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SENATORIAI NORI TARTIS SU 
PREZIDENTU RICHARD NIKSONU

Jie nenorėtu traukti prezidento teisman, 
bet jiems knieta užrekorduoti pasikalbėjimai

WASHINTONAS, D. C. — Senato komiteto pirmininkas Sam 
Ervin ir kiti jo vadovaujamo komiteto nariai nenorėtų traukti 
prezidento teisman, bet jiems norėtųsi pasiklausyti užrekorduotų 
pasikalbėjimij . '

Senato komitetas, kaip atsi
mename, prašė prezidentą leis
ti jiems pasiklausyti Baltuosiuo
se Rūmuose vykusių pasikalbė
jimų tarp prezidento ir kelių liu
dijusių pareigūnų. Prezidentas 
Niksonas atsisakė tuos pasikal
bėjimu duoti komiteto nariams. 
Sekantis senato žingsnis turėtų 
būti teisme. Jie turėtų traukti 
prezidentą teisman ir reikalau
ti duoti jiems užrekorduotus pa
sikalbėjimus Senato komiteto 
nariai apsvarstė reikalą ir nu
tarė prašyti prezidentą, kad leis
tų jiems pasiklausyti kelias svar
besnes tų pasikalbėjimų vietas, 
o jie sutiktų kitų magnetingų 
juostelių visai neklausyti.

Prokuroras Archbald Cox taip 
pat buvo prašęs prezidentą leis
ti jam pasinaudoti užrekorduo
tais pasikalbėjimais, bet prezi
dentas atsisakęs ir. j am duoti 
tas juosteles. Prokuroras Cox 
tuojau prašė ilgą raštą, traukian
tį prezidentą Nixona teisman. 
Tai bus, aišku, ilgas procesas. 
Prezidento advokatai turi pa
grindo neduoti minėtų - juostelių 
teismo organams.

Atrodo, kad ir prokuroras Cox 
turės progos pasiklausyti sena
toriams leidžiamų juostelių.
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Sen. Howard Baker

z Tennessee senatorius Howard Baker, nors pats-espublikonas, senato Watergate tyrinėjimo ko
mitete, aštriai puola vyriausybės buvusius pareisimus. Jis yra vedęs buvusio Illinois sen. Dirk- 

seno dūk erį. '

KOMUNISTU KARO JĖGOS VALDO 
80% VISOS TERITORIJOS 

Gandai apie karo veiksmy sustabdymą 
buvo netikri, taika dar tolima

VIENTIANAS, Laosas. — šeštadienį ir sekmadienį užsienyje 
pasklidę gandai apie taiką Laose yra netikri. Pasitarimai taikos 
deryboms nenutrūko, bet susitarimas dar labai toli, praneša gerai 
informuoti vyriausybės sluoksniai.

♦

BELFASTAS, Airija. — Britų 
kariuomenės dalinys lazdomis, 
guminėmis kulkomis ir vandeniu 
šaudomomis patrankomis iš
sklaidė riaušėmis virtusią (Ci
vilinių teisių demonstraciją. 
Riaušės prasidėjo, kai apie 2,000 , 
demonstruotojų priėjo kariuo
menės mieste pastatytą užtva
rą. “Tai buvo didžiausios šių 
metų riaušės. Du kareiviai su
žeisti. Demonstruotojai reika
lauja, kad suimtiems dviem jų nešė savo misijos kontrolei Houstone, kad visi trys serga širdies 
lyderiams būtų pripažintas poli- pykinimu ir paprašė dienai kitai nukelti pasivaikščiojimą erdvėje.

SKYLAB 2 ASTRONAUTAI NESVEIKAU J A
Vaikščiojimo erdvėje prašo atidėti porai dienų

HOUSTONAS, Tex. — Skylab 2 astronautai sekmadienį pra-

tinių kalinių statusas. . , x; Astronautai Alan Bean, Owen 
BERLYNAS. — Rytų Berly-(Garrioti ir Jack Lousma dėl tos 

ne prasidėjo komunistų suorga- priežasties sulėtino visą savo 
nizuotas “Pasaulio jaunimo fes- darbotvarkę. Visi trys skun- 
tivalis”, kuriame, esą, dalyvauja -džiasi bloga savijauta, kai rei- 
25,000 delegatų iš 140 kraštų, kia skubiau judėti erdvių stotyje 
Festivalio kalbėtojai reikalaują ypač norint skubiau pakelti gal- 
“solidarumo” su Indokinijos gy- vą.
ventojais.” Rytų Vokietijos ži-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Mokečių mokėtojam 
pasiūlyti atlaidai
SPRINGFIELDAS, III. — II- 

linojaus moksčių departamento 
direktorius Robert H. Allthin 
mokesčių mokėtojus, sąmonin
gai padariusius '%ąidas” už
pildant savo pajamų formas, at
vykti į įstaigą ir atlikti “išpa- 
žint” be baimės. “Išpažintį 
likusieji nebūsią traukiami 
sakomybėn. Norintiesiems 
vengti Illinoj aus mokesčių
tatymais nustatytų bausmių 
skatinami kreiptis į investigaci- 
jų departamento skyrių Toks 
žygis esą palengvintų mokesčių 
taisyklių laužytojų sąžinę ir ad
ministracijai sutaupytų nesu
skaitomą daugybę valandų, su
randant mokesčių nuostatams 
nusikaltimus.

■ Tai pirmas kartas kad tos rū- 
nių agentūros ADN pranešimu, šies fizinė kliūtis sutrukdė Sky- 
festivalyje dalyvaujanti ir 20 (lab.4programos, vykdymą. Ne- 
narių Izraelio komunistuojančių m'aža1''fflbfh2hiškū’^uhkumū ti£ 
delegacija, bet kadangi dalyvau- rėjo ir Skylab 1 astronautai, bet 
ja “Palestinos išlaisvinimo or
ganizacijos” vadas Yassiras Arą- Skraidymų daktaras Paul Bu- 
fatas, izraelitų delegacijai da
lyvauti atidarymo ceremonijose 
buvo uždrausta.

nė vienaš nesirgo “jūros liga”.
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Optimizmo ženklai
NEW YORKAS.—- Conference 

Board pranešimu, vartotojai pra
deda rodyti daugiau optimizmo 
dėl dabartinės ekonominės pa
dėties, bet pasilieka atsargūs 
vertinant biznį ateityje.

Minėtoji taryba padarė to
kias išvadas iš gegužės ir birže
lio mėnesiais 10,000 gyventojų 
apklausinėjimo. Vartotojus šių 
metų pradžioje apėmęs pesimiz
mas pradedąs užleisti vietą at
sargiam optimizmui.

Markos laimėjo
MANILA, Filipinai. — Val

džios žiniomis, prezidento Fer
dinand Marcos karo stovio reži
mas per įvykusį referendumą 
gavo nulemiantį gyventojų pri
tarimą.

ROMA, Italija. — Riaušės 
Dangaus Karalienės kalėjime 
numalšinus, visi kaliniai iškelti 
į kitus dalėjimus. šiame vidur
amžių kalėjime buvo laikoma 
650 kalinių, iš kurių 500 dalyva
vo riaušėsi. Riaušėms numalšin
ti buvo atsiųsta apie 2,000 po- 
lidininkų.- Nuostolių kalėjimui 
padaryta apie 1.6 milijono dol. 
žinioms apie riaušes pasklidus, 
neramumai prasidėjo ir Neapo
lio, Katanijos, Milano, Triesto 
kalėjimuose ir Rebiddios kalėji
me Romoje.

BERLYNAS. — Rytų Berly
no žinių agentūros ADN žinio
mis, buvęs Rytų Vokietijos kom
partijos vadas Walteris Ulbrich- 
tas po širdies smūgio tebėra 
rimtoje padėtyje, nors dak
tarų nuomone pastebimas pa- 
gerėjimas.* Ulbrichtas, kurį Sta
linas 1949 metais paskyrė sovie
tų tuo metu okupuotos Rytų zo- į 
nos bosu, 1961 metais pastatė 
sau “'nemirtingą paminklą” — 
garsią “Gėdos sieną”.

TEHERANAS. — Irane. su
imta 11 asmenų, kurie vertėsi 
heroino gamyba ir kontrabanda. 
Policija konfiskavo 11 svarų he
roino. Irano įstatymas nustato, 
kad bet kas, pagautas beturįs 
daugidu kaip trečiaip uncijos 
heroino, turi būti nusmerktas 
mirti sušaudant. Nuo 1971 me
tų sušaudyta mažiausiai 173 as
menys, nuteisti dėl nusikaltimo 
įstatymui prieš narkotikus.

Dar negalutinais duomenimis, 
2,211,747 gyventojai basavo už 
paikimą Marcos administracijos 
kitiems metams? 402,484 pasi
sakė prieš. Prezidento1' Marcos 
kalbos laukiama šį penktadienį.

chanan aiškina, kad pirmoji Sky- 
lab 1 trijulė tos ligos nejautė, 
kadangi didžiąją dalį laiko pra
leido mažai judėdami ankštoje 
Apollo erdvėlaivio patalpoje, ne
galėdami įilgiau tverti pačioje 
erdviųlaboratorijoj, kadangi bu
vo sugedęs vienas saulę užsto
jantis skydas, kol jis buvo šiek 
tiek pataisytas.

Dabar numatyto erdvėje vaikš
čiojimo užduotis yra įdėti nau
jus filmus į saulės teleskopo ka
meras ir užtraukti antrą skydą 
viršum iš dalies pataisytojo.

HELSINKIS, Suomija. — Jei 
komitetui pasiseks pravesti per 
seimą, tai cigarečiij rūkymas 
Suomijoje pasidarys kriminali
niu nusikaltimu. Specialus ci
garečių rūkymo. komitetas nu
tarė rekomenduoti valdžiai, kad 
rūkymas būtų arba visiškai už
draustas, arba žymiai suvaržy
tas daugumoje viešųjų vietų ir 
kad draudimui .-nusikaltusieji 
būtų ’baifdŽiarrii pinigine bau
da ar kalėjimu.t

HAGA.'— Olandija uždrau
dė savo žemės ūkyjje naudoti 
DDT nuodus. . .

Schlesinger
Ji met Schlesinger, rnujis JAV 

jnybos sekretorius
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Irano šachas sutinka už
imti kanadiečių rietą Vietnamo 
taikos tarptautinėje komisijoje. 
Kanada atšaukia savo karius iš 
Vietnamo. Kanadiečiai aiškina, 
kad jų kariai buvo pasiųsti ka
roveiksmams įmigti, bet ne. tai
kos sąlygomsprižiūrėti. ■- -

® Prezidentas Niksonas pa
prašė Irano šachą dalyvauti tarp- 
tinėje Vietnamo taikos komisi
joje. Principe šachas sutiko, bet 
jis dar nori pasitarti su savo ka
bineto nariais. Irano šachas buvo 
Amerikoje, pasimatė su prezi
dentu Niksonu ir apžiūrėjo pa
čius naujausius Amerikos karo 
lėktuvus, šachas nori kelis įsi
gyti. Jis moka gyvais pinigais.

® Paskutinės žinios sako, kad 
Kambodijos kariai užmušė dau
giau negu tūkstantį komunistų, 
besiveržiančiu i Phnom Penhą. 
Oficialus pranešimas sako, kad 
•Amerikos lakūnai, pataikydami 
bombas į besiveržiančius bata
lionus, apstabdė besiveržiančius 
komunistus. Apskaičiuojama, 
kad amerikiečiai galėjo užmušti 
600 svetimon sostinėn besiver
žiančių komunistų.
• Nei pačioje Graikijoje, nei 

užsieniuose niekas netiki, kad 
toks didelis graikų skaičiusbūtų 
balsavęs už pulk. Papadopoulos 
prezidento pareigoms. Visoje ei
lėje kaimų ir kaimelių visi bal
sai paduoti už Papadopoulosą. 
Reikia neužmiršti, kad jam iš
tikimi žmonės kontroliavo visą 
balsavimo sistemą. Be to, nebuvo 
kito kandidato prezidento parei
goms. Diktatorius vienas kan
didatavo, o jo šalininkai vieni 
kpntroliavo ir skaičiavo paduo
tus balsus.
• Aukščiausio teismo teisė

jas Thurgood Marshall turės nu
spręsti, ar New Yorko teisėjas 
Orrin G. Judd turėjo teisę įsa
kyti sustabdyti JAV aviacijos 
bombardavimus Kambodijoje. 
Kongresas, kaip žinome, leido 
JAV vyriausybei bombarduoti 
besiveržiančius komunistus iki 
rugp. 15 dienos.

COLLEGE Station, Texas. — 
“Medžiai yra didžiausias tur
tas mūsų aplinkoje”, pareiš
kė Texas universiteto hortikul-
tūrininkas Dr. Williamas Weich. 83.7 nuošimčių balsų.

Daley kandidatuos?
CHICAGO. — Artimiausia 

Chicagos mero Daley kabineto 
patikėtinė komisionierė Jane 
Byrne prasitarė, kad Richard 
Daley ateinančiuose 1975 me
tų rinkimuose dar kartą statys 
savo kandidatūrą. Paklausta per 
televiziją praeitą sekmadienį ar 
jos nuomone Daley žada kandi
datuoti šeštam terminui, atsa
kė: “Žinoma, jis kandidatuos”. 
“Ar tamsta gerai žinai?” buvo 
klausimas. “Taip, aš gerai ži
nau”, buvo atsakymas.

