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AFL-CIO ATSISAKĖ PREZIDENTĄ 
PAKVIESTI I SAVO KONVENCIJĄ 
George Meany pranašauja artėjančių recesijų 
CHICAGO. — Amerikos Darbo Federacijos (AFL) ir CIO 

prezidentas George Meany pareiškė, kad JAV prezidentas Niksonas 
nebėra pageidaujamas darbo organizacijų konvencijoje, įvyksian
čioje Miami Beach, Fla., spalio 18 dieną. “Taip pat nekviešime 
Butz”, tai yra agrikultūros Sekretoriaus Earl Butzo, pasakė Meany, 
“nei darbo sekretoriaus Peter Brennan”.

Paklaustas, ar nusistatyme 
nekviesti kokią rolę vaidina “Wa
tergate” skandalas, Meany atsa
kė “You bet your life”

80-metis Amerikos darbo va
das George Meany yra įsitiki
nęs, kad prezidentas Niksonas 
tebesiekia konfrontacijos su dar
bo organizacijomis, tikėdamas 
tuo būdu gauti daugiau darbi
ninkų balsų, kaip jis jau pada
ręs praeitoje AFL/CIO konven
cijoje, kur apsilankiusiam pre
zidentui sakant prakalbą apie 
1,200 AFL/CIO delegatų jį nu
baudė ir nušvilpė ir pro duris 
nepalydėjo, o po to daugelyje 
laikraščių už tokį pasielgimą 
darbas ir jo vadai buvo piasmerk- 
ti ir prezidentui Niksonui buvo 
reikšta užuojauta ir simpatijos.

Savo spaudos konferencijoje 
Meany piktai kritikavo preziden-
to “Ketvirtąją fazę” ir Niksono 
administracijos role Waterga- 
tėje. Esą, išklausius per TV bu
vusio prezidento vidaus .reika
lų patarėjo John Ehrįichiųaao 
liudijimo “savo akimis buvę; ga
lima liudininkų suole pamatyti 
Amerikos fašizmo mentalitetą”.

Reikalaudamas baigti visas 
ekonomines kontroles, Meany ta
čiau mano, kad ekonominė re- 
cezija ateinantį rudenį yra ne
išvengiama. “Mes esame ekono
minės katastrofos akivaizdoje”, 
pareiškė jis. “Mes esame pa
dėtyje, kokios aš nesitikėjau su
laukti savo amžiuje”. Jis pa
tarė, kad Niksonas “nusikraty
tų” visų savo ekonominių pata
rėjų, išskiriant iždo sekretorių 
George Shultz, kurs esąs pasto
viai priešingas kontrolėms.

Deltos pilotas 
bandęs pasisukti

' BOSTONAS__ Deltos spraus-
minio lėktuvo pilotas paskutinę 
akimirką galėjęs pastebėti, kad 
jis leidžiasi klaidinga kryptimi, 
ir pasisukdamas bandė išvengti 
katastrofos, kurioje žuvo 88 žmo
nės. Iš tyrimo duomenų maty
ti, kad lėktuvas į taką leidosi 
kampu ir buvo apie 40-50 pėdų 
nuo tako centro.

Kitas lėktuvas, turėjęs maž
daug tuo pačiu metu nutūpti 
Logano aerodrome, nuskrido ša
lių, nes negalėjo matyti tako 
dėl rūko.

SANTIAGO, Čilė. Ketvirta
dienio naktį Čilėje sustreikavo 
visi viešojo susisiekimo darbi- 
nin. Kadangi sunkvežimių šofe
riai nuo seniau streikuoja, dėlto 
maisto ir kuro trūkumas daro
si kritiškas. Daugiau kaip 110,- 
000 autobusų ir taksi pasitrau
kė iš gatvių, palikdami žmonių 
transportacijai tik keletą val
džios tvarkomų autobusų linijų. 
Streikas prasidėjo po to, kai pre- 
ridentas Salvador. Allende atme
tė krikščionių demokratų (opo
zicijos) partijos pasiūlymą su
daryti iš kariškių kabinetą ir 
baigti krašte politinę ir ekono
minę įtampą.

1S VISO PASAULIO
O

BOULDER, Colorado. >— Na- 
cional. Žemės Drebėjimų Centro 
pranešimu, praeitą ketvirtadie
nio rytą stiprus žemės sudrebė- 
jimas sukrėtė Naujųjų Hebri- 
dų salas Pietų Pacifike. Drebė
jimas buvęs 6.8 smarkumo.

MANHEIM, Vokietija. Vienas 
JAV kareivis pasivogęs iš ka
riuomenės barakų karišką tan
ką paleido visu greitumu va
žiuoti per miesto centrą, sulau
žydamas dvylika pastatytų au
tomobilių ir pridarydamas už 
$425,00 nuostolių. Penki JAV 
karo policijos ir vienas vokie
čių policijos automobiliai sire
nas rėkindami ir prožektoriais 
švaistydami tanką pasivijo ir
19-metį vairuotoją areštavo. Da
bar tiriama, ar kareivis nebuvo 
narkotikaits apsisvaiginęs.

MADRIDAS. — Maria de los 
Angeles Hernandez Gomez, .24 
metų amžiaus' geltonplaukė is
panė ryžosi patapti pirmaeilė 
matadore, tai yra bulių nugalė-! 
toja. Ji kreipėsi su prašymu jai 
leisti esu buliais kovoti aeronoje. 
Iki šiol moterims leista tokio 
sporto imtis tik jojant ant žirgo. 
Manoma, kad jos prašymą turės 
spręsti Ispanijios aukščiausias 
teismas. Savo prašyme Miss 
Hernandez pastebėjo, kad ame
rikietė Ava . Gardner ir kitos 
moterys yra turėjusios kauty-. 
nes su buliais Ispanijos privačio- lės centras esąs įsitikinęs, jog 
se rančose.

MONTEVIDEO, Urugvajus.— 
Žmonių grobimais pagarsėję ra
dikalai partizanai tupamaros pa
galiau viešai prisipažino esą ka
riuomenės ir policijos nugalėti. 
Dėl savo pralaimėjimo jie kalti
na savo tarpe buvusius “išdavi
kus” ir “gaunamą iš šiaurės 
Amerikos pagalbą”. IN or s sa
vo “manifeste” tupamaros giria- !sako7'jogpakankamai 
si turi, tikslą sunaikinti fašis- veikiančių, kad erdvėlaivis 
to prezidento Juan Bordaberry ga]£įu ^ūti vairuojamas, nors 
režimą”, tačiau po 1972 metų ir sun‘kiai 
balandžio 14 dienos jie daugiau j inžinieriai baiminasi, kad sun- 
nebeatsitiesė. Tą dieną pradė- Wmasis gali būti ApoUo
toje medžioklėje daugiau kaip varomosios. sistemos sutrikimas, 
30 tupamarų buvo užmušta, 2,- f kurios laivas pasidarytu ne- 
000 areštuota ir sukonfiskuota 
šimtai ginklų slėptuvių.

— Amerikos kinas fizikas Dr. 
Yang čen-ningas lankė savo gi
mines Kinijoje. Jį priėmė ir vi
są valandą kalbėjosi Mao. Tai 
išskirtinė garbė.

Nauja raketa
WASHINGTONAS. — Laivy

no ginklų ekspertai yra sužavė
ti nauja iš lėktuvo paleidžiama 
raketa, vadinama feniksu. Bir
želio mėnesio bandymuose fe
niksas sunaikino taikinį už 126 
mylių, skridusį daugiau kaip 
1,000 mylių per valandą 52,000 
pėdų aukštyje. Rakėtos paskir
tis pagauti priešo bombonešius 
arba raketas, kurios per toli pa
siekti paviršiaus laivynui.

Mount Clemens, Mich., įrengė tokius patogumus, kad tikėtą už ne- 
tikusį automobilio pastatymą ar "metro" mokesčio nesumokėjimą 
apmokėti nebereikia į teismą vaikščioti, o galima policininko ti
kėlė pažymėtą baudą čia pat sumokėti pinigus įmetant Į baltąją 

prie stulpo prikaltą dėžę su užrašu "Pay Parking Ticket Here",

SKUBOTAI RUOŠIAMAS ERDVĖLAIVIS 
LABORATORIJOS ĮGULAI 'GELBĖTI

«' " 'HDt'STONAS? — Erdvės agentūros pareigūnai užsakė ruošti 
erdvėlaivį Ii erdvės laboratorijos įgulai gelbėti, jei ji liktų įstri
gusi erdvėje, nustojus veikti vairavimo raketai transportiniame 

' laive. Pareigūnai pareiškė, kad misija galės būti tęsiama dar 50 
dienų, jei neiškils naujų problemų. Astronautai pagal planą vyk
dys numatytą programą. Tik šeštadieniui numatytasis vaikščio
jimas lauko pusėje atidėtas.

Johnsono erdvės centro direk
torius C. C. Kraftas pranešė 
sprendimą įgulai per radiją. 
Kraftas pasakė astronautams, 
kad nors vairavimo raketos ir 
nebeveikia Apollo laive, kontro

bus galima naudotis transpor
tiniu laivu nelaimės atveju, pirm 
paruošiant ir paleidžiant gelbė- 

įjimo erdvėlaivį iš Kennedžio iš
kyšulio.

