką gamtoje 
prie gražios muzikos ir skanių užkan
džių.

— ZARASIŠKIŲ KLUBO VISUOTI
NIS susirinkimas šaukiamas Zarasiš- 
kių Klubo įstatams priimti š. m. Re- 

j>os 29 d., sekmadienį. 1 vai. po pietų 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Po susirinkimo bus vaišės.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS Klubo Valdyba

KAZIMIERAS F. PUTRIS
x Gyvjeno 1808 So. 49th Avė., Cicero, Illinois

Mirė 1973 m. liepos 26 d., sulaukęs senatvės. Gimęs Lietuvoje, 
Šiaulių apskrity.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Frances (Kigaitė), dvi dukterys — Ellen 

ir Violet, žemas Joseph Kasti, jų sūnūs — Majoras Wayne Kasti, 
USNAF, ir Albert su dukra Jane, taip pat sūnais — Charles ir George, 
švogerka Zuzana Putris, 4 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

šeštadieni. 6:30 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas J. Vance koply
čioje, 1424 So 50th Avė., Cicero, UI.

Pirmadieni, liepos 30 d. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į* Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a Kazimiero R Pu trio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245 ,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAlSlONIMAl, 
KIEKVIENA DffNĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Jei kenčiate del teisybės, palaiminti esate. 1 Pet. 3:14.
s • e •

Tik tada galime pasitenkinti persekiojimais ir manyti, kad kenčiame 
už teisybę, esame neapkenčiami (atvirai ar slaptai) dėl ištikimumo 
Tiesai ir teisybei. Apaštalas parodo, kad kai kurie kenčia kaip piktadariai 
arba įsibrovėjai į kito žmogaus dalykus, arba vėl dėl to, kad jie nemanda
giai pasielgė, buvo be tvarkos ir be išminties, kurią paduoda Dievo žodis.

Mūsų užduotis yra netiktai ištirti kas Dievui patinka, bet apsvarstyti 
visas aplinkybes bęi dalykus ir pasistengti pasielgti nuosaikiai, kad mūsų 
gyvenimas pirmiausiai būtų patinkamas Dievui, o antra, kad iš mūsų atsi
rastų labai mažai vargo ir nepatogumo arba nemalonumo kitiems; o taip 
darydami drąsiai tikėkime Dievo vadovystės — išminties ir apvaizdos.

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedi 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausit 

tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th Chicago, Illinois
SV. RASTO TYRINtTOJAI

TĖVAS IR SUNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte automobiliams pastatyti

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID W - - A. - e
4605-07 So. HERITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
LAfayette 3-0440

MODEMIŠKOS AlK-COxNDmONED KOPLYČIOS
J. r » » M - ’ * * — > * - • * - - ’ * r ~ *

NARIAI
Chicagos
Lietuvių*
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DI. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-113S-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACEAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IM. 974-4410

P J; RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phon.: YArds 7-1911

l'GARSINKITĖS naujienose
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REAL ESTATE

TOOL MAKER
NAMŲ VALDYMAS — N0TAR1ATAS — VERTIMAI

Apply in person or phone:

M. S. TOOL CO. 6455 So. Kedzie Ave PRrospect 8-2233

4

NĖRA ABEJONIŲ
TVs AUKŠTO mūras du butai —

CADILLAC COUPE 1964

LAIMĖ ATEIS PASKAMBINUS2
i as labai geras, gražus ir svarus 5^/2 < sausai beismantas

DRIVERS
—z:

254-8500.

kie-

Kai

m

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
st.

— — —
KIŠKELIS, oasaka

—------------------

COUPLE

3G1-4358.

Call: Frink Zapolis

1739 So. HALSTED ST\ CHICAGO, ILL. 60608 GA 4M54
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

apartment building in 
Arkansas, area, living

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HBLP WANTOO — MALE-F1MALE 
R.ikia Darbininku <r Darbintnkiv

To manage 
Hot Springs, 
quarters.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Proves

butai no 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildvmas.'Nuomom $300 kas mė
nesi. Taksai $356 už 1973 m. Kaina

ATIDUODAMAS ŠUO, Čollie ir Ger
man Shepard mišinvs. Geras namu 
sargas ir žmogaus draugas 10 mėn. 
amžiaus. Skambinti nuo 9 iki 9 v. v. 