Prancūzai sprogdins 
dar viena A-bomba t c
PARYŽIUS. — Nepaisant vi- 

sapasaulinio protesto dėl numa
tyto antros branduolinės bombos 
sprogdinimo Pietiniame Pacifi- 
ke ir tokiais sprogdinimais di
dėjančio radiacijos pavojaus, 
vistiek, prancūzų vyriausybė 
atkakliai tebėra pasiryžusi savo 
užmačią įvykdyti.

Naujosios Zelandijos ministe- 
ris pirmininkas Norman Kirk 
pranešė, kad radioaktyvių kri
tulių pastebėta Cook salose ir 
Naujojoje Zelandijoje, kur yra 
per 2,000 mylių atstu nuo sprog
dinimų vietos Mururoa saloje. 
Kirk pareiškė, kad nepaisant pro
testų, Naujoji Zelandija nėra 
numačiusi dėl to nutraukti san
tykius su Prancūzija.

Valdiškoji radijo stotis Pary
žiuje pranešė, kad sekančio ato
minės bombos sproginimo nenu-- 
matyta iki rugsėjo mėnesio.Didžiausias Jaunimo

Festivalis baigėsi
WATKINS ŽLEN, N. Y. — 

600,000 asmenų, dalyvavusių di
džiausiame iki šiol jaunimo 
“rock” festivalyje sekmadienį 
pradėjo skirstytis namo, palik-1 
darni neįsivaizduojamai užterštą Ub» jsakmiai patariama nevai- 
didžiulę aikštę, prikteiktą popie- djn-ti 
rių, bonkų, alaus skardinių ir. lės jr neimti’į 7avo‘autortiobiiį, 
numestų drabužių, bet sunkiau- kokius «pavėžinti 
šią uždavinį turėjo mylių ilgu- jančius nežinomus vyriškius.

Perspėjimas 
moterim

NEW YORK AS. — Automo- 
jbilius vairuojančioms moterims, 
I nepaisant jų pažiūrų į “womens

mo eilėse ieškodami savojo au
tomobilio. “Valandų valandas

gerojo Samaritiečio” ro-

” prašinė-

Marjorie B. May, New Yor- 
vaikštau ieškodamas savo auto- ko Saugumo Tarybos direktorė 
mobilio ir negaliu rasti”, buvo vi- pareiškė: “Moteris, vaidinanti 
sose pusėse girdimi nusiskundi- Gerąjį Samaritoną ir priimanti 
mai.

Apylinkės ligoninės turėjo ne
mažai darbo tvarstyti ir perrai- 
šioti nusibraižymus, kaulu jlfiži- dar0 da“g d,de5"ę ri2it« ne«u v>1- 
mus ir t. p., bet daugiausia ai- ^ tokiose^aplinkybėse “Ar
koholio ir narkotikų vartojimo 
rezultatus. Sveikatos sprendimu, 
tai buvo didžiausia žmonių suei
ga JAV-bių istorijoje — 200,000 
daugiau kaip 1969 metais bu
vusiame Woodstock festivalyje.

Komunistų kontroliuojama Pa
th et Lao grupė savo spaudoje 
paskelbė, kad jau susitarta dėl 
paliaubų, bet tai buvo sąmonin
gai paskelbta antis. Komunistai 
žino, kad pasitarimais veiks
mams baigti dar nebaigti. Yra 
aptarti keli pagrindiniai klausi
mai, t bet dar lieka neaptartų 
svarbių problemų. Komunistai 
reikalauja, kad jų žmogus būtų 
vicepremjeras, kuris turėtų di
delę galią. Kiekvienam aišku, 
kad krašte gali būti tiktai vie
nas premjeras, bet ne du.

‘Pavyko susitarti dėl krašto zo
nų. Visas Laosas paskirtas į zo
nas ir kiekviena pusė yra atsa- 
kominga už karo veiksmus, ky
lančius iš minėtos zonos. Pasiro
do, kad komunistai kontroliuoja 
apie 80% visos Laoso teritorijos. 
Vyriausybė kontroliuoja mies
tus ir kelis svarbius susisieki
mo centrus, bet komunistai kon
troliuoja provincijas. Abi pusės 
pasižadėjo klausyti koalicinės 
vyriausybės, bet del tos vyriau
sybės; dar nepavyko susitarti.

? ... -

Pasitarimai Laoso taikai tę
siami. Jeigu šios savaitės gale 
pavyktų susitarti dėl viso eilės 
svarbių dalykų, tai tik ateinan
čią savaitę galima būtų pasira
šyti naujas .paliaubų sąlygas. 
Tuo tarpu pasitarimai tęsiami, 
bet keliose vietose eina kovos. 
Komunistai bando užgrobti ke
lias strategines vietas, kad vė
liau jie galėtų tas sritis kontro
liuoti. Oficialiai kalbama apie 
taiką Laose, bet aiškiai maty
ti, kad komunistai tos taikos ne
benori. Jie nori kontroliuoti vi
są kraštą.

pavėžinti prašinėjančius arba 
apsistodama prie vienišame ke
lyje “pagedusio” automobilio

mums tai patinka ar nepatinka, 
ibet mes moterys vis tebesame 
kriminalistų, plėšikų ir lytinių 
išsigimėlių traktuojamos 
“silpnesni padarai”.

kaip

Farmų žemė 
pabrango 

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros dep. pranešimais, ūki
ninkams reikalaujant daugiau 
plotų gyvulių ganyklomš smar
kiai pabrango farmu žemė dau
gelyje JAV vietų. Per 112 pra
eitų mėnesių farmų žemės vertė 
pakilo 13 nuošimčių.

Ecoonomic Reserarch Service

PAPADOPOULOS LAIMĖJO
ATĖNAI. — Graikijos prezi

dentas George Papadopoulos 
daugiau kaip 80 nuošimčiais lai
mėjo gyventojų pritarimą praei
tą savaitgalį pravestame atsi- 
klausime, ar žmonės sutinka ar 
nesutinka, kad Papadopoulos se
kančius 7 metus vadovautų nau
jai Graikijos respulikai.

Praeito sekmadienio balsavi
mais buvo patvirtintas karaliaus (žiniomis,1 1972' metų kovo 1 d. 
Konstantino nuvertimas ir pa- akras faunų žemėš, kaštavęs 
reikštas patarimas konstitucijos $247. pakilo 28 doleriais. Bend- 
pakeitimui, kuriame numatyti ra JAV ifarmų vertė, “siekusi 
ateinančiais metais šiokio tokio $258.7 bilijonus, per vienus me- 
parlamento rinkimai. jtus pabrango dar $28.2 bilijo-

Daugiau kaip pusė balsų sus- nais. Paskiromis farmomis, vi- 
kaičius, kaip vidaus reikalų mi- dutinė farma prieš vienus me- 
nisterija praneša, Papadopoulos (tus įvertinta $87,400, praeito ko- 
autoritarinis režimas gavo 2,-;vo 1 dieną jau buvo vertinama 
877, 557 balsus už ir tik 558,453 $99,300. Kukurūzų “juostoje 
prieš. Tokiu būdu valdžia gavo (Corn Belt) akras farmų žemės

I pernai kainavo $556.

Abi pusės susitarė, kad nau
ju Laoso premjeru bus Suvana 
Puma, Kinijoj gyvenęs ir su Dr. 
Kisingerių sustikti atsisakęs po
litikas. Komunistai nori, kad 
veikiančiu vicepremjeru būtų 
princas Sufanuvongas, bet dėl 
jo galios dar eina pasitarimai. 
Taip pat susitarta, kad visos ka
ro jėgos būtų atšauktos iš Lao
so. JAV kariuomenės dalinių La
ose nebėra, bet antroji pusė no
ri, kad iš krašto išvyktų visi 
amerikiečiai, renką žinias ČIA 
agentūrai.

Komunistai freikatauja, kad iš 
Laoso būtų atšaukti 17,000 ta- 
jiečių, o komunistų priešai nori, 
kad būtų išsiųsta iš Laoso 60,000 
šiaurės Vietnamo komunistų. 
Jeigu Vietnamo komunistai pa
sitrauktų, tai komunistai nebe- 
kontroliuotu tokiu didelių La
oso, zonų skaičiaus.

Vyrauja įsitikinimas, kad 
abiem pusėm pavyks susitarti ir 
baigti karo veiksmus Laose, bet 
pasitarimų pabaiga dar tolima.

SACRAMENTO, Calif. — Ka
lifornijos žvejybos ir medžioklės 
departamento pranešimu, kal
nuose liūtų žymiai padaugėjo. 
Nustatyta, kad 51.000 ketvir
tainių mylių kalnų plote gyve
na 2.242 kalnų liūtai. Per pra
eitus 10 mėnesių kalnų liūtų 
šeima padaugėjo dvigubai.
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NĄUJĮWS' KIĘKVIEflO 
lietuvio 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Medžio skulptūra 

(Giųrlioųio, galerijos duos.)

teroristai nušovė 
ĄĮĮęądės draugą

SANTIAGA, Čilė. — Liepos 
27 dieną teroristai iš kulkosvai
džio nušovė prezidento Salvador 
Ąllende artimą draugą laivyno 
kap. Arturo Araya.

Apie 1Q vyrų grupė tą rytą at
vykę prie Araya namų, jo darže 
susprogdino dvi bombas ir kai 
kap. Araya išmiegamojo. pidžą- 
mose išėjo į balkoną patirti kas 
atsitiko, teroristai to ir laukė — 
jį suvarstė kulkosvaidžio kulko
mis.

Pranešama toliau, kad Araya 
ir du kiti AHendės draugai pa
skutiniais Saikais pakartotinai 
gavo grasinančius laiškus.

Iš tiesų, pagal tėvuko — kir- 
mėliaus žodžius, sugrįžę namo, 
radome karvę atrajojančią, ir 
daugiau gyvulių panašia liga ne
besirgo. Pora metų už mane vy
resnis piemuo man pasakė, kad 
angis gyvenanti šlapiose alkso- 
se, juodalksnynuose ir daranti 
perskridimus nematomai — nak
ties laiku. Tik vieną kartą jo 
tėvukas matęs skrendant angį, 
ji atrodžiusi panaši Į didelį drie
žą ar žaltį su ilga uodega, iš
kištu liežuviu ir raudona kaip 
ugnis galva, ir ten, kur ji apsisto- 
janti, nuodingos kirmėlės žalos 
nedaro.

Pastaba: Kazlų Rūdos miškuo
se man teko matyti tr-is nuodin
gų gyvačių rūšis, jas vietos žmo
nės vadino: varine, margąją. 
V arinė m,ėgsta sąusąs, smėlėtas, 
atviras vietas, margoji — drėg
nas, šlapias, ir juodoji, laikoma 
pikčiausia ir budriausią, mėgs
ta sausus lapus, želes, krūmus.

i Ford Motor Company’s last sort-top convertible — a 
roiled off the assembly line in Dearborn, Mich., on July 
era. Pictured , with the history-maker is the next-generation convertible 
Mercury Cougar sunroot 
Lincoln-Mercury general manager. The Mercury Cougar — an all-new, mid-sir 
personal car for 1974 — will offer increased room and a standard of luxury four 
before only on the most expensive cars. Mr. Benton said, “The suritoof allow, 
sunlight and fresh air in the comfort-controlled atmosphere of a ruggedly designed

4 hardtop.” v _ .

Žalti masiškai tegalima buvo su
tikti tik vielose arčiau 
upelio (Kaąių Rūdos ir Ąžuolu 

šioąe vię-

1973 Mercury Cougar — 
5 to mark the end of an 

the 1974 
and William P. Benton, Ford vice president and
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Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds; ;- ?

kad jis savo nuodingų kirmėlių 
nęsuvaldąs.

Gyventojų skundai ir grasini
mai Kirmėliai taip įgriso, kad 
jis nutarė draug su visom kir
mėlėm ir pats žūti. Niekam apie 
tai nesakęs, jis liepęs iškasti gi
raitės pakrašty dvi gilias duo
bes. Kada jos buvo baigtos, jis 
pusnuogis, atsistojęs ant siau
ros tarp: dviejų duobių ežios, vi
są laiką kažin ką švilpyne, švil
pęs. Pagal jo švilpynės garsą 
visos kirmėlės pradėjo prie jo 
šliaužti ir bematant sukrito į iš
kastas duobes. Bet jis švilpti 
nenustojo... tik štai mestelėjo 
kirmėlių vyresnioji — angis, ji 
kirto Kirmėliui ir ąbu nugriuvo 
i duobę. Kirmėlius šūktelėjęs 
atokiau esantiems žmonėms, kad 
skubiausiai užkastų duobes, ką 
jie iv padarė. Nuo to laiko kir
mėlės Kapotgirėj dingo...