Problema Lito varomosioms 
dujoms pradėjus sunktis iš dvie
jų vairavimo raketų Apollo tar
nybos modulėje. Sunkimasis 

. sustabdytas, bet raketos nebega
li! būti naudojamos. Pareigūnai

betinkamas naudoti.
Manoma, kad šiuo tarpu as

tronautams negresia joks pavo
jus, nes laboratorijoje yra pa
kankamai maisto ir oro, kurių 
gali jiems ištekti keliems mėne
siams. ■ 'i Ir-

Paleidimų direktorius Walte- 
ris Kapry anas sako, kad trečioji 
erdvės laboratorija, gali būti pa
ruošta paleisti jau rugsėjo 5 d. 
Sparčiai dirbama, ištisas 24 va
landas paroje. Nelaimės atve
ju ji būtų paleista į erdvę su 
dviem astronautais, bet joje bus 
įruošta vietų penkiems astro
nautams. patilpti grįžtant.

— * - ^.llll«

— Amerikos kapitalistas Do
vydas Rockefelleris, Chase Man- 
hatten banko pirmininkas, pasi
rašė susitarimą su Kinijos ban
ku Pekine liepos, pradžioje.

Bandyta ČIA 
įpainioti

WASHINGTONAS___ J Buvęs
centrinės žvalgybos agentūros 
(ČIA) direktorius Richardas 
Helmsas ir jo padėjėjas gen. Ro
bertas E. Cushmanas jr., liudy
damas senato Watergato komi
tete ketvirtadienį, pareiškė, kad 
aukštieji prezidento pagalbinin
kai prasilenkė su tiesa, komite
tą tikindami, jog Baltieji Rū
mai nebandę ČIA įvelti į Wa
tergato nuslėpimą.

Anot Helmso, “Man atrodė, 
kad agentūra buvo naudojama”. 
Baltųjų. Rūmų tarėjas ir Water
gato sąmokslininkas El Howar- 
das Huntas 1971 dengęsis jos 
vardu. Johnas W. Deanas rei
kalavęs duoti užstato pinigus su
imtiesiems ir įrašyti juos į ČIA 
tarnautojų algų lapą, kol jie bus 
kalėjime. Baltųjų Rūmų vidaus 
reikalų tarėjas Johnas D. Ehr- 
lichmanas 1971 m. bandė prikal
bėti ČIA padėti Huntui.

— Japonijos premjeras K. Ta
naka penktadienį atskrido į Chi- 
cagą, kur jis buvo miesto parei
gūnų gražiai sutiktas. Vakare 
premjeras pasakė Chicagoje kal
bą ir išskrido į Kaliforniją.

SIKESTON, Mo. — Sunkve
žimiui su važiavusiais- 25 mek- 
šikonais darbininkais apvirtus 
9 žmonės buvo užmušti ir 11 su
žeista. Nė vienas keleivis netu
rėjo jokių dokumentų ir nė vie
nas nekalbėjo angliškai. Polici
ja mano, kad jie buvo nelegaliai 
įvažiavę j JAV darbų ieškoti.

Senatas nubalsavo 
“atšaldyti” kainas 
WACHINGTONAS. — Praei

tą ketvirtadienį Senatas 84 prieš 
5 nubalsavo pašalinti jautienos 
kainų “užšaldymą”, paliekant ir 
jautienos tiekimą bei pardavi
mą priklausomą nuo bendros 
kainų kontrolės. Jei senato pri
imtą nutarimą priims ir atsto
vų rūmais ir prezidentas pasi
rašys, tada mėsos pardavėjai 
kiekvieną žemės ūkio produktų 
pabrangimą galės uždėti var
totojams. Tai reiškia, pavyz
džiui, kai gyvulių augintojai, tu
rėdami brangiau mokėti už gy
vuliams pašarą, tą pabrangimą 
uždės pardavėjams, tai parda
vėjai pabrangimą galės uždėti 
vartotojams.

Prezidentas liepos 18 dieną vi
soms mėsos rūšims kainas “at
šaldė, bet jautienai kainas pali
ko užšaldytas iki rugsėjo 12 die
nai. Jautienos kainas užšaldžius, 
jau visa eilė mėsos paruošos ir 
pakavimo įmonių užsidarė, kitos 
įmonės, sumažino. Pavyzdžiui, sa
vaitę prieš kainų užšaldymą 
Omahos skerdyklos paskerdė 
203,000 raguočių, o praeitą sa
vaitę bepaskerdė 122,000.

Jautienos sumažėjo
CHICO. — Daugumas super

marketų krautuvių pastoliuose 
šį savaitgalį jautienos pardavi-. id- “darysime viską, kas įmanomai huva per.pusę ^tatym^.
žiau ir kai kuriose krautuvėse 
pardavėjai . mėsos pirkėjams 
pardavė, tik seimai reikalingais 
kiekiais, ne atsargų sudarymui. 
Pavyzdžiui, vienoje National 
krautuvėje prie mėsos padėtas 
perspėjimas : /‘Mes pasilaikome3 ilgiausią pertrauką, kokią ka- 
teisę apriboti-kiekį/-reikhlingą'da yra turėjęs. Susirinks vėl 
normaliam šeimį pirkiniui”. i po penkių ir pusės savaitės, rug-

Daūgelyje. didžiųjų krautuvių sėjo 5 d. Įstatymų leidėjai sa- 
mėsos skyriuose jautienos pa--ko, kad šiuo žygiu bus'baigta 
dedama dabai plonai* karts nuo era, kurioje “seniai ir viengun- 
karto papildant, o kitos krautu- giai” geležine ranka tvarkė Ka- 
vės ištuštėjusiuose mėsos sky- pitoliaus kalvą. Vaikų turintie- 
riuose pradėjo išstatyti'konser- 'ji jaunesn ieji kongresininkai jau 
vuotus agurkus ir šaltą alų... iseniai reikalavo, kad būtų įves

ta ilgesnė vasaros pertrauka, ku- 
RADO NUKRITUSĮ LĖKTUVĄ ’ ria naudodamiesi galėtų paatos-

ČIKAGA. — Iš •Princevillės 
antradienį išskridęs lėktuvas tu
rėjo atlėkti į aerodromą prie 
Wheelingo paimti dar vienos ke
leivės. Lėktuvui neatskridus, 
laukusieji suorganizavo intensy
vų ieškojimą iš oro ir žemėje. 
Ketvirtadienį lėktuvas rastas 
dirvoje ties Illinojaus upe. Nu- 
kritusiame lėktuve buvo Rober
to Perdelwitzo ir jo dukters Don- 
nos lavonai.

Frederick© LiRue, kurio liudijimu 
Semto Witergete komitetui Wtsl>* 
ingtone yra svarstomas norint nu
statyti kiek jis paliečia John Mit
chell, kurio anksčiau pirmaeilis pa- 

dė|ėjas buvo La Kuo.

BUS GEROKAI APSTABDYTAS
PIRKIMAS UŽSIENIUOSE

Doleriai liks namie, tūkstančiams jauny 
vyry bus darbo ilgiems metams

WASHINGTONAS, D. C. — Ketkvirtadienio vakarą JAV at
stovų rūmai, 356 balsais prieš 60, nutarė gręžti Aliaskoje aliejaus 
šulinius, statyti reikalingus vamzdžius tam aliejui į uostus leisti 
ir finansuoti visą Aliaskos aliejaus gamybą. Prieš porą mėnesių 
panašų nutarimą yra padaręs senatas. Iš visko matyti, kad sena
to ir atstovų rūmų komisija išlygins abiejų priimtų projektų skir
tumus, paruoš vieną tekstą ir tuojau po atostogų jį priims.

Jau kaunamasi 
Phnom Penhe

PHNOM PENSAS. — Vy
riausybės kariuomenė kovojo 
vyras prieš vyrą su komunistų 
vadovaujamais sukilėliais Kam- 
bodijos sostinėje, į kurią įsiver
žė iš pietryčių pusės. Informuo
ti sluoskniai. praneša, kod apie 
3,000 vyriausybės aukštųjų pa
reigūnų šeimų narių išvyko į 
Paryžių, Hong Kongą ir Tai
landą, sukilėliams vis labiau 
veržiant kilpą aplink Phnom 
Penhą.

Baltieji Rūmai Washingtone 
pareiškė, kad JAV ir toliau teiks 
visą įmanomą ūkinę, diploma
tinę ir karinę pagalbą vyriausy
bei. Informatorius G. L. War- 
renas pasakė, kad po bombarda
vimų sustabdymo rugpiūčio 15

Kongresas atostogauja

WASHINGTONAS. — Kon
gresas rugpiūčio trečią pradėjo 

togauti su šeimomis, kai vaikai 
nelanko mokyklų.

šį kartą, jie laimėjo, ir mano- 
'ma, kad tokios vasaros atosto
gos ateityje bus reguliariai ski
riamos.

Kongreso algos
WASHINGTONAS. — Kai 

kas buvo spėjęs prieš keletą mė
nesių, kad Kongresas pasikels al
gas. Taip ir įvyko. Nors sena
toriai ir kongresmenai gauna po 
$42,000 metuose, labai dideles 
sumas savo biurams, kurios sie
kia šimtus tūkstančių, ir dar ki
tokių lengvatų, bet, matyt, to 
neužtenka.