Tel. 776-8931

6525 N. Olmsted Ave.
774-7656

HELP WANTED — F3MALE 
Darbininkiy Reikia

6 MYLIOS NUO HOT SPRINGS, 
kanso. 2 akru- lotai po $4.000.

Tel. (312) 448-1456

EXPERIENCED RATE at AN 
Call ANDY or STEVE

MOTOR DISPATCHER. INC.
2559 So. Archer Ave.

842-3500

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

HELP WANTED — MALE 
Darbinį n kęi Reikia

PASKOLOJ PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

NAMŲ APŠILDYMO 
SPECIALISTAS
JOHN PUCETA

Skambinti ryte iki 8-tos valandos 
arba taro 1 ir 3-cios 

925-4661

UILDERS AND CONTRACTG 
f Namu Statyba 4r Remontas i

MAUJIINOC, CtttCAOO I, ILL" SATURDAY, JULY 28, 1973

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu Ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvu Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tek: 778-0838 ar 651-9625

stebukladariui. Skambinkite 
MICHAELS dabar. Kalbame lietu
viškai.

$41 900.
52-TROS ir CALIFORNIA.
geras 5 kambariu medinis su
SiRono

A. G. AUTO MJJWefiRS 
1 či* automobiliai iSlvgjnrrni ir rnida
Somi Darbią RtlipkaTn«q sąžiningi 
ir DritvniriH darbininku.

noc r<Hrflngln«
351 MA W Chicaęo.

Tfl_ _ 776-5W
Anle**i< Girb«£liH»<bF«.

CORPORATION
5050 W. Foster 777-2600

aplinka sali būti jūsų. Skambinkite' 
stebukladariui. Skambinkite MICHA
ELS dabar. Kalbame lietuviškai.

254-8500.

Kreiptis į Mr. J. CANCIALOSI PERSONNEL rastinėje.

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.
7401 SO. CICERO AVENUE TEL. 581-6100

HELP WANTED — MM.E 
Darbininku Reikia

TOOL AND DIE MAKER
Experienced. Top wages.- 52 hour: 
work week. Excellent working con- Ranch tipo visas mūrinis namas apie „„ uuv ir ^eunaiuu
ditions. Many company benefits. 110 metų senumo su '3 labai patrauk- kavinės, mūras ant 65’ sklypo Du

STANLEY SPRING AND STAMPING, liais miegamaisiais, Hollywood sti ‘ ‘ _ • _ . - - -

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 S200 weekly.
Member BETTER BUSINESS BUREAU
Mail to: Allied productions, inc.

1644 Dekalb Ave. N. E. . Atlanta, Georgia 30317 or
Phone: (312) 695-1766 — Mr. JERSEY

.. - ---...... '■ -.........................................1 "

2

3

When you receive M letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.
Call your local Poet Office 
or aee their National Zip 
Directory.
Local Zips mn be found 
on the Zip Map in the 
business pages of your 
phone book.

Fubntbed m i public ttrvW > eoop- 
•ritxMJ with TM Apdiltai CowweiL

"------------------------------—

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai. Dovanas 

visoms proęamc.
3237 WEST M rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4669
■-------------- *

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraJtus

P. NEDZINSKAS, 4*65 Arehar Av«. 
Chicago, III. 4O43X Tai. YA 7-59M

1 A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BAANCENYBAS 

Pardavimm ir Taisymas 
2M6 WEST 49th rTRMT 

T«L: RWKibllc 7-1941

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

wr: r s’jw*ce

— Stefanija ir Kazys Vaitys 
iš Evanston, Ill., išsikėfč gy
venti į St. Petersburg Beach, 
Fla. Prieš išeinant pensijon K. 
Vaitys dirbo elektronikos pra
monėje.

i garsina mūsų organizacijos sporto aktyvas. Visuomenė 
| veiklą. DLOC vardu nuošir- kviečiama dalyvauti.

džiai dėkoju Tamstoms už at
liktus jūsų sp ainio j e-mums pa
tarnavimus”.