Gal būt, šis padavimas man iš 
atminties būtų išdilęs, jei nebū
čiau turėjęs progos pamatyti 
tikrą gyvą Kirmėlių. 1907 m. 
vasarą buvo lietinga, ir tėviškės 
Šeimenos upelis visą laiką buvo 
ištvinęs — krantuose. Vieną 
dieną, iš lankos parbėgęs, pie
muo pasakė, kad geriausioji 
juodmargė karvė neatrajojanti, 
snukis sutinęs, ir iš snukio bė
ga seilės. Namų pagalba nieko 
nepądėjo, ir ji netrukus padvė
sė. Praėjo kelios dienos, ir tie 
patys ligos ženklai pasirodė pas 
kitą karvę. Mano tėvo motina, 
apie 70 metų senelė, labai rūpes
tinga, pradėjo kalbėti, kad kar
ves bus įkandusi nuodinga kir
mėlė, ir reikia skubiai vykti pas 
kirmėlių, kad jis užžavėtų.

Mano tėvas nenorėjo tuo ti
kėti, bet galop savo motinos per
kalbėtas, pakinkė arklį ir liepė 
man draug su močiute važiuoti.

Man mažam tebesant, šio XX 
amžiaus pradžioje, teko girdėti 
apie šią giraitę tokį žmonių pa
sakojimą. Seniai, čia prie šios gi
raitės gyvenęs žmogus, vadina
mas Kirmėlium. Jis galėjęs užža
vėti nuo nuodingų kirmėlių (gy
vačių) įkandimo, ne tik žmones, 
bet ir jų gyvulius. O kirmėlių 
giraitėj buvusi visa knypava. 
•Teiberių kaimo žemės daugiau
sia smėlėtos, o šios giraitės šla
pioj, samanotoj dirvoje atsiras
davo žolės, ir vietos gyventojai, 
pašaro stokos verčiami, varyda
vo j on savo gyvulius. Ar nuo. 
nuodingų žolių, ar menkas sa
maninės vilkašiorės, gyvuliai, 
ypač vieną lietingą vasarą, gai
šo ir gyventojai visų tų nelai
miu kaltininku laikė Kirmėlių,

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš. kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašytą daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskąitė šimtus knygų ir parašė 52 pšl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Haisted St., Chicago, Ill. 60608

žaliosios valsčiaus ir girinin
kijos ribose, apie 3 km į vakarus 
nuo Vilkaviškio geležinkelio sto
ties, yra nedidelė, apie 60 ha, va
dinamoji Kapotinės giraitė su 
negiliu asmeniniu durpynu Ji 
yra dugne nusekusio ežero, ku
rio aiškios žymės dar yra liku
sios šios giraitės šiaurinėj da
ly, padengtoj baltąja samana, 
beeinant liumpančiais, smengan
čiais ir iškylančiais “pilvais”, 
net, kartais žiemą neužšalanėiom 
akivarom ir protarpiais telkšan
čiu vandeniu.

Senovėje šis ežerynas priklau
sė į rytus esančiam Teiberių kai
mui. Baudžiavos paskutiniame 
laikotarpy jis buvo iš kaimo 
atimtas ir priskirtas prie greti
mo Didvyžių dvaro. Gyvento
jams buvo leista ganytį, o pąti 
giraitė, apaugusi juodalksnių, 
uoseliais, retais, žemais berže
liais ir pušaitėm, menkai saugo
jamą ir, matyt, nuolat sauva- 
l’.ai iškertama, gavo Kapotinės 
(Kąpotgirės) vardą.

GEROS DOVANOS
Šios KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "tyAU J IENOS b' 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
D r, A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, syeikąta ir grožis. 

Kietais viršeliais,’ vietoje $4.00 -t-—
Minkštais viršeliais tik ———

AUKŠTĄ KULTŪRĄ

žikų pastebėti nęi apie angį ap
skritą: niekur jprdėti neteko. 
Nežinia, ar angis yra jau išny- 
kusi šįįąųžikų rų^is, ąr tai tas 
pats gyvatės pavadinimas, ar tąi 
pasakų legendinė būtybę.

KIRMĖLIUS
(Senas padavimas ir autoriaus pas kirmėlių atsilankymas)

$3.00
$2.00į

. . ...... ............ ..............., ... TAURŪS ŽAĄONrS.
Keliones po Europą Įspūdžiai? Vietoje- S2.00 dabar’ 
tik ............. si.se
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį. ' \

Prieš išvažiuojant, ji paėmė nuo 
sergančios karvės plaukų ir juos 
įdėjo į grumulj Šviežios duonos.
Mes leidomės link Pilviškių, į Būdos girinįųlįijoae) 
Penkvalakių kąimą, kur jos ži- tąsė dažniausiai tekdavo pusto
momis gyveno kirmėlius — Kau- bėti ir miškų gražuolį — žalva- 
kas. Privažiavę Penkvalakius, rinį. įdomų, kad grętunuose Var
mės suradome Kauko šimtamargį nabūdės miškuose visų šių šliau- 
(apie 60 ha) ūkį. Ūkis impona
vo man trobesių didumų, gerą 
tvarka ir aukštom stirtom alks
nių malkų kieme. Mus sutiko dvi 
gal 6-8 metų mergaitės, pąklau- 
sė, ko mes ieškom. Mano mo
čiutė joms pasakė, kad atvažia
vę gauti pagalbas nuo kirmėlių 
įkandimo. Mergaitės pasakę, kad 
pašauksiančios tėvuką, nubėgo 
grįčion. Netrukus atėjo gal ko
kių 60-70 metų senukas ir, pa
ėmęs iš mano senelės atsivežtą 
duonos grumųlj, nuėjo už trobų. 
Atbėgusios tųs pąt mergaitės 
paprašė atsisėsti ir palaukti, nes 
tėvukas nuėjęs į alksnyną pasi
kalbėti su anginu

Kol arklys paėdė ir pailsėjo, 
laiko buvo pakankamai. Mane 
traukė noras būtinai nueiti į mi
nėtą už trobų juodalksnyną, bet 
kai aš priėjau, jis man pasiro
dė toks paslaptingas, tamsus, 
kad gilyn eitį nedrįsau...

Grįžęs į kaimą,, radau tėvuką 
— kirmėlių, besikalbant su ma
no močiute, jis sakė, kad karvė 
pagysianti, močiutė norėjo dar 
jam užfokėti, bet jis pinigų ne
ėmė, tik prašę už jį pasimelsti. 
Begrįžtant iš močiutės sužino
jau, kad kirmėliai žavėimo galią 
įgauna perdavimo būdu, bet jie 
tai galį perduoti, tik vienam jų 
pasirinktam asmeniui, prieš 
mirdami.

Long Beach Lietuviu Klubo 
Vicepirmininkas- ’Juozas Mati- 
jošaitis gimė 1898 m. liepos 2 
d- Narkūnų kain^e, GelgaudĮą-- 
kio valse., šakių ąpskr. Lietu
vos nepriklausomybės laikais 
dirbo atsakingą darbą vals
čiaus savivaldybėje.

Š. m. liepos 14 d. gražioje 
Long Beach salėje linksmai at
šventė s.ąw 7ą Wtų auųįįąųs 
sukaktį. AlįĄėjųųę 4aly\ay^ 
daug svečių įš. įęųig W 
kitų apylinkių. Iš svečių svei
kino teisininkas Stasys Paltus, 
Vladas Pažiūra, Balfo Los An
geles skyriaus pirmininkas, 
Bruno Morkis Loąg Ęeach Lįę= 
tuvių klubų piic®in>ink.ąst \rlęi- 
das Gilys — įie(ųvįų Radijo va
landėlės vardu.*. “

Sukakties, pyogą J. Matiįą- 
šaitis nepamiršo if liętųvįų rei
kalų paremti. Vujtos Lietuviu 
Fondo vająus įymitętų. Įjarnų 
Stasiui Jasučiui irpAlėkšai Pa- A.’’ *
žiūriener įteikę 109 dol.T įsto
damas į Lietuvių-Fondą narių. 
Pažiūrienė ir Jasufi^ gražiai: 
padėkojo jam. Be to7 S. Jasų- 
tis plačiau apibūdyio . Lietuvių Į 
Fondo reikšmę lietuvybės, iš-į 
laikymui tręųityję. Sugiedota 
ilgiausių ų\etų ir padainuota 
lietuvišku (jąinų. Pę tų svečiai 
pasišoko. ?A

Lietuvių radijo valandėlės 
vadovybė, o taip pat bičiuliai 
iŠ Long Beach pasveikino per 
valandėlės transliaciją. Bai
giant puikias vaišes,’j. Matijo-i 
šaitis padėkojo svečiams už ai-į 
silankymą į jo sukaktį ir už į 
dovanas. Visus pakvietė ryto-, 
jaus dieną į Mekisių. namus 
baigti iškilmes.

į pabaigtuves susirinko sve
čių iš Long Beach, b iš toliau; 
atvyko VI. Pažiūra Sū žmona ir 
inžinierius V. Čekanauskas su 
žmona ir trimis savo dukrelė
mis, kurios gražiai padainavo 
lietuvišku dainelių? D.

Atremontuotas 
Kristaus kapas

JEREZALČ. — Po ištisų 26 i 
ųiety tarpreliginijj ginčų ir ne
sutarimų ir po 11 metų nusitę- 
susio statybas darbo, išleidus 
daugiau fcaiu $ milijonus dole
rių, Kristaus kap.p bažnyčios j 
atnaujinimo darbai jau visiš- 
kąį UWIWi- Pagaliau piadė- 
dfW>i pąšąlįnti surūdiję gę^ežį- 
ųiąi pastoliai, kurie viąą išvaiz
dą gąęįiųo nuo pal |>ritų valdy-| 
Uto lęrkiL

Didžiulė bazilika apimanti 
visą Golgotos kalvą, tai yra 
Kristaus ųukvyžiay^ųo ir pa- 
ląįdojimo vietą, V^Vb impera- 
kųįaus Koustauliųo, baigta 
statytį 335 metais po įįr., pasta
tyta ant įmperątorįąųs Adria
no fo^urųo griuvėsių.

Ąęęįųtęktąųis Neplanuojant 
bą^įlįkos ąUenmųt^vįmą buvo 
aptikta labai seųą archeologi
nė liękąn.a. Bevalant vieną po
žeminę voltą bazilikus rytinia- 
nie gnte raitąs aktnaasu i§ka- 
Įįnęįu Įąįvų ir įrąšųĘgipto mo
tinystės įr vąįsįngųmo dievai- 
tęį įsis. Akinųo, datuotas an- 
trųpju šimtmečių po. Kristaus 
yra, dalis pagoniškos švento
vės įr forumo, kųrįųęs 135 me
tais po Kr. buvo pastatęs Adri
anas, norėdamas tų laikų 
krikščionis atitraukti nuo ti
kėjimo.

CHICAGO? — 'Illinois valst. 
sekretorius Jąck. VValkei-, Har- 
wey apygardos teismo, nuteis
tas už vąiravimą aų(pxn,obilįo 
girtame stovyje. Jury teismo 
po. yalandois ir 10. minučių 
svarstymo pripažino Walkerj 

kaltu, o teisėjas paskyrė -$500 
baudą. Ęąę-vęy "k^injias turi 
potvąrkį, kuriame ųž tokį nu
sikaltimą aukščiausia bausmė 
yra ^Q0. Sęn. \Valkęr jau 16 
metų yrą Illinois/ generalinės 
ąsąrįbAęios nurys.

NcwX Bonds pay bwkrpK
Jnaturitv of 5 W months the first 
year). Bbode ar® replaced if er
dr«treyed.Wbcn needed they rxn be caehed 
at wmt bank. Interest ja not object to Male 
or local incom* taxea, and federal te mr 
bt d«£arrad wntil redeKnptkm. ' "

I^svęl to' jabejoti f' t ’ 
neklaidingumu

Vatikanas įspėjo teologus, kad 
jie liautųsi kėlę, klausimus dėl 
popiežiaus Pauliaus VI ir ąnks- 
tybesnių popiežių paskelbimų ti
kėjimo klausimais.

Savo pareiškime “prieš kąi 
kurias mūsų laikų paklaidas” V-a 
tilcmiHs dar pabrėžė, kad “eku
menizmas nė kiek nesusilpnina 
Romos Katalikų Bažnyčios nu
sistatymo, kad jį yra vięnintę- 
lė tikroji Kristaus bažnyčią”.

Tikėjimo įDakJtriaų /Kongre
gacija (buvusi Inkvizicija) skel
bia, jog VaŲtikanas yptingai pa- 
gęidaują, kačį pasižyijnėjęs libe
ralizmu Sveicąrįjęs teologas 
Hans Kueng, kaip sąlygą , nu
traukti prieš jo. raštus pradėtą 
tyrinėjimą, privalo klusniai lai
kytis Vatikano pareiškimų. 
“Progesoriaus Kųeng paklusimas 
baigtų dabar prieš jį pradėtą by
lą”, pareiškė monsinjorus Joseph 
Schroeder spaudos konferęDci- 
joje. Jis pridūrė, kad l^ųnįgąs 
Kueng, teologijos profesorius 
Tuebingeno universite (Vakarų 
Vokietijoje)., yrą vienas iš ke
lių teologų, kurie yra pareiškę 
abejojimų dęl tradicinio kata-, 
likų mokymo apie katalikų baž
nyčios v prigimtį.

One food reesea i the Fayrol Savinw 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased 1hro«gh the Plan. If a 
-belpmx Amerioane save more naoney 
than they ever dreamed they could.