Tad senatas be debatų ir bal
savimo (iš kurio rinkėjai ma
tytų, koks kleidėjas yra jų rink
tasis atstovas) antrą liepos mė
nesio savaitę priėmė bilių, ku
riuo pakeliami atlyginimai sau 
patiems, teisėjams ir kai kuriems 
vykdomosios valdžios pareigū
nams.

Reikia tikėtis, kad prezidentas 
Nixonas vetuos tą bilių, jei jį 
priims atstovų rūmai. Kongre
so nariai veikiausiai tikisi, kad 
prezidentas, spaudžiamas Wa
tergato skandalo, nedrįs jo ve
tuoti ir priešiškai nuteikti Kon
gresą. Vis dėlto yra vilties, kad 

* vetuos.

Atstovų rūmų nutarimas lie
pia gręžti šulinius ne tik aliejui; 
bet ir geso dujoms, kurių Alias
koje yra dideli kiekiai. Specialis 
tai jau anksčiau žinojo, kad 
Aliaskoje yra dideli naftos ir 
dujų šaltiniai, bet niekas ten ne
norėjo investuoti didesnių ka
pitalų. Pradžioje manyta pra
vesti aliejaus ir dujų vamzdžius 
kanadiečių teritorija, bet pasku
tiniu metu šis klausimas kitaip 
išspręstas. Vamzdžiai bus pra
vesti nuo pačioje šiaurėje ir va
karuose esančių aliejaus telki
nių į Amerikos uostus Alias
koje.

Dabartiniu metu JAV išleidžia 
nepaprastai dideles sumas pi
nigų arabų valstybėms. Ame
rikiečiai perka aliejų iš Persi
jos įlankoje esančių įvairių alie
jaus šulinių. Daug aliejaus ame
rikiečiai gauna iš Pačios Persi
jos aliejaus šaltinių. Ne vieną 
kartą įvairūs-arabų šeichai, pri
sikrovę didelius kiekius JAV do
lerių, gautų už aliejų, metė juos 
į tarptautinę rinką, kad nuver
tintų dolerį ir pabrangintų auk
są. Kongresas yra pasiruošęs 
sustabdyti šį dolerių bėgimą į 
arabų valstybes.

Pragręžus aliejaus ir dujų šu
linius Aliaskoje, visi doleriai pa
siliks Amerikoje. Plieno pramo
nei bus daug darbo, teks gamin
ti gerus plieninius vamzdžius, 
kurie turės atlaikyti šaltas Alias
kos žiemas. Aliejaus pramonė 
duos darbo jauniems vyrams, 
kurie turės ne tik paruošti pla
nus, bet pravesti vamzdžius ir 
pastatyti reikalingus uostus ati
tekėjusiam aliejui sandėliuoti ir 
.paruošti kelionei į San Francisco 
ir kituą uostus.

Brežnevas siūlė, kelių Ame
rikos milijonierių pritariamas, 
gręžti dujų šulinius Sovietų Są-. 
jungos šiaurėje, leisti dujas į 
Murmanską, suspausti jas į ply
tų formą ir gabenti į JAV. Vi
sas šitas reikalas būtų kainavęs 
apie 14 bilijonų dolerių. Prezi
dentas neleido milijonieriams in
vestuoti Rusijoje tokių didelių 
sumų, klausimą atidedinėjo, o 
dabar jau aiškėja, kad kongre
sas leis ieškoti aliejaus pačioje 
JAV teritorijoje.

Generolų gausis
WASHINGTONAS. — Kon

gresas pradeda rūpintis vis di
dėjančiu generolų gausiu. Nuro
doma, kad 2. Didžiajame kare, 

'kai kariuomenės buvo 12 mili
jonų su viršum, tebuvo 139 tri
jų ir ir keturių žvaigždžių gene
rolai ir admirolai. O dabar, be
likus 2.2 milijono karių, šių 
aukšto rango karininkų yra 172.

— Kinija tikisi, kad neilgai 
trukus atvyks Dr. Henris Kis- 
singeris. Kitų užsienio delegaci
jų vizitai atidėti po kelis mėne
sius.



SLĄ MĘN’S LODGĘ Np. 228 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

SUNDAY, AUGUANN’S GROVE, 83rd AND KEAN AYENUE
= = *** - - - T -

PįpĘikįii ’̂ — x— Dance Contests — music 
ijy Geprge Jppikftg — ^Refreshments — 100 
V VALUABLE PRIZES.

HIQIIL1GHT of the AFTERNOON: “Good Samaritans” award 
to be presented to the: Lithuanian Athletic Union of North 
America committee
J. Baris, president, Anthony J. Rudis, Chrm. tour Comm., A. 
Lauraitis, Chrm. Basketball Comm., John G. Evans Sr., Chrm. 
tjlftjF- Coujjp. tur thfir unselfish efforts. įu ąrrąnging a euror 
gpaq sports Jppr for Ąųięrican-Lithuanian youtįl, ^ijo will lęave 
Qp a p co up try basket|m|l an<| volleyball competjtipn, begining 
up ĄugusĮ 25, ^973 ip prąnkfųri, Qermany.

Presentations wjll be ipade by:
Phil Krause, captain of tl|e 1937 
through 1939 LITHUANIAN 

J EUROPEAN CHAMPIONSHIP 
BASKETBALL TEAM and 

1' Harry Petraitis, captain of the 
|[ 1938 LITHUANIAN QLyMPJIC^ 
]> TEAM, along with many mem- 

bers of these teams.

If APL BEGINS AT NQQN

;; ADMISSION IS fĄEEBALFO GEGUŽINĖ
XX BĄLĘ’p tradincinė gegų- čiąi laimės šuliniu buvo labai 

patenkinti, nes laimėjo vertin
gų dovanų.

Stambesnius fantus paauko
ję Cpicagp Savings, Univer
sal Midland ir State Metropo
litam Bankai. P. P. A. ir M. Ru
džiai, Draugo dienraštis (Tė
vai Marijonai), Vytautas Va
lentinas, Baltic Bakery, dail. J. 
Pautienius, Marija Goceitas,. 
kiti aukojo smulkesnius fan
tus.

I. BALFo 3-jo skyriaus Brid- 
gęporto aukotojai: Transatlan
tic Gift Co., Jonas Bronis ta
verną VIądas Marta taverna, 
Frank TV krautuvė, Veronika 
taverna, Valeckas Stasys,Pau
lina taverna, R. Urbono maisto 
krautuvė, Virius taverna, Agęs 
Šuopienė, Jadvyga Skarčięnė 
ir Vladas Navickas.

H. BALFo 4-jo skyriau;* 
North Side suaukota 15 dova
nėlių.

Iii. BĄLFp 5-jo skriaus Mar
quette Parko aukotojai: Ant? 
Kareiva. Rob. Kosnianąs, Vyt. 
Žukauskas, AL Vaičiulienė, K. 
Nester, Myk. Kyrėjus, Olga Kas- 
perskienė, Mar. Sasnauskienė, 
Just. Palubinskas, “Parama”, 

, Jurgis Janu-

žinė birželio 17 dieną buvo sek- 
nrnga. Oras tą dieną buvp ne
aiškus. Čikaga buvo apgaubta 
tainsiais debesipus, ir kięRvię- 
n;- .ninulę galima buvo tikėtis 
lietaus. Gegužinės rengėjai, 
sipjirjnkę 3-3.Q vąl. ryto, aiiua- 

• ‘ųąvp, kas duryti, laukti lie
taus. ar nebijant nieko vykti ir 
pradėti ruoštis piknikui.

Kaip tarė, taip ir pą<|arė. 
Nutarė vykti 9 vai. karavanas 
su valgiais, gėrimais ir su vi
sokiais gegužinei ireikalingĮais 
daiktąis, pajudėjo Bučo sody-

i

bop.
Apie 12 vąl. dangus prasi

blaivė if yqs ti^ spėtą susitvar
kyti, pasiruošti, ypač laimės 
šuliniui, pradėjo svęčiai yaT 
žiuoti. PrĮvąžiavo 300 automo
bilių ir atvežę apie 1000 svęęių. 
^ežĮūrįnt buvusių Ęąlfo nebu
si prą t jnio, kuris lik vizuotas 
geruoju. Čikagos ir apylinkės 
lietuvjų visuomenė Bąlfą rė

mė su visu nuoširdumu. Balfp 
gegužinei dosnūs lietuviai lote
rijai, ‘'laimės šuliniui” sauau- 
kojo 1300 fantų. Laimės šuli
nys buvo sėkmingas, jokio 
skirtumo nebuvo nuo praeitų 
metų. Aukojo ir dirbo vienam Kostas Čepaitis 
ir tani pačiam tikslui, susšelpti šaitis, Br. Milišauskas, J. Bla- 
vargstanti brolį ir sesę. Sekmokienė, Mackevičius

BALFO ATSTOVŲ ^g^EEĮĮNCį^ |GA&QJE
Foto P. Maletos

Ant., J. & C. Place, P. Bajoru- gis vaist, Bąątkųs ręąt-, Nąųjor Ąrląuąkienė, P. Ęuniša, P. šid- 
laųskįenė, Ę. |Įąkąras, Royal 
E|Iųe Store, I. ^likolaitis, Aldo
ną klųb§§? Ę- Pąfelt.aS? Petron- 
sęli, K. J- Place,
Holy^'ppd PJinaitis,
Vaičąijis, B- Vizgirda,
Butitę, pjdięfigi J: SąĮ^ądolskis, 
p. RĮĮįRąų§įą§, R ją§ų|ąitis, B. 
^ąbųkąs.. V- JTut^aųs^as, D. Eit- 
montas, Šatas, E. Sereičikas, J. 
Litvijiienė, K. Juškevičius, ir B. 
Mu|įplis.