— Faustina Mackevičienė, 
Kazimieras Mickevičius, Emi
lija Paliokienė ir kiti atsidėję 
renka Čikagoje lėšas prel. My
kolo Krupavičiaus 
pastatyti.
būti didingas 
ti reikalinga 
sukaupti.

paminklui
Paminklas turėtų 

tai jam pastaty- 
ir nemažai lėšų

— Lietuvių Vyčių metinis 
seimas bus rugpjūčio 15 — 19 
d. Stonehill kolegijoje. North 
Easton, Mass., netoli Brock- 
tono. Organizacija kviečia 60 
m. jubiliejų.

— Marian Urnikas iš Brigh
ton Parko apylikės gavo audi
toriaus Certified Public Ac- 
cauntant titulą, v

— Detroito Lietuvių Organi
zacijų centras paskyrė Naujie
nų paramai 20 dol. DLOC 
pirm. A. Bukauskas juos pri- 
siusdamas rašo: “Dienraštis 
Naujienos visomis progomis

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. š I M K U S
RmI Srtate, Notary Public

• INCOME TAX SERVICE
4259 S. Mapiowood.' Tai. 254745$
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.- ... <

Atsiųsta paminėti
— Švyturio Jūrų Šaulių kųo-^ ^^LD AND FAMILY. Vo- 

pa Detroite paskyrė Naujie
noms 10 dol. Kuopos pirm. 
Mykolo Vitkaus pavestas fin. 
sekr. Vincas Rinkevičius juos 
prisiųsdamas rašo: “Sakome 
brolišką, nuoširdų ačiū, kad 
kartais spaudoje ir mūsų rei
kalams skiriate vietos. Švytu- 
riečiai linkime Tamstoms ge
ros sekinės spaudos darbe.” 
Naujienos nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams už spaudos reika
lų supratimą, vertinimą ir pa
ramą.

Tume 9, Number 2. A Quarterly 
| Survey on the Family, naudin
gas bertaninis žurnalas, kuria
me aptariami seimų reikalai, 
ypatingai tėvų ir vaikų santy
kiai, rekomenduotinas “nau
jiems tėvams”, jaunavedžiams,

— Platinimo Vajaus proga 
vienas skaitytojas iš Floridos 
prisiuntė mums savo pažįsta
mų adresus, prašydamas jiems 
siųsti Naujienas 2 savaites su
sipažinimui. Mielai išpildome 
šią pastangą, kviesdami gerb. 
gavėjus susipažinti su Naujie
nomis teigiamai vertinti ben
dras pastangas ir teigiamai ap
sispręsti.

— Sportininkų išvyką į Eu
ropą paremti gegužinė bus šį 
sekmadienį, ’ liepos 29 d. 1 vai. 
Mažeikų - Rudžių sodybose, 
9333 — 9339 So Oakley Ave. Jo
je dalyvaus Amerikos lietuvių

—Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinių Sklypų Savininkų Drau
gijos metinė gegužinė-piknikas 
įvyks rugpjūčio 5 d., 12:00 vai. 
p. p. Bruzgulienės sode, 8274 
Kean Ave., Willow Springs, III. 
Veiks, virtuvė su skaniais val
giais. Bus gėrimų atsigaivini
mui ir įvairūs laimėjimai. Drau 
gijos valdyba kviečia visus da
lyvauti — smagiai praleisti lai
ką prie linksmos Jurgio Joniko 
muzikos. (Pr.)

" ■' —------- -------------------- ............................................................................. • ............. ...... - ......... ■.i-.i,

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyno 

įraakiai. Hffų metų patyrimas.

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

c--------------------- ■ ..... - .. ..... . ......... ...... ................. ..........