T^mVs because the Payroll Savi><s 
PUu » such an easy ‘nay to save. All

.. m, ? s



NEPRIKLAUSOMOS BAHAMŲ SALOS
Rašo DAN KURAITIS

pries

Bahamų salos yra į pietų ry
tus nuo Floridos ir į šiaurę nuo 
Kubos. Iš viso yra apie 3,000 
didesnių ir mažesnių salų ir 
salelių, bet ne visos yra gyve
namas. Daugumas salų yra 
tuščios. Vienos netyri geriamo 
vandens, kitose neauga žolė, 
trečiose styro tiktai akmuo.

Penkiolikto šimtmečio pa
baigoje, 1492 metais, Kristofo
ras Kolumbas pasiekė Baha
mų salas ir leido įgulai pailsė
ti. Viduramžiais Bahamų sa
lose veisėsi piratai, o nuo 1717 
metų Bahamų salos tapo britų 
kolonijomis. Britai išnaikino 
piratus, įvedė tvarką, pramo
kė žmones savivaldos, ir jie 
gražiai gyveno. Praeitą savaitę 
britų valdžia davė Bahamų 
saloms nepriklausomybę. Jos 
gali laisvai tvarkyti visus savo 
reikalus. Lietuvių yra mili

jonai, o jie neturi teisės sava
rankiškai tvarkyti savo reika
lų. Tuo tarpu Bahamų salose 
nėra nė milijono gyventojų, o 
jie turi savo valdžią ir savaran
kiškai tvarko visus savo reika- 

■ lūs. Bahamiečiai išsirenka sa
vo pareigūnus, kurie rūpinasi 
salų ir gyventojų gerove. Ba
hamų salų gyventojams lais 
vę davė britai, o Lietuvą oku
pavo rusai. Britai patys kovo
jo dėl laisvės, todėl jie ir žmo
nėms laisvę duoda, o rusai ne
žino, kas laisvė yra. Jie yra 
įsitikinę, kad vergai yra nau

Philomena Offers
1

&

With Deposits of $250 to $5000 or More

' 1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

Raginki te savo apylinkę

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

. II tomas, 1962 iru Gražiais viršeliais. Kaina S5.00.
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.

Plus 5% Sales Tax

WEIGH
YOURSELF

IN POUNDS OR
KILOGRAMS x

$350- $500 v CHICAGO
savings and loan association

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20000.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TėL 421*3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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dingesni, negu susipratę ir są
moningi žmonės.

Bahamų salų sostinė yra Na
sau miestas. Jis yra nedidelėje 
Naujosios Providencijos salo
je. Pati didžiausioji Bahamų 
sala yra Andros sala, o netoli 
nuo jos yra Naujoji Providen- 
cija su sostine Nasau.

Iš Floridos aš su žmona va
žiuodavau į Kubą, kur Hava
noje pasiklausydavome dainų 
ir pasižiūrėdavome į šokius. 
Bet vėliau nutarėme patraukti 
į Nasau, kuris jau pradėjo gar
sėti turistų tarpe. Kuboje buvo 
įdomu, bet ten žmonės kalbė
jo ispaniškai, o Nasau mieste 
kalbėjo angliškai. Mums buvo 
daug lengviau susikalbėti ang
liškai, negu kubiškai.

Iš Floridos mudu su žmona 
nutarėme skristi į Nasau. Į Ku
bą plaukdavome laivais, bet į 
Bahamų salas skrisdavo lėktu
vai, 'kurie mus daug greičiau 
ten nunešdavo.

Nasau mieste tada buvo tik
tai trys viešbučiai. Pats mies
tas tais laikais dar buvo labai 
primityvus, šalia tų trijų vieš
bučių stovėjo Bahamų salų gu
bernatoriaus .rūmai. Nasau 
mieste dar buvo vienas teatras, 
į kurį visa salos ponija eidavo. 
Eidavome į teatrą ir mes.

Tais laikais televizijos dar 
nebuvo. Eidavom į teatrą fil
mų žiūrėti. Kai filmas pasi
baigdavo, tai visi žmonės su-
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stodavo, nes ekrane pasirody
davo Anglijos karaliaus ir ka
ralienės paveikslai. Taria su
stojusi publika sugiedodavo 
Anglijos himną. Pagiedoję vi
si eidavo iš teatro.

Tai buvo 1941 metais. Sa
lų gubernatoriumi tuo metu 
buvo Vindsoro kunigaikštis, 
Valijos princas.

Daugiau Bahamų salose nie
ko įdomaus nebūdavo. Salose 
buvo labai daug juodų žmo
nių. Jie ten ir šiandien tebe
gyvena. šiandien Bahamų sa
lose 85% gyventojų sudaro, 
juodžiai. Bet jie per porą šim
tų metų išmoko patys- tvarkyti 
savo reikalus. Jie renka savo 
pareigūnus, kurie tvarko pa
čius pagrindinius reikalus. Jie 
pripažįsta pagrindines žmo
gaus teises.’

Man dar ir šiandien stovi

tQ

32 
ir

ji komunistai vasaroja, o 
negali ten kojos-įkelti.

Nasau ir Acapuleą išau
Amerikos

’ino 
doleriai. Dttlėriai . - - — ' 4

pastatė viešbučius,,' dolepdi ir 
traukia turistus. Kaip'Nįsau

< ; i

udan.i ir Sn« Prasideda byla prieš 
pypkę. Mano akys nu

krypo į nepaprastai plačias ir 
storas josios kojas. Ji vaikš- 
Ičiojo basa. Jos kojos buvo lo- 
kios plačios, kad batų ji nega
ilėjo dėvėti. Tokių batų dar ne
mačiau, tokio kurpalio niekas 
Idar nepagamino.

T
Ji jautėsi kaip povas. Ma

tyt, kad ji tokia esanti įsivaiz
davo. Ji mėgo kai praeiviai į 
ją pasižiūrėdavo. Ji neidavo 
gatvėmis, bet šaligatviais. Kai 
žengdavo, tai net paplodavo. 
Kiekvienas jos žingsnis iš tolo 
buvo girdėti. Ėjo lyg pakaus
tyta, tiktai ne pasagomis, o 
medinėmis kultuvėmis. Mudu 
su žmona nustodavome ir į 
gražuolę pasižiūrėdavome.

Taip Nasau atrodė prięš 
metus. ■ Bet tais laikais 
Acapūlco miestelis panašiai 
atrodė. Ten buvo daug saulės, 
daug vendens ir daug smėlio, 
šiuose miesteliuose buvo pora 
viešbučių, kurie pradėjo trauk
ti vasarotojus, šiandien ;abu 
miesteliai išaugo į . kurortus. 
Tie viešbučiai, aišku, pastatyti 
Amerikos doleriai.- Jeigu ^alta 
būtų laisvame pasaulyje, ; tai 
šiandieh ir Jalta jau būtų išau
ginta į. milžinišką’ kur£gi& 0 
dabar ten'tik aukštieji, ir di
džiausias pnvile$jas>hmtytie- 

kiti

ežerų teršikus
WASHINGTON. — šį trečia

dienį prasideda didžiulė byla, 
kurioje teisingumo departa
mentas ir EPĄ kaltina kompa
nijas teršiant Didžiuosius Eže
rus ir tuorni sudarant pavojų 
ne tik ežerų gyvūnijai, bet ir 
paežerių žmonėms. Teisingu
mo departamentas iŠ anksto 
paprašė “nuolatinio injunction” 
prieš vieną stambią geležies 
kasyklų kompaniją, per 17 
metų vertusią savo. produkci
jos atmatas į Superior ežerą.

Mokslininkai nustatė kad 
tose atmatose yra palikti dide
li kiekiai asbesto dulkių, ku
rios įkvėpuotos ar su vandeniu 
nugertos gali sukelti vėžį. By
la prieš Reserve Mining kom- 

nesikišti į 
“geležinės uždangos” 
esančią valstybių vi- 

reikalus. Patys rusai 
didžiausias sumas pi-

mieste, taip Meksikoje visi lau
kia amerikiečių. Pasakoja, 
kad doleris nukritęs, jo vertė 
ne tokia jau didelė, bet kiek
vienas žino, kad doleris atsi
gaus. Jis dar ir šiandien yra 
pats galingiausias.

Helsinkyje Gromyka patarė 
“imperialistams' 
kitoje 
pusėje 
daus 
leidžia 
nigų savo agentams užsieniuo
se, jie kišasi į kiekvienos vals
tybės reikalus, bet iš anksto 
reikalauja, kad Vakarų vals
tybės nesikištų į rusų paverg
tų valstybių vidaus reikadus.

Kai Chruščiovas grasinda
mas MCMilenui, daužė kumš
timis į stalą, Gromyka. jam pri
tarė, - tbip pat daužydamas sta
lą kumštimis. -Nuo to laiko jau 
prabėga daug vandens, bet 
Gromyka ir toliau mulkina 
žmones. .Jis vis dar galvoja, 
kad suvažiavusieji ministrai 
nieko nežino ir nieko neprisi
mena.

Gromyka turi žinoti, kad vi
są laiką žmonių mulkinti ne
galima. Kaip-neužtvenksi upės 
bėgimo, taip heužtvenksi lais
vės troškimo. Jeigu Bahamų 
salų gyventojams buvo duota 
teisės laisvai tvarkyti savo rei
kalus, ta teisė turi būtf duota 
ir lietuviams.

paniją užvesta dar praeitų me
tų pradžioje.

Toji kompanija, drauge su 
Republic A Anuoc Steel nau
doja Superior ežero vandenį 
atskirti geležį nuo uolos, vadi
namos “taconite” ir sumaltą į 
miltus takonitą suverčia į eže
rą po 67,000 tonų kasdieną.

Aplinkos švaros įstaiga EPĄ 
perspėja neleisti veikams ger
ti asbestu užterštą vandenį, kol 
bus baigti tyrimai.

Dorijos turtai
FAIRHAVEN, Mass. — Paty

rę narūnai Donald Rodocker, 27, 
ir Christopher Delucchi, 22 me
tų amžiaus, pradėjo darbus 
dviem milijonams dolerių pini
gų ir daug kito turto iškelti iš 
keleivinio laivo Andrea Doria, 
nuskendusio 
1956 metų 
Liuksusinis 
skendo 45
Nantucket salos Atlanto vande
nyse susidūręs su švedu laivu, 
žuvo ’1 žmogus.

Narūnai yra apsirengę specia
liais šildomais kostiumais ir 
“gyvena” 11 tonų kambaryje, 

250 pėdų gilumoje 
liepos 25 dieną, 

laivas Doria nu- 
mylias atstu nuo

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 visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

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

Chlcagole, priemiesčiuose Ir Kanadofe Naulienos metams — $22.00, 
pusei metų — $12.00, trjms mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėn&> 
slui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

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.

kurs yra nuleistas į jūros gel
mes ir pritvirtintas prie Andrea 
Doria laivo.

Nepaprastai padidėjo

NEW YORKAS. — Modeli
niais 1972-73 metais, kurie greit 
baigiasi, Amerikos automobili k 
gamintojai išleis 9.8 milijonui 
automobilių. Tokio skaičiaus 
dar niekuomet nebuvo pasiektai 
1971-72 metais buvo parduota 
8.6 milijonai ir ligšioliniais re
kordiniais 1955-66 metais 8.9 mi 
lijonai automobilių.

Daugiau kaip keturi penkta
daliai amerikiečių, užmiesčiuose 
88%, yra “motorizuoti”, tai yra 
turi automobilį. Lygiai 33 mili
jonai šeimų vienetų tenkinasi 
vienu automobiliu, o 22 milijo
nai (30.2% ) savo garažuose lai
ko mažiausiai po du automobi
liu; 5.6 nuošimčiai turi po dau
giau kaip 3.

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.
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Naujas Lenino partijos kovos būrys
Komunistai lietuviai yra įtraukti j rusų komunistų 

partijos 70 metų sukakties minėjimą. Lietuvių tarpe vie
nas kitas komunistas atsirado žymiai vėliau, kai komu
nistai pagrobė valdžią Rusijoje ir rusai prižadėjo pada
ryti juos Lietuvos valdovais. Komunistinėmis idėjomis 
susižavėjusieji rusai tikėjosi užvaldyti visą pasaulį Leni
nas tikėjosi pagrobti valdžią pirmiausia Vokietijoje, o vė
liau savo galią planavo permesti į kitas Europos valstybes.

Lenino kalbų pasiklausiusieji keli lietuviai, karo me
tu atsidūrę Petrograde ir kitose caro Rusijos vietose, su
tiko kelti “revoliuciją”, kad tiktai Leninas padarytų juos 
galingais žmonėmis. Lietuvos valdovais pirmiausia pano
ro būti Vincas Kapsukas Mickevičius ir Zigmas Aleksa 
Angarietis. Lietuva dar nebuvo rusų užkariauta, nauji 
valdytojai dar neturėjo pavaldinių, bet gimnazijos nebai
gęs Kapsukas jau pasirašinėjo Lietuvos ministeriu pirmi
ninku, o Aleksa Angarietis įsivaizdavo Lietuvos vidaus 
reikalų ministru esąs.. Kapsukas sukinėjosi po Vilniaus 
priemiesčius ir kalbino žmones tapti jo valdžios tarnauto
jais, o Angarietis ruošė instrukcijas visiems Lietuvos 
gyventojams.