V BĄLFg Cįcęrp 
aukotojai:

VI. Bikųlčius, A. ir 
dūliai, E. Purtulienė, 
kienė, A. Kąšųbienė, M.Gegevi- 
čienė, Ad. Pupelis, Teod. Zails- 
kięnė, R. Memėnienė, S. Juod- 
yalkįęnę, ĮG ^ubonienė, A. 
foačkailienė, O. Galyydięnė, K. 
Deveikis, Ona Zailskienė, Y- 

Kaunienė, S. Kisielięųė, J. Bp- 
binięnė, T. Mišaųskięnė, J. 
Gribaųgkąs, J. Pup^Įiępė, Ą.

nas, P. Plėnienė, Jeronimas - 
mėsos pard., Spood Lit. Food, 
Lils klubas, J. Ą S. Pharmacy, 
Paulius Hardware, Mališaus
kas, A. Lietuvninkas, O. Urbo
nas, Klubas Gražina, Tveras 
Juvel., Butkus klub. Roma, 
Juozas Juška, Gėlių parduotu
vė, Mališauskas, Vaznelis, Du
dėnas, Jurkus, Bruno Hardwa
re, Al. Rožėnas, Žvynienė, Au
gus tai tis, Jurcys Phar., Poš
kienė, Kregždys, Rutkauskie
nė, Leokadija Ęrązdicnė, Dąr-

kas taverną, Noreiką fptpgp., 
Jadv. Saspay§įfienę, 4$.
balis, Aįį. iygpjoįgjti^ Ka§- 
nauskienė,
re, Mickpįįj įp.
Po Ik Bro§. gp., Sigįpįgįlįf tg- 
vern, Mąrągęjtę RŠbU
krautuvė, .

IV BALJtp fcjp gr4-
ghton Parko aukotojai:

Opą JĮųflgggę, Sępihrpt<b
R. Pranskus, Ė. Daibg, E. Vili-

skyriaus

Venclova, P. Navickienė, O. vai bilių grąžino į komitetų . 
Dobilįenp, dr. B. i|otu$ienė ir jpj bi|įųs bųtų ppiniįą|, pre- 
K. A. Mimžauskai. - žinotas būtų, turėjęs pareika-
pi BALFo skyriaus Lemon- laų|i ilp šįp rugpjūčio 3| {lie
to aukotojai \yt. ^olipnas, MjLinos pagelti algas vi$iį trijų val
da Shreckengost, Petras Abro-jįj£ios padalinių vykdomosios - 
inaitįs, I^azys Balėiūnąs. ikongreso ir teismą) pareigū-

Pfię llpįerijps taį^įgįgkayggnaipą.
1^. Įiru^aį, £. Ę. ir Ą. MoJ filius bųvp ąųkyitikųptas, 
tųšįąi, rfr. Ę. Mqtųšienė, D. Rgį- kaip labai nętą^tišįa« kelti 
r.ęi|cytė, J. Pųpelienę, G. ir Y- S3H daugumas ąiĮie^
Ręinytės, D. Csęyičiūtė, ęsę-^rj^įęėių kenėia nup ipfjiacijps. 
vičienė, O. Zailskienė, A. Frąp:i 
hailienė ir kiti. I

Įvažiavimą tvarkė: Antanas! ’ 
Kareiva — vadovas, Juzas Bla-! 
žys, Stasys Trinka ir Jonas . 
Vinciūnas.

Raguolį išleisti loterijai, bi
lietus išplatino Anelė 2VĮacke- 
vičienė.

Prie baro dirbo: Ed. Litvi
nas, Veselką, Pr. Eigęlis, Biels
kis, Pr. Janulis ir Mališauskas.

Prie virtuvės: K. Repšienė
— vedėja, Stukienė ir kt.

Prie saldainiu Veselkienė ir
Vaičiulienė.

Visą atskaitomybę tvarkė 
Kostas čepaijis.

J. Mackevičius dirbo ten, kur 
reikėjo skubios talkos.

Visą gegužinės atsakomybę 
nešė BALFo Čikagos apskrities 
valdybos pirmininkase Vale
rijonas Šimkus.

Kostas Januška

K. A. Minižauskai.

I Galina rpptyti eręįvlv
JAV-bių erdvėlaivis, kitaip 

vadinamas “dangaus laboratori
ja” Skylab bus jnatama kaip 
skaišti žvaigždė šį še§t^i^nį 
3:39 Y?d. ryto skrendąs iš pietų 
j rytus; sekmadienį, rugp.’5 į’. 
5:15 vai. ryto iš vakarų į šiau
rės rytus; pirmadienį 4:34 vąl. 
ryto iš šiaurvakarių j šiaurės 
rytus; antradienį 3:5§ vąl. ryt. 
iš piętyakąrįų į šiaurės rytus; 
trečiadienį 4:50 y. r. iš vakarų 
į šiaurės rytus; ketvirtadienį 
4:09 v. r. iš vakarų į šiaurės ry
tus; pęnktądiepį a>:06 v. r. iš 
šiaurės vakarų į šjaurėą rytus, 
ir šeštadienį rųgp. 11 d. 4:25 
vąl'; ryto ią šiauręą yąk. Į .piętų 
rytus.

Juškevičienė, M. Kasmckas, O

i 
tPASSBOOK ACCOUNTS

(new and existing accounts)
CERTIFICATE ACCOUNTS

(new accounts only)

On *5,000 or more

Account Maturity

o

. Two years ..

30 months

-Annual 
Yield

On $1,000 or more
Increases fo 5,39 % 

on interest accumulated 
foroneyeqr. ■ >

90 days
Interest paid to the 
date of withdrawal.

J^——■—— III JLII . P ■■ ............. .. ..x .     Ap ,, I ■ ------------ ■ liw   

Interest compounded daily. Deposits received by the 1 Oth of the month earn interest from the 1 st, if the funds remain 
on deposit to the end of the interest period. Deposits after the 1 Oth of the month earn from the datę of receipt.

HIGHER INTEREST RATES EFFECTIVE IMMEDIATELY,
For more detailed information on these new accounts, visit or call one of our savings counselors - it can ipegn 

mare for you. Standard Federal Savings. Safe, secure and reliable savings plans, with you in rruncL

-S - ”7 ‘ - 7 - 7'. nGS

Monday. Tuesday. Thursday. Friday- 9 A.M. to 8 P.M.; Saturday-9 A.M.to 12 Noon; Wednesday-no business transacted \ ’

—

V. Skri-
M. Rim-

37“

Kon.gre§as atsisukę 
pakelti sau algas

Washingtonas. Atstovų Rū
mai -praeitu pirmadienį atme
tė bilių, kuriuo numatyta yį- 
sięms atstovams (kongresine 
nąms) padidinti algas, pride
dant po $io,QQ0 metuose . Bi- 
lips per Senatą jąu buvo praė
jęs- 23< iįalsąis prieš Į56 atsto-

TIRS YILKV NUOHYJOJĄ
NEW YORKAS. — Bruklino 

teisėjas nutarė pasiųsti 70 m. 
Pauliną Hollinger pas ligoninės 
psichiatrą ir rugpjūčio. 29 d. grįž
ti į- teismą su pažymėjimu 'apie 
jos psichinę būklę, ši moteris 
nunuodijo du jaukius vilkus, įsi
laužus! į savininko sunkvežimį 
ir pašėrusi juos štrichninū ap
nuodytais viščiukais. Savininkas 
važinėjo vilkus po kraštą, rody
damas juos. Vaikai galėdavo 
juos glostyti be jokio pavojaus.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ - DOVANI Į LIETUVĄ IR USSR RALIS
NAUPOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 

‘ ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGERGY, IRC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIĄ ĮSTAIGA - ' \

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.j 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiąmi per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pn- 

statyn^as garantuotas. Vjsi maitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie finpos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių aų- 

dinių/taip paf maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. ;7'
Jvc ‘jt-. %• t 1 * A ■ I V' ‘ . v- į - ' f. » -

Affiliated with POPAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 T'lshman Street_______
BALTIMORE 31, MD. —"1900 Fleet Street______ ...
BROOKLYN, N. y.. |UU — 485 McDonald Avenue 
BUFęALO T2, N. Y. — 701 FiHmore Avenue'Ll....... 
CRlCAUO 21, III.’ — 1241 No.'Ashland Avenu<_____
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 6? Street - 
CHICAGO, ILL. $0609 — 1855 West 47 Street _____
CLEVELAND 13, Ohio —- 1028 Kenilworth Avenue......
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avtnue-----
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres fit 9 ......
HAMTRAMCK, Mich? — 11339 Jos' Campau” Avenue 
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue —

* LOS ANGELES 4, Calif. — ’ 159 So. Vermont Avenue 
NEWARK, ’ 378~Marlret Street ILL—-.2-.7..
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue-------------

YORK £ N. Y. — 141 Second Avenue------------
PHILADELPHIA 23/ Pa. — 631 W. Girard Avenue___
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue —I_____
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue_____
SYRACUSE, N. ?. 13204 — 515 Marcellus Street___
TRENTOtį 10, N. J.’ — 1152 Deutz Avenue —_____
Ųt|ę4, q. Y. — 2$3 B|ęek«r Sfreet -

43 $-1654 
342-4240 
og 

4U-S1I

771-0694 
365-6780 
3X3-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
647-2452

475-9746 
392-0306

NĄMJIŲKit CHICAGO f, ILLA- SATURDAY, AUGUST 1



ASM 13NS KULTO EVOLIUCIJA
Benusitęsianti Watergate byla t 

ir diena iš dienos iškeliamieji 
aikštėn nauji dalykai, kiekvieną 
demokratinės santvarkos gynė
ją verčia susimąstyti. Istorikas 
Daniel J. Boorstin nurodo, kad 
ta byla atidengė patylomis pla
ningai bebręstantį “asmenybės 
kultą” (cult of personality), vis 
daugiau valios ir galios pasi
imant į prezidento ir egzekuty- 
vinės įstaigos (Baltųjų Rūmų) 
rankas.