---------------------------------------------------------- ---------------------------- i r ■ i ..................................................................................... .......................................... --------------------------------- -------------

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
J .. . ----------------- -±.'  ...■'■Jl.llMMBmWMU.iLl - ■ . _ i _ ■ ■ .■ .11. Ull J mu.1. U

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chteago, III; 6«29. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Helsted St, Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, Šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certlfilcatal. 

V. VALANTINAS 
----- —--- "T-““—--------- ------ ----—---- !- --- ----—

Poezija ir pasakos yra vaiky mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NU KĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio, 
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1.80.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, noema. 118 psl.. S1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet, Mokytojų s-gos premi

juota knvga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš ju gyvenimo, svajonių ir žvgių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, pulkus 77 psl. leidinys. $3.00.

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

Valkai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. ______________ ____

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC.
Praplečia savo Rtnwnto ir priežiūros (maintenance) departamentą ir yra 

ieškomi asmenys su bet kokiu patyrimu sekančiose specialybėse:

VISOMS PAMAINOMS
, MAŠINŲ TAISYTOJAI

• Vamzdžių sudėjėjai — šveisuotojai
• Elektriką priežiūrai ir pataisymams
- • Bendrojo užlaikymo darbams

• Mašinistai
• Pirmos klasės mechanikai „

• Lift Truck mechanikai.
norintiems turėt vaiky, bet ne-1 Aukščiausias atlyginimas. Geriausių priedų sistema, 
turintiems patyrimo.

šiame numeryje yra ilgas 
straipsnis žymios lietuvaitės 
montesorietės Domos Petruty
tės, pavadintas “Nauji tėvai — 
jų vaidmuo jų vaikų gyvenime 
ir jų atsakomybė”. Straipsnis 
užima 5 puslapius ir apima se
kančius skyrius: šeima — že
mės druska; Sveikatos ieškoji
mas ir stiprinimas; Vaikų na
mai; Nauji tėvai ir jų atsako
mybė. Tai Domos Petrutytės 
paskaita, skaityta 1970 metais 
Alcuin Montessori mokykloje.

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

SEWING MACHINE OPERATORS 
EXPERIENCE

Full time, steady work. Employee 
discount. Skokie Area.

Contact HERB GRANT
679-5077

Must be good tool maker. Stea
dy job. All benefits. Good start
ing rate. J. BACEVICIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE

Tos pačios Child and Family 
bertaininio žurnalo leidyklos 
1969 m. išleista brošiūros formo
je tos pačios pedagogės D. Pe
trutytės 16 puslapių knygelė 
antrašte: “More Than Sandpapef 
Letters: Montessouri in the 
Home”.

Child and Family redaktorius 
med. daktaras Herbert Ratner 
paskaitų autorę Domą Petr uty te 
prisistato skaitytojams ilgu ko
mentaru, kurs čia pacituojamas:

Daktarų daktaras yra famili- 
jari frazė medicinos rateliuose. 
Toks daktaras yra visu atsidėji
mu ieškomas kada pats daktaras 
yra daktaravimo reikalingas. 
(P(etrutytė) yra tos rūšies pro
fesionalė. Ji yra mokytojų mo
kytoja. Kaikas gali su ja lygin
tis Montessori mene, bet labai 
retas tegalėtų ją pralenkti, ka
dangi P. yra atsiekusi, ko labai 
mažai profesionalų tėra atsie-' 

tiltą 
tarp 
tarp

SECRETARY
General Contractor requires person 
with good typing and shorthand 
skills. 35 hour week. Paid health in
surance.

Call Mr. Kavanagh 337-0171

GENERAL HOUSE KEEPING 
Assist cooking, live in or go, own 2 
room suite, near North side. Adult 
family. Experience and References 
required. Some English necessary. 

337-7443.

TEACHERS NEEDS DEPENDABLE 
WOMAN. Live in or daily. 5 day 
week, child -care twin infants. Light 
house keening. Top salary. Referen
ces desired, but not necessary. Start 
now. Chicago North Side. Excellent 
transportation. Some English neces
sary. - 248-5198

Elegant shape. One owner fa
mily car. Sweet runing engine.