Šitie du vyrai yra Lietuvos komunistų partijos stei
gėjai. Tą partiją juodu įsteigė 1913 metais, kai Leninas 
pažadėjo padaryti juos Lietuvos valdytojais. Iki to meto 
juodu net ir komunistais nebuvo. Kapsukas iki to meto 
priklausė prie socialistų demokratų ir keliais atvejais pa
sisakė už nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą, o An
garietis, taip pat nebaigęs universiteto, buvo susižavėjęs 
senomis vestuvinėmis lietuvių dainomis. Didžiausiu po
litiniu autoritetu Kapsukui jaunatvėj buvo Vincas Ku
dirka, Kapso vardu pasirašęs “Viršininkus” ir “Lietu
vos tilto atsiminimus” Kapsu būti Mickevičius niekad 
nesitikėjo, tam reikalingas mokslas ir talentas, bet jis 
buvo patenkintas bent Kapsuku pabūti.

Noras valdyti žmones daugelį suvilioja. Šia iliuzija 
susižavi ne tik paprasti bemoksliai, tingėjusieji net gim
naziją arba universitetą baigti, bet ja susižavi ir aukš
tuosius mokslus baigusieji žmonės, profesoriai, kelias 
mokslo šakas studijavusieji daktarai. Kapsukas su Anga- 
riečiu Lietuvos niekad nevaldė, bet rusams jie padarė 
didelių patarnavimų. įsteigdami Lietuvos komunistų par
tiją, juodu rusams šimteriopai sumokėjo už pažadą leisti

jiems valdyti Lietuvą. Juodu kelias savaites valdė tiktai 
taa sritis, kurias raudonoji armija, žygiuodama į Var
šuvą ir Vokietiją, Lietuvoje buvo užėmusi Kai raudo
noji armija iš Lietuvos buvo išvyta, pasibaigė ir šių dvie
jų, garbėtroškų valdymas, šiandien jau ir šių dviejų žmo
nių nebėra, bet Lietuvoje dar tebeveikia jų įsteigta ir ru-

l sų šokdinama Lietuvos komunistų partija.
“Tarybinėje” Lietuvoje niokosi komunistų partijos

narys J. Jarmalavičius Partijos organe jis parašė straips- Dabartinės Lietuvių kalbos žo- 
nį, pavadintą “Revoliucinių pertvarkymų keliu”. Preten
duodamas į komunistinius mokslininkus, jis šitąip “moks
liškai” samprotauja:

“Gyvendamas Tarybų Sąjungos kaimynystėje, 
Lietuvos liaudis buržuazinės diktatūros sąlygomis 
su viltimi stebėjo tarybinių žmonių laimėjimus so
cializmo kūrimo baruose, stengėsi suprasti socialis
tinį ekonominio, politinio, dvasinio gyvenimo būdą.

Lietuvos komunistų partija plačiai panaudodavo 
Tarybų Sąjungos pavyzdį revoliucinėms darbo žmo
nių nuotaikoms skatinti. Atkaklioje ir aštrioje kla
sinėje kovoje, kuri 1940 metais peraugo į socialistinę 
revoliuciją. Lietuvos darbo žmonės su komunistų 
partija priešakyje nuvertė buržuazinį rėžimą ir at
kūrė tarybų valdžią krašte. Lietuvos liaudis įstojo į 
broliškąją tarybinių tautų šeimą ir joje sėkmingai 
pradėjo statyti socializmą savo krašte. Lenino parti
ją papildė naujas> kovojantis būrys — Lietuvos par
tinė organizacija, kuri tapusi VKP (b) sudėtine da
limi, įgavo naujų jėgų organizuoti Lietuvos liaudį 
kovai už socialistinę ateitį.” (Komunistas, 1973 m.ž 
birželis, 34psL).
Kapsuko ir Angariečio įsteigtoji ir šiandien Lietuvo

je veikianti komunistų partija neturi teisės vadintis Lie
tuvos komunistų partija, nes ji nėra LietuVos komunistų 
partija. Kapsuko partija yra tapusi sudėtine rusų komu
nistų partijos dalimi Leninas, prižadėjęs Kapsukui pro
gą pavaldyti lietuvius, tos progos jam nedavė. O Kapsu
kas su Angariečiu, nieko iš Lenino negavę, pastatė ru
sams tokį Trojos arklį, kuris Lietuvoje viską ėda, 
pats nesuėda, tai rusams išveža.

s.
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KONVEKSINĖS GRUPES
INTRODIUSINIMAS

matė šį posakį tik tada, kai 
jau knyga buvo išleista, o tai 
įvyko maždaug 1969 m. Žinau, 
mėginimai įtikinti mūsų pat
riotus, budinčius Lietuvių kal
bos sargyboje, kad iškilas arba 
iškilus, o ir įdubus arba įdu
bęs gali būti, pavyzdžiui, veid
rodis, o ne žmogus, — tai tuš
čias mėginimas, bet vis dėl
to... h:*‘W

Dingo iš mūsų patriotų kal
bos žodžiai būrys, sambūris, 
ratelis, net minia: juos visus 
išstūmė, nors ir ne angliškas 
iš esmės, Įbet į mūsų kalbą 
Amerikoje įsispraudęs žodis 
“grupė”.

Žodis supažindinti buvo pa
keistas visiškai netinkamu 
“pristatyti”. Pristatyti —• tai 

“vor-

stavit” kombinacija. Bet “vor- 
stellen” ir' “p reds ta vii”, turi 
bent tą pačią struktūrą ir pras
mę, būtent, pastatyti priešais 
arba ties, kaip kad normaliai 
ir būna, kai žmonės vienas su 
kitu supažindinami. Deja, net

Nesuprantate? Pasakysiu lie
tuviškai: Iškiliųjų grupės pri
statymas. Tikiuosi, kad dabar, 
jei ir ne visai aišku, bet vis dėl 
to jau aiškiau. Prieš keturias
dešimt metų būtume pasakę: 
Supažindinimas su įžymiais 
žmonėmis! Aš pamėginau su
sekti, dovanokite, sutreisinti, 
nuo kada žodžiai įžymus, gar
sus, žinomas buvo pakeisti žo
džiu iškilus. Treisąs (o jūs, 
gal, drįstate pagalvoti, kad ne 
treisas ir ne treisai, o pėdsa
kai?) nuvedė mane į Brazdžio
nio Poezijos Rinktinei (?) Leis
ti Komiteto Žodį! Tasai žodis 
prasideda šitaip: Bernardas 
Brazdžionis yra vienas iški
liausių Nepriklausomoje Lie
tuvoje išaugusių poetų. Drįstu 
manyti, kad pats poętas pa- šleiva — kreiva vokiško

dyne antroji žodžio pristatyti 
prasmė yrai teikti, rekomen
duoti Ir pavyzdys: Pristaty
ti ką nors apdovanojimui. Pa
gal generalinę VKP(b) liniją.., 
O iš tikrųjų — jei jau įpilietin- 
tume tą vorstellen, turėtų bū
ti jae pristatyti, o priešstatyti, 
arba paprastai priešais sta
tyti.

Na, dabar keletas (ne kele
tą!) pavyzdėlių!

... Dabar kainos labai nuže
mintos. .. pasigėrėtina!

Aš tai sužinojau iš 
“Draugas” ir “Naujienos”... O 
aš išvažiavau iš Kaunas.

... Paremkime “Lietuviai 
Televizijoje” užsimojimus. Ar 
ne geriau “Lietuvių Televizi
joje”?

... Germanistikos profesorė 
laukė juos savo mažame kabi
nete, kurį jie greitai atrado, 
perėję studentais knibždantį 
nesenų liūčių sulytą ir išmin
tą žolės plotą... Manau, kad: 
i... Germanistikos profesorė 
laukė jų... perėję studentų 
knibždėte knibždantį, neseniai 
sulytą ir išmintą žolės plotą...

šūkis: nieko svetima! Ir be
veik čia pat: ... Aldona Bu
kauskas, Cynthia Tranauskai- 
tė, Linda Vaičekauskaitė... 
Nors Tranauskaitės ir Vaiče
kauskaitės vardai nelietuviški, 
bet pavardės lietuviškos... O 
Aldona — nežinia kas? Gal 
Aldona — naujas vyriškas var
das? šiais laikais įvyksta vi
sokių pokštų.:.

... Pati būdama prie ketu
riasdešimties amžiaus, išieško
tai elegantiška ir tt. ... ką 
reiškia išieškotai? Vokiškas 
žodis “ausgesucht” rusų vari
ante virto “izyskanno”, bet lie
tuviškai “išieškoti” reiškia iš
reikalauti”.

... Pradeda trūkti gazolino” 
... Žinoma, ne pradeda, o ima 
L.. Aiškinti netenka!

... Ypatingai svarbu, kad 
visi buvo visiškai patenkinti... 
Turi būti; ypač svarbu, kad 
visi buvo visiškai patenkinti...

(Bus daugiau)

nclp yotu 
HFART rUNūV
Iielp ycui H E APT

Sen,
Sen. Lowell Weicker, respublikonas iš Conn., piktai klausinėja se
nato Watergate/’komitete buvusį prezidento patarėją Erlichmaną.

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 
PATIEMS PASISKINTI

Kaip jau minėta, Šiaurinio 
Ulinojaus obuolių augintojų są
junga pateikė eilę sodų ir dar
žų 4 valstijose, kur miestiečiai 
gali pigiau pirkti vaisių ir dar
žovių. Pataria prieš važiuojant 
paskambinti telefonu ir pasitei
rauti.

Porte, 
kriau- 
vaisių

Illinois
Orchard, Barringtone, 
rugsėjo mėnesį, telef.

Bell’s 
Obuoliai 
438-2211.

Quig and Son Orchard, Munde
lein. Obuoliai rugsėjo' mėnesį. 
Tel. 566-4520.

Wauconda Orchards & Cheese 
Factory (vaisių sodai ir sūrių 
liejykla). Obuoliai, medus, “py- 
čiai (persikai), sūriai, dešros. 
Nuo rugpiū.io iki lapkričio., tel. 
526-5883.

Webb’s Orchard, Lake Zurich. 
Obuoliai, obuolių gira (cider), 
sūris, tel. 438-2861.

Indiana
Anderson Orchards, Valparai

so: pupelės, pomidorai, kukurū
zai — rugpiūčio mėn., obuoliai 
rugsėjo mėnesį. Tel. 219-462- 
8568.

Crossby, Blueberry Acres, La 
Porte. Mėlynės. Tel. 219-325- 
0286.

Deutsęhęr Orchards, La Porte. 
Obuoliai rugsėjo mėnesį. Telef.

219-872-2090.
Frank Galloy, Michigan City. 

Obuoliai, vyšnios, vynuogės, per
sikai. Tel. 219-872-3031.

Dilloway Orchard, La 
Vyšnios, persikai, slyvos, 
šės, žemuogė (braškės)
gira (cider), obuoliai, raudonos 
ir juodos avietės. Tel. 219-325- 
0923.

Westfal Blueberries, Michigan 
City. Mėlynės. Tel. 219-874-8393.

Michigan

Big Berry — Route 3 apie 5 
mylias į pietų rytus nuo Holland. 
Mėlynės. Tel. 616-396-3185.

Sunrise Orchards, Eau Claire. 
Patiems pasiskinti obuoliai rug
sėjo menes. Tel. 616-461-6287.

Wisconsin

Thompson Strawberry Farm, 
j vakarus nito Int. Hwy. 94 va
žiuojant Wis. Hwy 50. žemuo
gės (braškės) per visą liepos 
mėnesi. Be telefono.

Waldo Orchards, Waldo. Obuo
liai ir slyvos rugsėjo mėnesi. 
Tel. 414-458-8336.

Erickson Orchards, Wis. plen
tu 54, 80 mylių į šiaurę nuo 
Waldo Wis. plentu 54 tarp Casco 
ir Luxemburg©. Vyšnios. Telef. 
414-837-7440.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI ’’NAUJIENAS”

ZIGMAS I. GUBA

TARPTAUTINĖS 
POLITIKOS VINGIAI

2

Meisneris atidengė dokumentuotus 
prancūzų šaltinius, kurie parodo, kad 1939 
m. vasarą britų ir prancūzų derybose, ku
riomis buvo siekiama sudaryti sąjungą 
prieš Hitlerio Vokietiją, iš tikrųjų Baltijos 
valstybės jau buvo parduotos Sovietų Są
jungai. kaip “įtakos sferos”, už rusų pa
galbą karo atveju prieš Hitlerį.

Graikiją ir Turkiją, kurias apsiėmė 
globoti D. Britanija, o vėliau pareiškė dau
giau jų neberenisianti. nes į jas kėsinasi 
Rusija, tuomet teko Trumanui paskelbti, 
kad JAV perima šią atsakomybę, žiūrėk L. 
Enciklopedijoj XXXI 532 psl. Panašiai 
Trumanas apgynė ir Persiją.

Girdi, Rooseveltas sakęs New Yorko 
kardinolui Speilmanui, kad Stalinas tik
rai gaus Suomiją, Pabaltijo valstybes, tai
gi Lietuvą, ir Lenkijos rytinę dalį ir Besa
rabiją. Esą nėra jokios prasmės priešintis 
šiems Stalino troškimams,- nes jis vis liek 
tas šalis gautų, turėdamas tam jėgos.