’’Praktiškai žiūrint”, sako 
Smithsonian National Museum 
of History direktorius istorikas 
Boorstin, “viens iš skubiai kel
tinų klausimų turėtų būti Pre
zidento Egzekutyvinio Ofiso pri
gimties klausimas. Mano nuo
mone, šis klausimas turėtų būti 
visapusiškai ištirtas. Preziden
to egzekutivinės įstaigos išsiplė
timas visiškai išėjo iš ribų ir 
jau siekė perimti kitas krašto 
valdymo pareigas”.

“Stebėdamas vykstančius Wa
tergate apklausinėjimus, aš pats 
savęs klausiu, ką visi tie žmo
nės — Dean ir kiti tenai veikė? 
Ar ten buvo koks padorus dar
bas, reikalingas skubiai atlikti? 
Nemanau, kad prezidento įstai
gos išplėtimas būtų pačiai tai 
įstaigai pasitarnavęs”, sako 
Borstin.

Seniau buvęs politiniai skan
dalai Amerikoje žymiai skyrėsi 
nuo dabartinių: jie būdavo su
sieti šu noru pasipelnyti. “Da
bartinio skandalo (Watergate) 
bauginantis aspektas yra tas, 
kad kol kas nevienas tose aukš
tose pareigose (Baltuosiuose 
Rūmuose) neatrodo, kad būtų 
turėję ar tikėjosi turėti naudos 
iš to, ką darė. Tatai kelia pa
vojų to, kas Rusijoje vadina “as
menybės .kultu”; pavojų, kurį 
mes pradedame pastebėti, kur lo
jalumas lyderiui statomas aukš
čiau viso kito. Reikia atsimin
ti, kad (Watergate byloje) įvel

tas komitetas nėra Nacionalinis 
Respublikonų komitetas, bet Ko
mitetas Prezidentui perrinkti. 
Ir labiausiai įlerimą keliantis 
aspektas yra tas, kad jis (tas 
komitetas) viską darė, turėda
mas galvoje tik tą vieną žmo
gų (Nixoną).

“Manau, kad to epizodo 
(Watergate) efektas užsieniuo
se sudramatizavo mūsų susirū
pinimą kai kuriais viešosios mo
ralės standartais. Ir ta prasme 
tai, gal būt, buvo geras dalykas. 
Tatai dramatizavo Kongreso ga
lią. Tai dramatizavo mūsų teis
mų integralumą ir dėl viso to, 
bet kas, sėdintis prezidento kė
dėje, bus atsargesnis, panaudo
damas valdžios — prezidentūros 
galią”.

Nuo Jeffersono iki Nixono
žinomas publicistas Jack An

derson antrašte “Argi JAV pre
zidentas virsta dievišku monar
chu ?” straipsnį pradeda trečiuo
ju prezidentu Thomu Jefferso- 
nu, kaip jis savo inauguracijos 
dieną, atsikėlęs mažame board
ing house kambaryje, papras
tai apsirengė, nuėjo į inaugura
cijos ceremonijas, pasakė savo 
kalbą apie valdžios subordinaci
ją individumo (asmens) teisei 
ir sugrįžęs į savo patalpą užėjo 
į valgyklą, bet pamatęs, kad vi
si stalai užimti ir jam niekas 
vietos neužleido, grįžo nevalgęs 
į savo karmbarį. Nors pats Jef- 
fersonas nebuvo koks bevardis 
nulis, bet buvo vienas iš labiau 
šiai sofistikuotų žmonių .pasau
lyje, buvo turtingas ir didelės 
plantacijos savininkas, bet savo 
viešose oficialiose pareigose sten
gėsi duoti paprastumo ir parei
gingumo pavyzdį. Taip jis pa
darė ir valgykloje neberadęs sau 
vietos, laikydamasis priežodžio 
“kas pirmesnis, tas geresnis” ar- 
ba'“kas anksčiau atėjo, tas grei
čiau gavo”.

Klek
lykai pasikeitė, Jack Anderson 
aprašo sceną vienų pietų, kuriuo
se prezidentas Nixonas dalyvavo. 
Jo atėjimas J Baltųjų Rūmų Ry
tų kambarį buvo praneštas tri
mitais. • Tremitininkai! marinai 
dėvėjo 1 skarlatinhis (raudonos 
spalvos ( tunikas, papuoštas 
auksiniais galionais; jų trimi
tai buvo papuošti vėliavėlėmis.

Fanfaroms aidint ir marinų 
orkestrui grojant procesinę mu
ziką, didžiaisiais laiptais artėjo 
prezidentas su pirmąja ponia pa
rankėje. Mr. Nixonas į Rytų 
kambarį žengė apgalvotai, žings
nius matuodamas ir monarchų 
pavyzdžiu, geraširdiškai šypso
damasis. Orkestras triukšmin
gai sugrojo “Ruffles and Flouri- 
sches” ir “Hail to the Chief”.

Vėliau, prezidentui iš Rytų 
kambario pereinant į valgomąjį 
kambarį dviem eilėmis griežtai 
ramiai stovėjo medaliais ir "ga
lionais (auksinėmis juostelėmis) 
apsikabinėję kariškieji padėjė
jai. Pietų svečiai visą vakarą 
buvo apsupti puošnių kariškių 
uniformų. Priedams prie puoš
nių kariškių, įvairūs kariškos 
muzikos vienetai svečiams gro
jo serenadas. Baltai apsirengę, 
baltomis pirštinėmis negrai pa
tarnautojai bėgiojo aplinkui su 
gardumynų pilnais padėklais.

Šiandien mums būtų sunku su
prasti tą moralinę degradaciją, 
susietą su visais tais monarchiš- 
kais blizgėjimais ir viduramži
niais trimitais, supančiais pre
zidentą, jei neprisimintumėm pa
tys savo valstybės pradžios.

šešiasdešimt metų po Jeffer
sono, Abrahamas Linkolnas te- 
betęsė paprastumo pavyzdį, tad 
sykį Britanijos ambasadorius pa
sijuto stačiai pritrenktas, radęs 
Linkolną Baltuosiuose Rūmuose 
beblizgįnant savo batus. Linkol
nas dažnai pats atidarydavo Bal
tųjų Rūmų duris. Jis pats pės
čiomis apeidavo Įvairius depar
tamentus, išnešiodamas jiems

’savb’msfrtflWjaV Ir‘ priirūdamaš 
jų t raportus. Linkolnui buvo 
sunku pačiam save vadinti “the 
President”, savo laiškus jis mie
liau pasirašydavo “jūsų klus
nus tarnas”. Nors kartaią'* pri
verstas imti ko tie diktatoriaus 
galios, jis, kaip ir anksčiau Jef- 
fersonas, stengėsi praktiškai lai
kytis šūkio, kad valdžia yra “iš 
žmonių, per žmones, dėl žmonių” 
(of the people, by the people and 
for the people).

Kaip labiau ir labiau valdžia 
iš žmonių buvo pasisavinama ir 
piknaudojama, autorius prime
na keltą pavyzdžių, pvz. kaip vy
riausiasis teisėjas Warren Bur
ger reikalavęs, kad jam įeiti į 
aukščiausiojo teismo kamerą 
būtų paklotas auksinis kilimas ir 
kad valdžia duotų valdinius rū
mus jo imperatoriškai didenybei 
gyventi. Arba, kaip Marta Mit
chell, vyriausiojo valstybės gy
nėjo žmona, turėjo nuosavą ofi
są ir štabą, kaip FBI agentai tu
rėjo laidyti (prosyti) jos rū
bus, visuomet buvo jos reika
lams valdiniai limuzinai su šofe
riais...