Only $700 
452-8228

kę. Ji sugebėjo nutiesti 
skersai didelę prarają — 
teoretiškp ir praktiško, 
principų ir praktikos.

Sekančiame, paragrafe aukš
tai iškėlęs ir įvertinęs jos toje 
srityje patirtį, Dr. Ratner bai
gia žodžiais: P-s (Petrutytės) 
straipsniai apie Montessori yra 
didžio mokytojo didelių koky
bių pavyzdys — didžias tiesas 
perteikti paprastai. %

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

. 4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

NEED A TYPEWRITER?
Rebuilt bv office machine repair man. 
No middle man profit. Priced from 
S10 (beginner — student tyoe) to S50. 
Also $350 electric - Smith-Corona ma 

chine only $200.
452-8228

1 
MAINLAND’S BLUEBERRIES U-Pick 
Onen daily 8 to 6 Picnic area. Take I 
94 to New Buffalo exit turn south 
on 39, go to 1000 North and turn 
right 1 and V4 miles to Mainland 
Farm. Phone 324-7064.

DEVON-WESTERN AREA 
Business building. 1 storo — 1600 
sauare feet — a’r conditioned. 2 
apartments above. No leases. An ex
cellent business area. 2-car brick ga
rage. Owner leaving city must sell 

Call 268-1550.

AL. IR IGNAS 
T A I S O M F 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

Zip Codes 
of

/ people
/ you

ŠUFUOTOJAI — ŠVEITĖJAI 
Vyraujanti muzikos ir prekiavimo ma
šinų dirbtuvė tuojau ieško šlifuotojų 
— šveitėjų (polisher - buffers) dirbti 
1-je ir 2-je pamainoje Chicagos dirb- 
tuvje. Pageidaujamas bent vienerių 
metų patyrimas industriniame šlifavi
me. Labai geras pradinis atlygini

mas ir visi bendrovės priedai. 
Kreiotsi asmeniškai. 
SEEBURG CORP.

1500 No. DAYTON 
Tel. 642-0800

Visiems lygių galimybių darbovietė

WOODWORKERS
We have several positions open for 
the following: Mill room foreman. 
Operators. Router men. Good oppor
tunity with a growing concern. Blue 
Cross — Blue Shield. For aDDt. con
tact EDDY TANAKA or SAM LOVE 

SILVER, INC. 261-1200

MACHINE HELPERS WANTED 
DAY or NIGHT 

Full comoany benefits. 
SHERMAN PAPER CO.
8100 So. 77th Avenue 

Bridgeview,. Illinois 458-8084!

MARQUETTE PARK 
BY OWNER 

five room brick apartment 
building. Closed porch.

4 car brick garage. 
Call PR 8-5144

PIRKITE DVI 
AR TRYS ŠEIMOS 

naują 8 butų namą po 3 ir 4% 
kamb. $15,500 pajamų. Mar-

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

quette Parke. Mainys į mažesnį. 5% ir 4 kambariai. Kabinetų virtu- 
Tel HE 4-2323 'vės- Modernios vonios. Karpetai. Ga-

zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 
-------------------------------------------------- - tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo 

ROJAUS GRAŽUMO , parko. $17,000.
Labiausiai pageidaujamas pakelto MIELAM Beverly Shores, norą blo

ku nuo kranto ir buvusios Leonardo

kambarių 3 miegamųjų pakelto 
Ranch tipo visas mūrinis namas lau
kia jūsų dėmesio paskambinant. Mo- 

' derni virtuvė su medžio spintelėmis, 
pilnas beismantas su apsauga nuo 
potvvnio, žema bargeno kaina tik 
$2o 900 už tą 19 metų senumo namą. 