Britanija ir Prancūzija 1938 metais vie
šai paskelbė, kad jei Hitlerio Vokietija 
užpuls Čekoslovakiją, jos ją gins, bet greit 
dar tais pačiais ląętais Alų Hebė no konfe-; 
rencijajo jos užtikrino Hitlerį, kad to 
nebus, jos negins Čekoslovakijos-. Tiu 
met komunistinės Rusijos užsienio rei
kalų ministeris Litvinovas pareiškė pran-

L’ t
cūzų ambasadoriui: “Ką jūs padarėt? I 
Dabar mums nieko kito nebelieka, kaip at
likti Lenkijos ir Lietuvos ketvirtą padali
nimą.”. žinoma, kad galėtų tai atlikti ir 
susitarti su Hitleriu, Stalinas Litvinovą, 
kaip žydą, pakeitė Molotovu. Tuoj se
kančiais 1939 metais taip ir padarė.

Žinoma, Benešąs su Masaryku jr. or
ientavo čekoslovakų tautą Rusijos politikos 
link, bet kai rusams okupavus pasijuto 
beteisių satelitų padėty, negalėdami be 
Maskvos leidimo net vesti prekybą su Va
karais, tuomet abu prablaivėjo, bet dėja^ 
buvo jau per vėlu, ir tik tuomet jau ir vi
sa 15 mil. tauta, kaip ir kitos mūsų paverg
tos tautos, irgi dabar jau labai priešinga 
rusams.

Ypač charekicringas ir įdomus Prancū
zijos traktavimas — į De Gaulle Churchil- 
lis žiūrėjo, kaip į nenuoramą vasalą, o ir 
Rooseveltas — kaip į maniaką, neturintį 
teisės atstovauti Prancūzijai Bermudus 
konferencijoje Churchillis negalvojo vai
dinti “Clemenceau”. Prancūzijos minist
ras pirmininkas Lamelis neišlaikė ir “ap
sirgo”, nes Churcillis su juo elgėsi arogan
tiškai. o užsienio reikalų ministras Bidault 
tik galėjo tylėti ir klausyti, kaip Eiscnho- 
weris su Churchilliu kalbėjos.! ĮChurchillis 
stūmė Lanielį savo stambiu kūnu ir po no
sim Ląoicliui užternkė duris. * ChurcltiFlis 
kaip piktas senis, visą laiką Lanielį išjuo
kė ir aprėkė. Vietoj Prancūzijos himno 
marseljelės Churchillis liepė sugriežti ką 
iš operetės.

Kai Vokietija, Hitlerio vadovaujama, 
užpuolė komunistinę Rusiją, britų prem
jeras Churchillis vienoje savo kalboje į 
tautą pasakė, kad karui laimėti yra rei
kalingi trys dalykai: kareiviai, pinigai ir 
kantrybė. Ilgai netrukus Britaninjoje iš 
jo šaipėsi , kad būtų gera filosofija — Ru
sija duos kareivių, Amerika — pinigų, o 
Britanija kantrybės.

Eisenhoweris, būdamas 2 Didžiojo ka
ro kariuomenės vadas, nusprendė, kad 
Berlynas kariniu atžvilgiu nesvarbus ir tik 
pareikalautų 100.000 amerikiečių gyvybių 
daugiau. Taip jis referavo Rooseveltui, 
kuris sutiko su šia nuomone. Deja, nenu
matė, kiek politinių ir ekonominių sunku
mų bus vėliau!

įdomu, kad kaip rusai negalėjo nuga
lėti mažos Suomijos, panašiai ir JAV ne
galėjo nugalėti mažo šiaurės Vietnamo. 
Daugelis ir abejoja aplamai dėk Suezo ir 
Vietnamo karų logiškumo. 1956. VI. 13 
Egiptas nacionalizavo , kitaip sakant, nu
savino Suezo kanalą iš britų ir prancūzų 
akcininkų. 1956. X. 29 karo veiksmus prieš 
Egiptą pradėjo Izraelis, o X. 31 prancūzai 
ir britai XI. 15 britai ir prancūzai pradėjo 
invaziją į kanalą. Jungtinėms Tautoms 
(iš tikro JAV su Rusija) įsikišus, karo 
veiksmai buvo sustabdyti, ir įsiveržėliai 
turėjo pasitraukti. Vėliau Egiptas sugal
vojo žemes' derlingumui pakelt? Aswano 
užtvanką. Dulles žadėjo pagelbėti, bet vė
liau pergalvojo ir atsisakė. Tada Egiptas 
kreipėsi į Maskvą, ir ši sutiko. Tokiu būdu 
Rusija įsigijo įtakos visame arabų pasau

lyje ir Viduržemio jūroj, o JAV netenka 
palaipsniui gausių žibalo versmių.. 1967. 
V. 1. vėl prasideda Izraelio ir arabų karas. 
Dabar už Izraelio pečių visu svoriu atsis
tojo JAV, o už arabų pečių — Rusija. Ne
pajėgiama taikiai išspręsti Suezo kanalo 
klausimą, todėl lieka jis labai pavojingoj 
būklėje ir toliau ateičiai.

Vietnamo 26 metu karas JAV brangus ir 
žiaurus savo pasekmėmis — medžiagine 
ir moraline tautos krize. Senatorius Mans- 
fieldas pareiškė, jog šis karas kainavo 
$150 bil, apie 60,000 gyvybių, 303,616 su
žeistų. Ir žymūs karininkai viešai pasisa
kė, jog Vietnamo karas vyko klaidingai ir 
žiauriausiomis sąlygomis, be to, esą, ir 
paties karo pradžia buvusi klaida.

Prancūzija pralaimėjo karą su sukilė
liais 1954. V. 7. ir atsisakė nuo šios savo 
kolonijos, bet JAVT stojo jos vieton. De 
Gaulle patarė JA Valstybėms nesikišti į 
Vietnamą, nes ir JAV negalės laimėtL Prez. 
Kennedy atrodo buvo pradėjęs trauktis iš 
Vietnamo, bet prez. Johnsonas priešingai 
— padidno kariuomenę iki % mil. Karas 
vyko tarsi su surišta viena ranka be tikslo 
laimėti, bijant, kad neišsipiėstų į atvirą 
didelį karą su Rusija ir Kinija. Esą, JAV 
invazijos pradžioje komunistų vadas Ho- 
Chi - Minh siuntęs susitarti, bet JAV ne
sutiko. Vėliau augių premjeras Wil senas 
buvo informavęs Vašingtoną, kad 1967 mJ 
buvo proga baigti Vietnamo karą, nes ir 
Maskva siūlė savo tarpininkavimą, — de
ja, Vašingtonas ir tada nesutiko.

Norėdamas bent kiek išblaškyti blogą 

įspūdį, prisiminus Vakarų politikos klyst
kelius ir klaidas, kurios suteikia patiems 
politikams ir jų atstovaujamoms tautoms 
visą laiką sunkių pergyvenimų, norėčiau, 
bent baigdamas savo rašinį, paminėti vie
ną kitą ir blaivesnės politikos mintį.

Prez. D. Eisenhowerio nuomonė: “Di
džiausias ir reikšmingiausias ginklas, ku
rį Amerika turi, — ne atomo ir H — bom
bos ir ne labai geras kovingumas, bet 
dvasinis ir moralinis stiprumas visų ame
rikiečių. Niekas tos jėgos nenugalės, ir 
priešai tikrai jos bijo. Beto, Amerikai ne
reikalingi superpatriotai. Užtenka sveiko 
paprasto patriotizmo, tokių žmonių, kurie 
save laiko didesniais patriotais už visus ki
tus, reikia vengti.” Be to,tenka priminti, 
kad prez. Eisenhoweris, nors generolas, 
betpasisakė prieš karinės industrijos kom
pleksą.

Man patinka ir britų premjero Attlee, 
socialdemokratinės dvasios darbo partijos 
vado, vykęs komunistų charekterizavi- 
inas: “Rinkimuose dalyvauja tik viena ko
munistų partija. Tai panašu į arklių lenk
tynes, kuriose dalyvauja vienas arklys”.

Ir pagaliau žymus italų socialistų vado 
Saragato pareiškimas, kad 90% tautų, anks
čiau vargusių kolojinės priespaudos junge, 
jau pasiekė nepriklausomybę, šiai padrą
sinančiai padėčiai, kaip kontrastą, tenka 
priminti rimtą 100 mil. gyventojų padėtį 
Europos širdyje, esančių Sovietų Sąjungos 
rusų vergijoje, netekusių savo tautinės ne
priklausomybės ir laisvės.

(Pabaiga)
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Valandos pagal susitarimą.

Ofiso taL: HH 4-1818 arba RE 7-9700 
xszidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAŲSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais' ir penkta
dieniais nuo 3' iki T vai. popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta, ,

DR. FRANK PIKKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
asu W. 71st St. — Tol. 737-5149

Tikrina g kis Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvįrtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

—• _L  U——JJ ,_U UJU.il... ._ <■_■ „A...

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

Ofisą* 2750 West 71 st St.
Ta!.; 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.; 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., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WESJ 71*t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson »-6195

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

a P, ŠILEIKIS, 0. P.
MX OETHOPEDA5-PRQTEZISTAS
V Aparatai - Protezai. M e d. Ban- 

W a a tai Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9__4 ir 6—8, šeštadieniais 9—1.
2850 West 63cd SL, Chicago, IU. 60629

Jelet: P Respect 6-5084

SKAITYK PATS IH PARAGINK 

kitus skaityti 
#Ą.y J IENA?

Agr. J. Skiauterė automobilio užmuštas
Jpnas Skiauterė, 50 melų ag

ronomas, kilęe iš Rarščiūnų k., 
Papilio vis., nuolatiniai gyvenęs 
Panevėžy, kur dirbo kąip agrono
mas, š. m. birželio 29 d. buvo 
smarkiai lekiančio automobilio 
vietoj e užmuštas, kai velionis ry
tą, ėjo gatve j tarnybą. Palaido
tas Panevėžio kapinėse šalia sa
vo uošvio.

Velionis buvo rimtas vyras ir 
šeimos tėvas. Bendradarbiai jį 
gerbė, draugų ir pažįstamų buvo 
mėgiamas. Visi labai apgailesta
vo tą be galo skaudų jyykį. Lai
dotuvės įvyko sekmadienį.liepos 
1 d. Didelė panevėžiečių minia 
nulydėjo velionį į jo amžinojo 
poilsio vietą. Buvo pakviestas 
orkestras iš Skaistkalnės (Lat
vija), kuris pagal velionies bro
lio pageidavimus grojo poeto 
Stanislovo Dagilio parašytas 
giesmes.

Velionis paliko žmoną, dukte
rį studentę ir dar mažametį su

nų. Velionies tėvas ir motina, 
kaip pavyzdingi ūkininkai, po 
praėjusio pasaulinio karo iške
liavo į Sibirą. Ten jie ir mirė.

Panevėžio miesto valdžia prie
miesty duoda šeimoms po kele
tą arų žemės sodui įsiveisti pa
sisodinti uogų krūmų, daržovių 
ir gėlių. Velionis buvo gana 
darbštus, turimą sklypelį pavyz
dingai apsodino, gražiai sutvar
kė ir už tai 1972 m. gavo Pane
vėžio miesto sodų sodinimo pir
mąją premiją.

Velionis buvo reformatas. Jis 
vertino reformatų bažnyčios 
mokslą, kuris žmogaus sąžinės 
ir proto nesuvaržo jokiomis dog
momis ar prietarais, bet leidžia 
pačiam žmogui laisvai galvoti 
apie visatos-gamtos santvarką 
ir žmonijos santykius. S. P.

nos. Reikalauti, kad Rusija grą
žintų laisvę pavergtiems kraš
tams.

Trijų milijonų tiražo turin
tis sensacijų savaitraštis “The 
Enquirer” straipsnyje “What to 
East for a Longer Life”, parin
kęs eilę patarimų iš Amerikos 
Širdies Dr-jos literatūros, tei
gia:

Galima prailginti savo gyve
nimą pakeičiant raudoną mėsą 
žuvimi ir paukštiena, pataria 
Amerikos išrdies Draugijos ek
spertai. Pataria n evalgyti pie
no produktų, tokių kaip nenu
griebtas pienas, “ledai” (ice 
cream), sūris ir sviestas, grie
tinė (saldi ir rūgšti) ir jogur-

vietoje valgyti baltą “praturtin-VI 
tą” (enriched) duoną, stambią 
kyietiną duoną, angliškus muffi- 
nus, prancūzišką ar itališką duo
ną, avižinę duoną, ruginę ir juo
dąją duoną (pumpemikel). Vi
siškai vengti solidžiu riebalų kaip 
sviestas, kiaulės taukai, sūdyta 
kiauliena, visiškai hidrogenuota 
margariną ir produktų, turinčių 
kokoso aliejaus. Alyvų aliejų ga
lima pavartoti dėl skonio.

Popiežiaus pavyzdys
Pranešimais iš Vatikano, po

piežiaus esąs paruošęs palikti 
Vatikaną ir švento Petro bazili
ką, tuos aukščiausiojo krikščio
nybės valdovo simbolius, kurie 
trukdė ir trukdo bažnyčios vie
nybei.