Kaip ženklus pakeliui į stali- 
nišką “asmens kultą” Ander
sonas nurodo:

“žemiausftos tendencijos žen
klai yra matomi Nixono adminis
tracijoje — nepasiekiamas pre
zidentas, bandantis imituoti De 
Gaulle; pragmatiškas melavi
mas publikai; panieka spaudai; 
batalionai vienam tik preziden
tui lojalių dvariškių sikofantų 
(saubaudžių pataikūnų); volio
jimasis po neo-kaizerizmo bal
dakimu iki komiškos operos uni
formų su baltais švarkeliais ir 
smailiomis plastikinėmis kepu
rėmis, kuriomis Mr. Nixonas sy
kį bandė apmaustyti Baltųjų Rū
mų policiją. > J. Rr.
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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.

savings and loan association

Suomijos laikraščiai rašo apieĮnikinei pagalbai, 
liepo 4 — 9 įvykius Helsinkyje 
su pabaltiečiais:

Liepos 7 d. “įleisiugin Sano- 
mat” kiek plačiau tuos įvykius 
plačiau aprašo už bet kurį kitą 
laikraštį. Jis įdėjo ir ofocialų 
Suomijos Užs. Reik. Min. ko
munikatą. Laikraštis primena, 
kad JAV sekretoriui Rogers pa
reikalavus, visi suimtieji pabal
tieciai buvo paleisti. Tą patį 
kartoja ir kiti laikraščiai. Su
imtieji buvę JAV, Kanados, Šve
dijos ir D. Britanijos piliečiai.

Policijos patarėjas Arvo Penl- 
ti ir policijos direktorius Erkki 
Korhonen ketvirtadienį, liepos 
5 d. pasakė, jog iš tikrųjų buvę 
pagrindo, kad pabaltieciai tu
rėjo būti dabojami, nes jie 
prie konferencijos salės dalino 
raštus (leaflets), kuriais buvo 
reikalaujama laisvės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai.

Paklaustas vidaus 
min; Heikki Tuominen 
įvykius su 
atsakė: 
kių papildomų informacijų. Vi
si dalykai surišti su tuo įvykiu 
yra įtraukti į policijos komuni
katą”.

Laikraštis “Uusi Suomi” lie
pos 7 d. aiškina, jog paklaus
tas Užs. Reik. Min. - Politinio 
Departamento direktorius Matti 
Tuovinen, pareiškęs, kad su
laikytieji visai nekontaktavę 
Užs. Reik. Ministerijos, bet tie
siog Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo konferencijos, 
organus. Liepos 7 d. laikraštis 
“Hufvudstadbladet”, Uldis Gra- 
va susitikimą ir dialogą su A. 
Gromyka, taip aptaria. Vienas 
jų prisiartinęs prie Gromykos. 
Į jo klausimą kada būsianti duo
ta laisvė Baltijos valstybėms, 
Gromyka tik nusijuokęs ir pa
purtęs galvą.

Liepos 9 d. “Ilta - Sanomat” 
mini, kad drauge su pabaltie
čiais buvo sulaikytas ir vienas 
suomis .— žurnalistas, Seppo 
Kervinen. Jis paaiškinęs, jog 
viskas prasidėję Švedijoje. Jis 
ten anksčiau buvęs pabaltiečių 
kontaktuotas ir sutikęs už atly
ginimą atlikti kai kuriuos smul
kius spaudos darbus. Jis pasa
kė: “Aš buvau pasamdytas tech-

Mano užda
vinys buvo sudaryti kontaktus, 
paruoš(i spaudinius spaudos 
konferencijai”. Jam esą žino
ma, kad pabaltieciai per amba
sadas Helsinky išsiuntinėjo 
dviejų puslapių raštus Vakarų 
valstybių delegacijoms. Tas pat 
raštas, ofsetu padaugintas, bu- 
vonumatylas išdalinti spaudos 
konferencijai. (Tas raštas tai 
buvo Pasaulinės Baltų Santal
kos memorandumas dr. J. K. 
Valiūno pasirašytas. Pagaliau, 
laikraštis paduoda ir Suomijos 
L’žs. Reik. Min. Ahti Karjalainen 
žodį, kad pabaltiečių klausi
mas turįs mažos svarbos 
tai jis pats sau imąs visą 
komybę.

ir už 
atsa-

reikalų 
apie 

pabaltiečiais taip 
“Aš nenoriu duoti jo-

laik- 
labai 

“Uusi 
pava-

“Nereikalingas nervuo- 
Jis rašo: “Yra visai

Visų aukščiau minėtų 
rašeių įvykio aprašymai 
panašūs. Tik liepos 8 d. 
Suomi” įdėjo vedamąjį, 
din tą 
tumąs”.
aišku, kad policija, tuo labiau 
politinė policija, turi daboti 
tai, kad nebūtų išsišokimų nu
kreiptų prieš bet kokią šalį, 
dalyvaujančią Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijoje, o lygiai ir prieš jos 
narius. Saugumas turi būti res
pektuotas ir nedalomas, ir to
dėl turi būti veikiama pagal 
reikalą. Be jokių diskusijų apie 
smulkmenas pasireiškimuose, 
pabaltiečių organizacijos turi 
atsiminti faktą, kad gyvename 
teisinėje valstybėje. Ilgų va
landų apklausinėjimas tarp 
kitų Amerikos ir Kanados pi-

f

“Mozę” ištraukė 
iš tvenkinio

ČIKAGA. — Lincolno parko 
tvenkinyje pirmadienio naktį 
rastas 2 ar keturių savaičių ber
niukas, plūduriuojąs kelių co
lių gylio vandenyje. Rastinukas 
nugabentas į Kolumbo ligoninę, 
kur slaugės jį pramin ė Moze, 
kuris kaip ir biblinis Mozė bu
vo rastis vandenyje.

Tvenkinyje jį rado 34 m. vien
gungis Richardas Franklinas, 
kuris tuo metu vaikštinėjęs pa
gal tvenkinį ir išgirdęs keistą 
krykščiojimą. Iš karto manęs, 
kad tai kurio nors paukščio cip- 
sėjimas. Prieš pat išgelbstant, 
kūdikis buvo bepradedąs slink
ti giliau į vandenį.

Reikia vizų į Alžeriją
WASHINGTON A S.. — Vals

tybės departamentas praneša no
rintiems vykti į Alžeriją, kad 
reikia gauti vizą prieš išvyks
tant. Be jos atvykę keleiviai 
grąžinami iš Alžerijos sekančiu 
lėktuvu, nesvarbu kur jis skris
tų.

Šios tvarkos būsią laikomasi 
iki rugsėjo 8 d. Suvaržymas 
įvestas dėl numatomos blokams 
nepriklausomų valstybių konfe
rencijos ir prekybos parodos rug
pjūčio mėnesį.
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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 pai ūpina fondus namams įsigyti.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.
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Apdrausti iki $20,000.
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Pastabos iš tolo
2O-ii Lietuvių Diena vts dar svetimoje pastogėje

Birželio 24 d., sekmadienį, Los 
Angeles mieste įvyko šv. Kazi
miero parapijos rengta Lietuvių 
Diena, kurią reikėtų laikyti lyg 
ir jubiliejine, nes tai buvo 2O-ji 
iš eilės, skaitant nuo 1954 m.

Nuo pirmosios iki paskutiniosios 
—■ šios Lietuvių Dienos, virtu
sios tradicine lietuvių švente Ka
lifornijoje, turėję didelį pasise
kimą, sutraukdamas tiek lietu
vių publikos, kiek niekada jos

Primetamą prievartą vadina garbe
Rusijos komunistai dešimtmečius pasakojo ir rašė, 

kad ekonominiai reikalai yra patys svarbiausieji žmogaus 
gyvenime. Teisingai paskirsčius Žemės turtus, kiekvie
nam davus jam priklausančią dalį — bus išspręstos pačios 
sunkiausios problemos. Rusijoje tas problemas komunis
tai sprendžia daugiau negu 50 metų, bet iki šio meto 
ekonominio klausimo jie dar neišsprendė. Jie ten turi vi
są galią, gali daryti, kas jiems užeina ant seilės, bet pa
ties svarbiausio klausimo nepajėgė išspręsti. Jeigu reika
lai ten ir toliau taip bus tvarkomi, tai jie nepagerės ir ki
tais dešimtmečiais.

Rusijos komunistai žmonijos istorijon greičiausiai 
nueis žodžių sąvokų keitėjų titulu. Žmonijos santykių per
tvarkymą jie pradėjo gristi atvirkščiomis sąvokomis. Jie 
nepajėgė pagerinti Rusijos darbininkų gyvenimo, jiems 
nepavyko palengvinti darbo žmonių vargų, jie net ne
pajėgė sudaryti tokios valstybinės santvarkos, kurioje 
visi vergai turėtų vienodas teises. Jie kovojo prieš kapi
talistus, turėjusius privilegijų senais laikais, bet jie su
darė dar gausesnę valstybinių kapitalistų grupę, kuri tu
ri didesnių privilegijų, „ negu anksčiau turėjusieji.

Nepajėgę įvesti geresnės teisinės santvarkos, jie įve
dė baisios valstybinės prievartos sistemą, kokios dar ne
buvo jokioje policinėje valstybėje. Jie visiškai panaikino 
laisvas diskusijas ir krašto gyventojų minčių pasikeiti
mą, bet tvirtina, kad Sovietų Sąjungoje yra didžiausia 
laisvė. Jie skelbia, kad Sovietų Sąjunga yra pagrįsta tei
se, tuo tarpu kiekvienas žino, kad Rusijoje čekistai gali 
žmogų nuteisti net kaltinimų nuteistajam neįteikus. Ru
sijoje čekistai teisia žmones pagal policininko arba komu
nistų partijos pareigūno įskundimą. Įveda “proletariato 
diktatūrą”, o drįsta skelbti, kad Sovietų Sąjungoje yra 
demakrtiškiausioji iš visų demokratijų. Patys paskiria 
vieną kandidatą atsakomingoms pareigoms, o skelbia, 
kad žmonės tą kandidatą išrinko. Kontroliuoja spaudos 
mašinas, popierių, rašalą ir plunksnas, o sako Sovietų 
Sąjungoje kiekvienas žmogus gali rašyti ir dėstyti savo 
mintis. Demokratijos, laisvės, teisės, garbės ir kitom pa
grindinėms sąvokoms jie duoda visai kitą prasmę. Jie 
patys žino, kad jų iškraipytos sąvokos yra kreivos, ne
tikslios, bet tas kreivas sąvokas jie bando prievarta pri
mesti ne tiktai savo imperijos vergams j bet ir laisvajam 
pasauliui.