Carrier .needs exp. city drivers with • todėl reikia veikti greitai. Skambin- 
class “D” License. Must be able to! kite stebukladariui. Skambinkite 
handle both “LTL” and volume pick
ups and deliveries. Call 

HOLLAND MOTOR EXPRESS 
2o4-4850

(Equal opportunity employer)

liaus vonia, išklotu tailomis beis- 
mantu, cetriniu oro keitimu, 24 pėdų___
patio visos šeimos malonumams. ,$21.750
Aukštos kokybės visa konstrukcija j 8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
ir Įrengimai, 4 kambariai iškloti j n 6 m. Didelei šeimai. Liuksus namas, 
brangiais kilimais. Visa tai sudaro Evergreen Parko ribose. $36,600. 
dideli bargena tik uz$30,900. Tas * t tttk’qttc n ■dtt’ttt 
rojaus gražumo namas su tokia pat„niinir, <roi; Lie,, svornMnWo 171-™os ir Mozart. Karnetai. Daug 

rrAzjn pnpdn Garažas. Įrengtas beis
mantas,

ARTI 
Didelis, 
garažu.

6 KAMBARIU OCTAGON. Trendas 
... . Apie ‘ 50' lotas. 

Garažas Arti mūsų. $23,000.
4 BUTU MŪRAS Marnuette Parko 

riboje. Nauja* gazu šildymas. Nau- 
iac garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

6 BUTU 16 M. MŪRAS. Apie $12.000 
naiamu. Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko/ $81.000.

_ BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16.000 
pajamų. Nauiai sutvarkvtas. beisman
tas. Verta c $68 000 ir daugiau

J PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nunmns. Naujas- ^a^u MldymasMūro 
garažas. Kaina $18.000. '

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

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

PLATE GLASS CUTTER
Experienced. Able to cut 

and %” olate .
P. P. G. INDUSTRIES

4850 So. Kilbourn
CL 4-4100 Mr. Hutchinson

PLASTICS
Top pav. Part or full. Extrusion ea- 
sv sheet operators. Helpers 2nd and 
3rd shift. Fabricator — setun man 
— simple fixtures vac. form, die cut. 

829-6668

GENERAL MAINTENANCE MAN 
New manufacturing plant requires 
male for general maintenance. Ex- 
nerienced in- all aspects of plant 
maintenance. Pull company benefits. 
Applv in dprson:

WHITESTONE PRODUCTS. 
6750 Belt Circle Dr.

Approx, location Harlem Ave. & 65 St.

EXPERIENCED PORK LIFT 
OPERATORS

Good companv benefits. Must be 
ambitions

A RM AC ENTERPRISES .
4444 W. Ferdinand 722-2916

TOOL MAKER — TURRET LATHE 
Operator and assemblers must be 
experienced in electrical and mecha

nical assembly.
Steady work fringe benefits 
HILD FLOOR MACHINE CO. 

INC.
5339 WEST LAKE ST.

GENERAL FACTORY HELP 
New manufacturing plant reauires 
male and female help. General fac
tory and packers. For 3 shift opera
tion. Full company benefits. Apply 
in person:

WHITESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr. 

Approx, location Harlem Ave. &65St.

MARQUETTE PARK 
2% ’ storv frame — 4 apartments. 2 
furnished, 2 unfurnished. Garaffe 
and extra lot. Income aporox. S400 
monthlv. By owner — selling becau
se of ill health. PR 6-6950.

SAVININKAS PARDUODA MŪRINI 
NAMA

4% kambariu^ ir 2 kambariais 2-me 
aukšte. 2 mašinų garažas. 52-tra ir 
Richmond.

Tel. 925-5697.

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2, biznio 
natalnu. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. S9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda

NORITE PIRKTI ' - 
AR PARDUOTI NAMĄ?

STTSTSTEKTTE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

Petersburg Boach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUSOVAS. brokeris

HEATING CONTRACTOR * 
įrengiu mieste ir užmiesty naujūs ir 
pprstatau spnus visu rūšių namo ap
šildymo nečius. air-conditibning. van- 
dnns boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuoUL 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. ateOf. Tel.: VI 7*447

K. E R I N 9 I S 
CALIFORNIA SUP* tCRVICE 
Taka mi auto motorai, staWHal, 

tune-ups ir t. t.
4t24 Se. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-T327