GRADINSKAS
ŠIANDIE PIRKSI

ORO VĖSINTUVĄ,
ŠIANDIE GAUSI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

g užaus k įj 
GELBS VISOMS PHOGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 3-0834

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: Frontier 6-1 M2

SOPHIE BARČUS
J " 

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kaadien nuo pirma
dienio' iki penktadienio 11—12 

sek-; 
vai!

vai. ryto. — šėštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

SVENTQ RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

VMpati«s tarnas neturi vaidytis, bet būti romus visiems, tinkas mo
kinti, kantrus, malemngai sudraudžias tuos, kurie priešinas tiesai. 2 Tim. 
2:1445.

Kai kurie brangūs Dievo vaikai skaudžiai įžeidė savo įtaką Tiesos pla
tinime tuo, kad jię rodė perdaug didelį pasitikėjimą savimi ir manymą apie 
save daugiau, kaip priderą, ypatingai f----- \ —' "—* ‘ ’
Dievo planą kitiems — mokytesnienu 2____L__ _
brangi Krikščionio dora, kiekviename, kuris ją turi, 
labai geistinas dalykas ir būtinai reikalingas visiems Tiesos apsal 
Visomis jėgomis Ir visakiais tinkamais būdais skelbkime Tiesą; 
sados tai darykime nuolankume ir nusižeminime; o perstatydai 

darydami.

l tuomet, kai jie pasistengė aiškinti 
mokytesniems žmonėms. Nuolankumas yra labai 

", Nuolankumas yra 
Tiesos apsakytoj aras. 

J bet vi- 
.’kime nuolankume ir nusižeminime; o perstatydami Tiesą 

klausimų ir atsakymų formoje, paprastai daugiau laimėsime, negu kitaip

Visomis jėgomis

taus bažnyčia. į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th StM Chicago, Illinois 60629

IV. RAŠTO TYRINgTOJAI

Daug geriau esą jų vietoje var
toti daržoves. Tuo būdu ame
rikiečiai galį numesti mažiau
siai 15 nuošimčių savo riebu
mo. Iš mėsos produktų reikią 
vengti riebių steikų, “hambur- 
gerių”, antienos, žąsienos, avie
nos “šnecelių“ lašinių “šonkau
liukų”. Valgyti žuvį, vištieną, 
kalakutieną ir veršieną, papil
dant liesa jautiena, tokia pat 
aviena, kiauliena ir kumpiu. Mė
sai pakeisti galima vartoti rie
šutus ir džiovintas pupeles, bet 
kiautinių (vęžių ir pąn.) vengti,

Apie tokį popiežiaus apsispren
dimą pranešė popiežiaus univer
siteto Romoje rektorius kun. An
tonio Maria Javierre. Privačia
me pasikalbėjime popiežius pa
sakęs, kad jis yra pasiryžęs per
sikelti į laterano rūmus ir ten 
būti kaip Romos vyskupas, ta
čiau pabrėžęs kad jis niekados 
neatsisakyspbpiežystės, kadan
gi tai esą būtų “priešinga Kris
taus valiai”.

Toks gestas — apleisti Vati

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL
L/ 2533 W. 71st
M Telef.: GRovehiU 6-2345-6

Į4Į0 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

HOME
Street

Derybos su rusais
Pasirašęs inicialais R. P. laiš

ke Chicago Tribūnai rašo: “As
tuonias dienas JAV-bėse viešė
jęs Leonidas Brežnevas atvy
kęs j Paryžių spaudos konferen
cijoje buvo paklaustas ar Eu
ropa neturi prisibijoti atakos iš 
Rusijos pusės? Brežnevas atsa
kė: “Kam mes turėtume atakuo
ti Europą? Mūsų sienos yra pri
pažintos ir saugios.

Kaip tos sienos buvo nustaty
tos? Pavergiant Estiją, Lietuvą
ir Latviją; aneksuojant didelius ;kadangi turi daug cholesterolo, 
teritorijų gabalus iš Lenkijos, 
kuriai atmokėta iš vokiečių 
atimtomis teritorijomis; prari
jant Rumunijos provinciją Be
sarabiją ir didžiąją dali Bukovi
nos; prarijant dalis Vengrijos 
ir Čekoslovakijos, štai kaip!

Kaip tos rusų sienos yra ap
saugomos? Tatai buvo nepamirš
tamai demonstruota 1956 metais 
Vengrijoje ir 1968 m. Čękoslo.- 
yakijoje — tankais ir kulkosvai
džiais. Masiniais gyventojų iš
trėmimai, jų sodybas atiduodant 
rusų kolonistams (kaip Hitleris 
darė su lenkais). Kaip rumunai 
Besaragijoje buvo pakeisti ru- 
sasi kolonistais, pačius rumunus 
išblaškant Rusijos tolimose sri
tyse. Kontroliuojant švietimą, 
religiją, spaudą, keliones, susi
siekimą, ekonomiją, viską. Kiek
vieną socialistinę šąli paverčiant 
dideliu kalėjimu.

Ar JAV turi pasiduoti Rusi
jai? Jei Rusija yra reikalinga 
mūsų grūdų, kodėl mes negalime 
reikalauti, kad padoriai sumokė
tų? Skaitėme, kad parduodant 
kviečius JAV turėjo $300 mili
jonų nuostolių. Girdime, kad 
pas mus mėsos trūkumą iššaukė 
iš dalies pašaro pardavimas Ru
sijai. JAV vartotojai ir inves- 
toriai perdaug brangiai turi su
mokėti už maistą Rusijai.

Kodėl mes neišsideriame šiek 
tiek laisvės pajungtosioms tau
toms? Ir pavieniams asmenims? 
Mūsų maistas ir grūdai yra ga
lingi ginklai už taiką ir laisvę. 
Kodėl tą ginklą nepavartoti kie
toms deryboms ? Reikalauti, kad 
būtų atstatytos valstybių sie-

valgyti nedažniau kaip pora kar
tų savaitėje.

Ven gti sviestainių pyragaičių, 
komercinių biskvitų, “mugginų” 
ir riebiųjų riestainių (doųuts), 
tortų, kraterių, • su kiaušiniais 
keptps. duonos, sūrių, komercinių 
mišrainių, kuriuose yrą džiovin
tų kiaušinių ir pilno pienę. Jų

kaną ir- keltis į diecezijos būsti
nę būtų didelė nuolaida protest 
tonams ir ortodoksams, porin
tiems artėti su, katalikais. Vati
kanas visą laiką buvo didžiau
sioji kliūtis visiems krikščio-' 
nims jungtis į vieną bendrą baž
nyčią.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

K Ą U J I E N A S.

Gyvena Chicagoįe

Mirė 1973 m. liepos 29 dieną, 6:0^ vąL ryto, svįąukęs 77 Įmetus 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje. '

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: žmona Helen, gimusi Sneiįer;. Florence, 

josios vyras Lėo Dembowski; duktė Antoinellė, josios vyras Walter 
Panet; dvi seserys: Katherine Paęinski ir Helen Walonton; 7 anūkai 
ir daugelis giminiu, draugu bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Kowske Funeral Home, 1449 West 51st St.
Trečiadienį, rugpiūčio 1 d. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Five Holy Martyrs bažnyčią, 4327 So. Richmond St., o, po ge
dulingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių, šy. Kazimiero ia^iuese.

Visi a. a. William Šimkus giminės, draugai ir pąįįstąmi nuošię- 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukros ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Wolowieski. Tel. 927-4765.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

■leL: YArds 7-1741 , 1742

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

^VUE^I^KUS A^CONDl^IQNED KOPLXC1O.S

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

1 , 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 čfekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

I NAUJIENOS,

1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L 60608
”■ ....... ’ ■ ........ ■ - ■ —■ ■

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. R 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 pribu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
į_LI — Uli......IB T

<z= " , - - - ~

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią

I knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METĄI, graži«i Įrištą, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. ------------ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. ------ ---------- --------------------------- 57-50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., irišta — $3.00. minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minks

_ tais viršeliais — _________________________________ $2.00
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir- i

Sėliais. -------------------------------------------------------- $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. —-------------------------- $300
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl.--- ------------------ --------------------------------- $1-00
Janina Narūne, TRYS IR r IENA, jaunystės atsiminimai.

170 psL _______________________________________  $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. _2__________________________________ $3.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, I1L 60668. — TeL HĄ 1-6100
L-- -------  ■ - J

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKU 
KNYGŲ, Ni^BCTŲ Ui NAUJŲJŲ; , , „ , ■

Prot Vaclovo Biržiškos "Senyjv Lhtuviškv Knygy Istorija* yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. S2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Dl. 60608.
— K . _ - __■■■ L------- ---- J

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associaęijos

i

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

5R NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, UI. Phone: OLympic 2-1003

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

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

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACĘ Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, UL 974-4410

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

GARSINKITeS naujienose
J ^-WLOJTlHat-CHIdAGd K ILL— tvesbay; Juurn.'im'



Puikios vestuvės
f - - - .' F- •- • - - —

Mažose lietuvių kolonijose di
lesni įvykiai atšvenčiami gali
nai iškilmingiau, nes jų retai 
:epasitaiko. Mes savoje kolo
nijoje šių metų liepos 14 d. at- 
įventėme tikrai puikias vestu
ves, kurias suruošė Romas ir 
eva Izdūniai savo iš trijų tu- 
imų dukrų jauniausiai Marga- 
itai-Zitai. Pirmosios dvi duk- 
os Rūta ir Rima jau keli me- 
ai ištekėjusios ir sukurusios sa- 
'as šeimas. Visos trys Izdūny- 
ės gražiai išauklėtos ir išmoks- 
intos. Jauniausioji Margarita- 
Zita yra baigusi Minneapoly, 
Minnesota, prekybos institutą, 
šiuo metu ji veda vieno dakta- 
o įstaigą. Per jos rankas per
eina ne tik labai svarbūs doku- 
nentai, bet ir nemažos sumos 
linigų.

Jos gyvenimo draugas Ronal- 
ias-Roy Branson yra baigęs St. 
.ouis universitetą oreivystės 
kyrių (Porks College of Areo 
'ech., Cahokia, Illinois). Jį la- 
ai domina lėktuvų projektavi- 
las. Iš tos ’ specialybės ateity- 
e nusistatęs siekti aukštesnio' 
šsimokslinimo. šiuo laiku jis 
irba Rockvell International Co., 
t. Louis, Missouri, kaip avia- 
ijos inžinierius — specialistas.
Jungtuvės įvyko gražioje East 

t. Louis, Illinois, lietuvių baž- 
yčioje. Jau keliolika metų kaip 
ią gražią lietuvių bažnyčią ap-

supo juodoji rasė. Dėl tos prie
žasties bažnyčios lankytojų la
bai sumažėjo, bet vestuvių me
tu jinai buvo pripildyta kvies- I jaus mieste, 
taisiais. Jau senai ji yra ma-pei<I° 72 puslapių knygą 
čiusi tiek žmonių.

Vestuvines šv. mišias atnaša
vo ir jungtuvių apeigas atliko 
mūsų mielas klebonas, kun. Jo
nas Gasiūnas. Dėl pasikeitusių 
aplinkybių, šios parapijos para- 
pijon ys gyvena gerokai atokiau 
nuo bažnyčios, bet dėka klebono 
sumanumui parapija finansiniu 
atžvilgiu stovi pirmoje vietoje 

diecezijoje.
Vestuvinės vaišės buvo su

ruoštos erdvioje ir gerai vėsi
namoje Cahokijos Knihts of Co
lumbus salėje. Jaunavedžių tė
vų svetingumas pripildė pilną 
salę svečiais. Svečiai buvo ska
niai vaišinami ir vėliais gėri
mais gaivinami.

Šokiams grojo penkių muzi
kantų orkestras. Prie geros mu
zikos svečiai buvo labai links
mai nusiteikę ir . valandos bėgo 
greičiau negu krioklio vanduo.

Jaunavedžiai povestuvinėn ke
lionėn žada leistis Ozarkų link. 
Tai labai graži nepertoliausia 
nuo St. Louis vasarojimo vieta. 
Pabuvoję Ozarkuose dar žada 
bent'dviem savaitėm nukeliauti 
Ispanijon aplankyti senas isto
rines vietas. Kelionių atšviežin
ti vėl grįš prie savų darbų ir 
džiaugsis šeimyniniu gyvenimu.

Mes visi St. Louis rajone gy| 
_____ _ ____________________i

—tįįi Lituanistikos Instituto Neaki- 
TRUMPAI | vaizdiniame skyriuje. Tą PLI 

skyrių yra sėkmingai baigę 
♦ eilė kanadiečių studenUj ir da-

- Minties Leidykla Sidnč-Įbar moko lituanistikos mokyk
is- lose bei dalyvauja visuomenės 

“Bal- veikloje. Į tą skyrių priimami 
studentai iš bet kur ir bet ka
da. Reikia tik parašyti PLI 
vadovybei, 5620 So. Claremont 
Ave. Chicago, Ill. 60636.

— Juozas Pakulis iš Montre- 
alio kartu su žmona atostogau
ja Cape Code vasarvietėse prie 
Atlanto vandenyno. Ten taip 
pat vasaroja dr. Ramonas iš 
Chicagos.