Lietuvos ūkininkai visą laiką žinojo, kad javus rei
kia sėti ir piauti. šiandien komunistų partijos centro ko-

mitetas žemdirbiams pasako, kada ir ką jie turi daryti 
Šiais metais ragiai Lietuvoje prinoko vieną savaitę anks
čiau. Partijos centro komitetas nieko apie tai nežinojo ir 
neparuošė ūkininkams reikalingų instrukcijų. Užtat šių 
metų liepos 27 dieną susirinko komitetas ir paskubomis 
paruošė pačius svarbiausius įsakymus. Sekančios dienos 
centro komiteto organas jau paskelbė visus tuos įsaky
mus. Centro komitetas kviečia ne tik žemės ūkio darbi
ninkus, bet visus “organizuotai nuimti javų derlių”. Tie
sa šitaip aprašo patį svarbiausią centro komiteto nuta
rimą žemės ūkio darbininkams:

“Pasitarime buvo pabrėžta, kad lygiagrečiai su 
javapiūte respublikos žemdirbių garbės pareiga yra 
laiku pristatyti grūdus valstybei. Organizuojant pa
ruošas , labai svarbu, kad transporto priemonės, 
kuriomis grūdai vežami į priėmimo punktus mažiau 
prastovėtų. Todėl būtina labai sklandžiai organi
zuoti grūdų priėmimo punktų darbą. Visur turi bū
ti sudaryti grūdų pristatymo grafikai ir ūkiai pri
valo jų laikytis. Vykdant paruošas reikia pasirūpin
ti, kad valstybei būtų parduota daugiau rugių ir ge
rai sutvarkytas salyklinių miežių pristatymas”. (Tie
sa, 1973m. liep. 28)
O už kelių eilučių centro komitetas dar prideda tokį 

žemės ūkio darbininkams įsakymą:
“Visuose respublikos ūkiuose būtina sutvarkyti 

" sėklų fondus ir nedelsiant pradėti jas valyti. Svar
biausias uždavinys — kuo geriau paruošti žiemken
čių sėklą sėjai. 5.5 tūkstančio hektarų pernai rudenį 
buvo užsėta naujų trumšiaudžių “kombaininių” ir 
kitų veislių rugiais. Dabar reikia visą tą derlių iš
saugoti ir palikti sėklai.” (Ten pat).
Lietuvos komunistų partijos centro komitetas labai 

geria žino, kaip eina javų transportas visoje Sovietų Są
jungoje. Rusijoje dirbantieji Amerikos pareigūnai iš pa- 
sitarimųsu pačiais sovietų pareigūnais nustatė, kad iš 
visų sovietų valdžios užpirktų Amerikoje javų tiktai 80% 
pasiekė paskyrimo vietą. Javai tvarkingai buvo nuvežti į 
Leningardo ir Odesos uostus, bet kai reikėjo pačius javus 
nuvežti į paskyrimo vietas, tai 20% nubyrėjo. Vienur 
sulūžo vagonai, kitur prakiuro maišai, o kitose vietose 
maišų skaičius sumažėjo. Panašiai javų pervežimas eina 
ir “tarybinėje”. Lietuvoje. Centro komitetas stato sargus, 
ginkluoja juos pačiais naujausiais revolveriais, bet jie 
nepajėgia nustatyti, kur pervežami javai nubyra.

Lietuvos ūkininkas, nuvalęs ir iškūlęs javus, pir- 
miasia supildavo į aruodus tiek, kiek jam ir jo šeimai rei
kėdavo. Kitus, javus jis parduodavo. Centro komitetas, 
atėmęs žemę iš visų ūkininkų dabar žiūri, kad pirmiasia 
atėmęs žemę iš ūkininkų dabar žiūri, -kad pirmiausia 
būtų atiduotas valstybei reikalingas javų kiekis. Vėliau 
ūkio darbininkui javų nelieka, nes įsakymas liepia “par
duoti” didesnį javų kiekį valstybei. “Pardavimas” vals
tybei eina pagal valstybės nustatytą kainą. Juodosios rin-• 
kos kaina yra bent tris kartus aukštesnė, bet komunistai 
prievartinį javų atėmimą vadina “pardavimu”. O prie
vartinį javų auginimą ir išvežimą į rusų sandėlius vadi
na ūkininko “garbės pareiga”.

i kita proga ir kitur neguaurenka 
(išskyrus šieneiin f “Otaadioė* 
lės” viešnagę).

Pradžioje tepasikliaujant tik 
savomis, vietinėmis, jėgomis, 
parapijai augant, plečiantis ir 
turtėjant, metai po metų buvo 
plečiama ir turtinama tų dienų 
kultūrinė programa, kol jau čia 
buvo iškviesti patys geriausi, 
Amerikoje ar Kanadoje gyve
nantys, lietuviškos dainos, žodžio 
ar dailės meno talentai, jų dau
gumas — net po kelis kartus. Jo
kia kita lietuvių organizacija 
(išskyrus pamažu best iprėj ančių 
pastaraisiais metais Bendruome
nę) to padaryti negalėje ir be
gali ir dėlto nenuostabu, kad pa
rapijos rengiamos Lietuvių Die
nos virto kultūrinėmis šventė
mis. Ypačiai paskutinioji — 20- 
ji, birželio 24 d. Los Angeles.

šios dienos programa, kuri, 
deja, vis dar reikėjo išdėstyti 
net dviejose vietose — parapi
jos salėje filatelijos ir dailės pa
rodos, o vyriausioji, koncertinė 
dalis, Marshall High School sa
lėje, mat, parapijos salė tokio
mis dienomis toli gražu nesutal
pina lietuviškosios publikos ir 
dėl to reikia naudotis svetima 
pastoge (vienoje išturtingiausių 
Amerikos lietuvių kolonijoje).

Po Birutės Dabšienės sugiedo
to Amerikos himno, įvadinį žodį 
pasakė parapijos komiteto ilga
metis pirmininkaš Fr. Špeeche- 
riš, pristatydamas programos 
vedėją,, iškviestą net iš New 
Yorko, — čia Su savo nuotaikin
gu humoru lieuvių publiką links
minusį visai neseniai kita proga, 
— aktorių Vitalį Žukauską. To
liau programoje: solistas — sve
čia Arnoldas Vokietaitis (bosas- 
baritonas) ir viėtiri ė. pianistė 
Raimonda Apeikytė. Be to, In
gos Tumienėš tautinių šokių 
grupė “Audra”.

Publika visus prograirlbs, da
lyvius sutiko labai šiltai, kartais 
net entuziastingai, nekalbant 
jau apie patį programos Vedėją 
Vitalį Žukauską, kuriant Už jo 
“vieno žmogaus teatrą” labai 
daug karštų katučių nepagailėjo.

Programos metu buvo pagerb
tas parapijos klebonas prelatas 
Jonas Kučingis — Joninių pro
ga. Garbės svečių tarpe prista
tyti generolai Stasys Raštikis, if 
Jonas Černius su poniomis. Tai 
Marshall High salėje.

Parapijos salėje vykusios fi
latelijos ir dailės parodos buvo 
gausiai lankomos ir su dėmesiu 
apžiūrėtos. Individualinėje dai
lininkų parodoje savo darbus bu
vo išstatę: Pr. Baltuonis, Rasa 
Arbaitė, Jonas Andrašūnaš, Pf. 
Gasparonis, I. Pėterienė ir V. 
Sakalauskas. Kolektyvinėje pa
rodoje dalyvavo: V. Mockutė, J. 
šlapelytė, S. Mockevičienė, S. 
■Pinkus, R. Matulaitytė, I. Braz
džionienė, P. Valiulienė, R. Nar

butas, J. PuikūMj ir Y. Baraus
kas.

Takiai diaaai surengti reikė
jo be abejo daug žmonių, kurie 
įdėjo daug nuoširdaus darbo ūr 
jėgų, kad šventė turėtų tokį gd- 
žų pasisekimą. Neturiu galimy
bės nei pareigos —• tai, be abejo, 
padarys vėliau preL J. Kučingis 
savo padėkos žodyje —- Čia visų 
pavardžių išskaičiuoti. Vieną tik 
norėčiau čia pamiaėti, kurė» sto
vėjo visų tų darbų ir žaatohi 
priešakyje: šv< Kazimieru Meku- 
vių parapįįoe klebeną prelatą 
Joną Kučiagį, be kurio nebotą 
įmanomas teka lietuvių Dieaos 
pasisekimas ir vis dar vienaly
tės lietuvių kolonijos damas lie
tuviškas gyvenimas.