— Balzeko Muziejuje yra su
rinkta įdomi, vienintelė Chi- 
cagoje, o gal net ir visoje Ame
rikoje, Lietuvių žemėlapių ko
lekcija. Kaikurių žemėlapių 
laidos siekia 16 šimtmečio pra
džią. Pav., yra žemėlapių, vaiz
duojančių kokiais keliais se
novėje buvo gabenamas gin
čas — “Baltijos Auksas”, į Egip
tą, Fenikijos kolonijos miestus, 
Konstantinopolį ir Juodosios 
jūros pakraščius. Egipte, Tu
tanchamono piramidėje, buvo 
rasti gintaro papuošalai, at
vežti iš Baltijos jūros pakraščių.

A. Nemunis

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Australijoje,

tijos Balsas”. Joje telpa. 26 
apsakymėliai vaikams iš jų pa
saulio. Juos parašė Juozas Sla
vėnas ir jo žmona. Tiražas tik 
200 egzempliorių. Įvade sako
ma: reikia duoti jaunimui, jei 
norima iš jo ko nors susilaukti.

— Prof. Dr. P. Jonikas išėjo 
pensijon. Jis buvęs Lituanisti
kos katedros vedėjas Chicagos 
universitete.

Polio Sruogos monografi
ja yra spausdinama dr. M. Mor
kūno spaustuvėje. Joje bus 
apie 500 puslapių. Redaguoja 
dr. Vanda Sruogienė.

— Kanados LB Švietimo Ta
ryba ir Kanados Lietuvių Fon
das užmoka mokslapinigius 
studijuojantiems Pedagoginio

PLATE GLASS CUTTER
Experienced. Able to cut Ya”, 

Ys” and Ya” plate 
P. P. G. INDUSTRIES 

4850 So. Kilbourn 
CL 4-4100 Mr. Hutchinson

PLASTICS
Top pay. Part or full. Extrusion ea
sy sheet operators. Helpers 2nd and 
3rd shift. Fabricator — setup man 
— simple fixtures vac. form, die cut.

8296668

GENERAL MAINTENANCE MAN 
New manufacturing plant requires 
male for general maintenance. Ex
perienced in- all aspects of plant 
maintenance. Full company benefits. 
Apply in person:

WTHTESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr.

Approx, location Harlem Ave. & 65 St.

EXPERIENCED FORK LIFT 
OPERATORS

Good company benefits. Must be 
ambitious.

ARMAC ENTERPRISES
4444 W. Ferdinand 722-2916

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SAL
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavim

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲNUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RCŠIŲ DRAUDDIO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-22

Iki

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tame būti .Turns -naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
$20.000,

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

—-- ------- ;.. ..... ..........

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 
2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 

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

■r

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTI N-A S
■■A?

■iirriviiwiiiii gumului iwiaii wwgiir
KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip Žaidimai ar 
vkštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
sms bei jaunimui:

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., teina 
ŪKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio, 
notos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vende Frankiene - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
ažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota.
s leidinys. S1.50.

6 nasakos ir DVY.
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, nasaka
Didelio formato. 24 psl.. gra-

3. A. Gkdrlu*. MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
ivičiaus iliustruota. 130 psl.. SI.80.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA. oo*ma. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambu+as. TRYS SAKALAI, Liet. Mokvtoju S-Pos preml. 

ofa knvpa. .Toie orieinalūs ansakvmai. padavimai, legendos, novelės. Dail.
Stančikaitės iliustracijos. 186 psl.. kaina 2 dot
7. Juoias švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apvsakaitės. kain nasakos 

ikams iš ju gyvenimo, svaioniu ir Jvgiu. Iliustruota dail. 7, Sodeikienės 
delio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologiios pnsma< 
liuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
ti bendravo su savo dievais. 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra’daug lengviau Juo? 
■atinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuviška knygą. Jei tėvai išbalan- 
otu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
klėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn._____ 

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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venantieji lietuviai labai esame 
dėkingi jaunųjų tėvams už šias 
jaukias vaišes, kurių dėka tu
rėjom progos susirinkti draugėn 
ir kelias valandas pabendrauti. 
Taip pat labai mums malonu, 
kad jaunieji pasilieka gyventi 
greta mūsų. Rečiau ar dažniau 
teks mums juos sutikti. Visa
da daug maloniau ir jaukiau yra 
sutikti linksmai nusiteikusius 
ir laimingus asmenis. Mes visi, 
kaip vienas, linkime mūsų mie
liems jaunavedžiams visada bū
ti linksmais ir laimingais, žino
ma, gyvenimas yra pilnas viso
kių netikėtumų, nuo kurių kar
tais neišvengiama pabėgti ar 
juos nukreipti nuo savęs. Jei
gu kartais neišvengiamai tenka 
pakliūti į šiuos gyvenimo ver
petus, yra ir stiprinančių prie
monių, kurias palengvina išgy
venti pasitaikiusius kartelius. 
Svarbiausia neprarasti sielos ra
mybės — tikėjimo. Antra ge
ra priemonė yra gera muzika. 
Josklausantis įsimylėjusieji dar 
daugiau vienas kitą pamilsta ir 
duota amžina viens kitam prie
saika juos dar daugiau sujun
gia draugėn. Kuo daugiau jau
navedžių gyvenime pasitaiko 
nesklandumų vedančių prie iš
siskyrimo, t^o daugiau reikia 
klausytis geros muzikos. Muzi
ka yra sielos maistas. Ji mus 
kilnina, dorina ir artina prie Die
vo.

Mūsų visų yra vienas bendras 
noras ir linkėjimas, kad Marga- 
ritą-Zitą ir Ranoldą-Roy duota 
viens kitam amžina priesaika 
juos neišskiriamai jungtų iki jie 
savo gyvenimo laiveli nuvairuos 
į Aukščiausiojo uostą. J-s

EGIPTO ASTROLOGO 
PRANAŠAVIMAI

Pripažintas žymiausiuoju 
Egipto, astrologu Youssef EI 
■Menlawy pasakė, kad preziden
tas Niksonas neišbus pilno ter
mino, praneša Daily News spec, 
korespondentė Georgie Ann Ge
yer iš Kairo.

“Prezidentas Niksbnas* neiš
bus savo pilno termino. Bet tai 
bus ne dėl to, kad jis atsistaty
dintų”, pasakęs Menlawy kores
pondentei.

Astrologija Egipte turi 7,000 
metų senumo istoriją ii’ tos rū
šies spėjimų menas ten yra la
bai populiarus. Menlawy, 50 
metų amžiaus, yra padaręs eilę 
tikslių atspėjimų. Pav. jis at
spėjo Egipto 1952 metų revo
liuciją ir prezidento Kennedy 
nužudymą. Jis už savo tikslius 
spėjimus net kalėjime sėdėjo. 
Egipto valdžia Įtarė, kad jis tu
ri savo slaptus pranešėjus. Nors 
ir, jam ne visos pranašystės pil
dosi. Pav. 1952 metais jis pra
našavo, kad 1953 m. prasidės 
trečias pasaulinis karas, kad 
Windsoro kunigaikštis grįš Į 
Anglijos sostą ir kad karalius 
Zogas grįš Į Albaniją.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
WJ!1- ™SS

Prof. Vaclovo Biržiškos

PirmaĮame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui S4.$O, o kietuose 

viršeliuose už S6.01.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago. Illinois 60608

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

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir paalųstl:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. C06M

EXPERIENCED RATE MAN 
Call ANDY or STEVE

MOTOR DISPATCHER, INC.
2559 So. Archer Ave.

842-3500

GENERAL FACTORY HELP 
New manufacturing plant requires 
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. & 65 St.

BENCH MACHINISTS
SHEET METAL WORKER

5 year experience. Able to read and 
lay-out from Blue prints parts for t 
medium size machinery.

Clybourn-Damen area.
Phone

C. BURKHARDT
528-3401

An Equal Opportunity 
Employer.

MACHINE
ASSEMBLERS

5 year experience. Work from Blue 
prints on medium -size machinery.

Clybourn-Damen ;ąręa. r.. s 6
—.. -f i' ..

h'.'jRhdria M-giF \

-An oual Opportunity ■" 
Employer.

HELP WANTED — FBMALE
/ ^Darbininkių Reikia į

T 3 WI

tGENĘRAfc ’ tfOČSEz kEEiPING 
Assist cooking. liv^e iiu or < o^n 2 
r o ojn: suite. Mar ;Nęrth įsidėk Ądult 
family. Experience ajid References 
required. Some English - nėčess|ry.

\ '337-7443.* - - 5 |

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

— Experienced —
SEWING MACHINE 

OPERATORS
1240 N. Homan Ave.

3rd Floor
Tel.: 235-6436

BUSINESS CHANCES
Biznio Promos

DEVON-WESTERN AREA 
Business building. 1 store — 1600 
square feet — air cunditi ,ned. 2 
apartments above. Nu looses. An ex 
teiieiil bubine^s arc**. 2 cat uikk ga 
rage. leaving v

Zip Codes 
of 

people 
you

When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book.

2 Call your local Post Office 
or pee their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can be found 
on tie Zip Map in the 
business pages of your 
phone book.

Meshed m t public ifrdce > eeoe- 
•mtioc with TM Advertisinc CourcC

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

.... ...  - T,------- r.

! A. T VI R A S
LAIKRODŽIAI IR 1RANS6NYB£5

Pardavimas ir Taisymas 
2i46 WEST 6*h SYRIET 

Tai.: R^ubllc 7-H41
- . - - -............

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 

visoms progoms.
3237 WEST 53rd ST., CHICAGO

Telet 434-4S6S
__ ____ _ __ - ____ _

r"........... ............................... 4
SIUNTINIAI J LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NBDZ1NSKAS, 4®65 Archer Ave.

? Chicigo, HI. 60632. Tel. YA 7-5980
J ’ "

____

čit automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
3511^4 W. 63r^ Chicago, III. 

T>L. — 776-5353
Anicetas Garbačiauskas, sav.

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvo^. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai SI04 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

' I ■■ ■ I ^IIĮ—JĮJ .

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notiry Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood/ Tel. 254-745®
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.
*--------------- ------ - - J ■■■... .7 L ...

The Iron Curtain 
isn’t soundproof.

ctnl come to you for tbc 
truth, but you c«n reach bar. 
Ra^lo Fraa Europa doai gat tha 
Vuth through.
•MtoRKMFrei Eitom ZSa 
Mi tasa. Mt verooft,

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVA 
DRAUDIMAI. NAMU IR NES 
JAMO TURTO PIRKIMAS - 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTJ
4369 ARCHER AVE., CHIC 

TEL. — 254-5554
i

NĖRA ABEJONIŲ
1% AUKŠTO mūras du bu 

5% ir 4 kambariai. Kabinetu 
įves. Modernios vonios. Karpėte 
zo šildvmas. Alum, langai. G( 
tvora. Garažas. Tik keli bloke 
parko. $17,000.

MIELAM Beverlv Shores, noi 
ku nuo kranto ir buvusios Le< 
kavinės, mūras ant 65’ sklyp 
butai no 4 kambarius. Cent 
gazu šildvmas. Nuomom $300 k< 
n^si. Taksai S356 už 1973 m. 
$21 750

8 KAMBARIU REZIDENCMA 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus i 
Evergreen Parko ribose. $36,6

LIUKSUS 2 BUTU mūras - 
71-mos ir Mozart. Kametai. 
ęn*ažiu nri^du. Garažas. Įrengta 
mantas. $41 900.

ARTI 52-TROS ir CALIFO 
Didelis, gm-oą 5 kambarių medi 
garažu $ 1 pono

| 6 KAMBARIU OCTAGON. Tr 
i ?ausa* beismantas. Apip 50' 
Garažas Arti mūsų. $23,000.

4 BUTU MŪRAS Marnuette 
riboje. Nauja? ?azu šildvmas. 
fas garažas. Ekstra platus lot 
$36 000

6 BUTU 15 M. MŪRAS: Anie $ 
naiamu.' Maži taksai. 1 pietų 
Talman Lanko. $81.000. į

BARGENAS. 2 aukštų anarf 
finis mūras. Prie narkn. Apie $ 
oaiamu. Nauiai sutvarkvtas be: 
tas.' VArfac $68 00(1 ir daugiau

P4TJKIMO MŪRAS atneša 
nunm^s. Papigs ?’ldymas. 
garažas. Kaina $18000.

PLATTTS VERTINGAS T.OTĄS 
ųuette Parke. Kaina $9.900.

Valdis Real Estat
7051' So. Washtenaw Ave. . BE 1

7 M. MŪRTNTS 3 butu ir 2 ^ 
natalnn. Kiekvienas vien etas < 
rai šildom5^ ir šaldomas. G 
įrengtas «klenas. 89 420 naja 
metus. Išlaidos — mokesčiai, v; 
ir ?ndranHa Investavimas <
xnr<? rvplnn

BUILDERS ANQ CONTRA*ČT( 
Namu Statyba Ir Remontas

TTEATTNG CONTRACTOR 
Trenriu nieste ir užmi*>«tv naui 
Twstafaij semis visu rūšių nam 
šildvmo nerius air-conditionine. 
'’“ne boilerius Ir stogu rinas (ent 
Dirbu greit sąžiningai ir gananti 

DOMAS GUTAUSKAS 
4444 So WESTERN AVE.

Chicago. Ill. e*60». Tel.: VI 7-

CALIFORNIA SUPK KRVIC 
Takam! auto motorai, itoMzi. 

tuno-u^t Ir t. t.
4t74 S*. CALIFORNIA AVE

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-1