Kryžius ant llėtuvly namų
Birželio pradžioje Los An

geles mieste parduoti Lietuvių 
Namai, anksčiau vadinti Lietu
vių Bendruomėnės Centru. Jų 
pirkimas čia prieš daugiau kaip 
13 metų buvo sukėlęs gana smar
kią heuvių gyvenimo audrą, nes 
be tada jau gerai įsikūrusios lie
tuviškų parapijos dar vienus vi
suomeniniams reikalams lietuvių 
namus organizavo ir kita (dau
giausia Tutinės Sąjungos žmo 
nių) grupė, kuri, nesusitrus su 
bendruomenininkais, taip pat 
įvykdė savo nusistatymą,-ir to
kiu būdu beveik tuo pačiu lai
ku atsirado dveji visuomeniniai 
namai. Bendruomenės Centro 
namai (4415 Santa Moniea 
Blvd.) nepatenkino kolonijos rei
kalavimų), nepatenkina ir Tau-- 
tiniai Namai, nes ir vieni ir kiti 

! yta per maži. Už Bendruomenės 
Centro namus tad užmokėta 
'35,000 dol. su viršum, dabar 
gauta 50,000 dol. Nupirko korė
jiečių religinė grupė, kuri ne
didelėje salėje įsirengė bažny
čią, ant stogo pastatė kryžių, o 
buvusiame bare ir valgykloje 
įrengė mokyklą.

Pratestvo|a užsimerkę
Nesenai įvyko Jeruzalėje 2%- 

sis Tarptautinio Spaudos In
stituto suvažiavimas, kuris pri
ėmė be diskusijų rezoliuciją, 
smerkiančią spaudos suvaržy
mus Filipinuose, Čilėje, Graiki
joje, Singapūre ię Šri Lankoje 
(bįjv< Ceyldne). Buvę tik šiek 
tiek pašigiiičyta apie spaudos pa
dėtį Filipinuose. Nieko' apie 
spaudos “laisvę” Baltijos kraš
tuose, liet pačioje Sovietų Są
jungoje ar jos satelituose...

Sovietu konsulatas 
San Franciske ♦

Birželio 23 d. San Francisko 
mieste. oficialiai atidarytas So
vietą Sąjungos konsulatas. Se
kančią dieną, sekmadienį, rusų 
pareigūnus “pasveikino” žydų 

demonstracijos.
Tą pačią dieną turėjo būti ati-

deryinii Amerikos heasutetas Le- 
bet iii loMigtą darbų 

jo atidarymas užtruksiąs iki lie
pos vidurio. Amerikos konsula
to Leningrade tarnybinėn sri- 
tjn įeina ir Lietuva, Latvija bei 
Ostija.

Vaistas nu© astmos
PORTLAND, Ore. — Federa

linė įstaiga FDA (Maiste ir Vai
stų Administracija) pripažino 

tinkamu vaistą, kurs gali apsau
goti žmogų nuo aštrių astmos 
atakų.

Tas vaistas, vadinamas cro- 
molyn sodium, buvo FDA tik da
bar leistas, bet jis Anglijoje bu
vo išvystytas ir leistas jau 1967 
metais.

Nors tas vaistas astmos ne
gydo ir kitų vaistų nepavaduo
ja; bet jis yra tuo svarbus, kad 
paėmus iš anksto jis apsaugo 
nuq atakos atsidūrus astma su
keliančioje atmosferoje. Ir dar 
tuo šis vaistas geras, kad ne
sukelia neigiamų efektų, kaip 
kad kiti vaistai nuo tos ligos su
kelia.

Perspėjama, kad cromolyn so
dium negalima imti aštriam ast
mos antpuoliui ištikus, kepenų 
ar inkstą Bga sergant, taip pat 
jų negali imti nėščios moterys.

Apie 10 milijonų amerikiečių 
serga astma. Astmos atakas iš
šaukia temperatūros staigus pa
kitimai, šaltis, dūmai, garai, da
žai, chemikalai, žiedų dulkės, 
mankšta, net dainavimas, juo
kas ir susijaudinimas.

Paidrimaš saugotis 
nua vaistu raukšfem

WASHINGTONAS. — Fede
ral. Prekybos komisija (FTC> 
pareiškė, kad plačiai visose JAV 
dalyse veido raukšlėms pašalin
ti vaistai gali būti kenksmingi, 
kad jie pagelbsti tik trumpam 
laikui ir galikaštuoti daugiau 
negii kaštuotą plastinė chirur
gija. Minėtoji komisija papra
šiusi teismo laikinai sustabdyti 
Denvery firmos Forever Youn,g, 
Ine. gaminamų vaistų melagin
gą spaudoje reklamą.

Tuose vaistuose vartojama 
karbohnė rūgštis esanti kenks
minga ir vienas asmuo net mi
ręs. Be tOį FTC tvirtina, skaus
mas, kokj tų vaistų vartojimas 
Sukelia, esąs toks aštrus, kad 
pacientą tenka anestezuoti prieš 
juos pradedant vartoti. Minėtoji 
kompanija turi leidimus juos 
vartoti tik Washingtono, Ore
gon, California, Hawaii, Colora
do ir Virginia valstijose.

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM

• PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ

MANTAS AUKŠTUOLIS

NERIJOS “STEBUKLAS”
3

MEDŽIOKLE PAS P. MERKI

Nors ir ne iš eilės, čia paminėsiu ir ki
tas derybas. Po to, kai mūsų vyriausybė 
dėl keistų ir neišaiškintų priežasčių, grei
čiausiai bolševikų šnipų apsukrumo ir 
subversijos pagalba, įsileido kruvinai 
raudoną Trojos arklį ( įgulas) į Lietuvos 
žemę. Tai buvo didžiausias nusikaltimas 
mūsų nepriklausomybės laikais. Kad tai 
buvo iš anksto paruoštas mūsų tautos lais
vei smūgis, tai įrodo ne tik konsulo Terec- 
kio pasakymas — vis tiek tai bus mūsų. — 
bet ir tai. kad bolševikai sugebėjo įpiršti 
savo šalininką Vitkauską į generalinio šta
bo viršininkus (— Mes jį iš anksto, jums 
primetėm, — vėliau gyrėsi bolševikai), šį 
reikalą žinantieji asmenys turėtų tiksliai 
nušviesti . kad bent ateityj mūsų valstybės 
vyrai būtų apdairesni ir apsukresni...

Kai Merkys grįžo iš Maskvos, jo dvare 
buvusion medžioklėn pakvietė ir mane. 
Jis visuomet būdavo smagus ir savim pasi
tikįs, bet šį kartą buvo sumišęs ir neramus. 
Prie progos, jis paklausė dėl įgulų įsilei
dimo į Lietuvą mano nuomonės. Aš atsa
kiau pikiai ir atvirai :

— šiuo žygiu jūs savo dvaro neišgel- 
bėsit, o Lietuvą prarasit.

Jis sumišo ir pasitraukė nuo manęs, 
šalia manęs buvęs ir tai girdėjęs M. L. 

tarė:
— Tu buvai labai žiaurus.
— Gaila, kad negalėjau būti dar žiau

resnis už tokį lygį, — atsakiau.
Aš gerbiau Merkį, žinodamas, kad jis 

buvo drąsus ir garbingas vyras. Bet las jo 
nuolaidumas bolševikams Maskvoje buvo 
netikėtas, nelauktas Ir nesuprantamas. 
Aš negaliu prileisti, kad bolševikai kuriuo 
nors nešvariu būdu galėjo jj palenkti savo 
pusėn. Merkys vėliau būva bolševiku iš
tremtas į Sibirą.

Mūsų tautos buitį persekioja keistas 
tragizmas. Jį reiktų tiksliai išaiškinti. Aš 
manau, kad priežastim to yra mūsų žmo
nių kilnus būdas, kurs užkluptas žiauraus 
nekilnaus kitų tautų pasielgimo, lyg su
stingsta nuo apmaudo ir skausmo. Ir 
mūsų tauta — jos valdovai pačiuose sun
kiausiuose istorijos vingiuose greitai nesu
siorientuodavo, lyg delsdavo, lyg patys 
nuo savęs nepriklausytų, bei sunkaus smū
gio užklupti, skubiai ir griežtai nereaguo
davo. O vėliau pergreitai užmiršdavo 
skriaudą ir vietoj keršio su savo priešu pa
laikė draugiškus santykius.

Mane visą laiką kankina įvykis, kaip 
Vytautas, žinodamas, kad Jogaila nužudė 
jo tėvą ir jį patį laikė kalėjime, vėliau 
galėjo bendrauti su Jogaila, vieloj gerai 
progai pasitaikius, jį nudėti. O, kadan
gi Vytautas to nepadarė, tai Jogaila, tuoj

po Vytauto karūnos pagrobimo, atvyko į 
Vilnių, kaip svečias ir Vytautą nunuodi
jęs, su krikščioniškai pamaldžiu veidu 
kalbėdamas poterius, išvyko į Lenkiją. 
Vietoj to, kad Vytautas, už karūnos pa
grobimą , būtų Jogailą suėmęs ir pakoręs 
už kojų ir būtų taip ilgai laikęs, kol būtų 
grąžinta karūna.

šį reikalą — Vytauto vainikavimą — 
mūsų tauta turi atlikti prieš istorijos eigą. 
Reikia, nors principiniai, sunaikinti tą pra
keikimą, kurį krikščioniško melo sukur
tas sadizmas užkrovė ant misų kilnios tau
tos pečių, suklastojo istorijos tikrąją eigą 
ir išplėšė vainiką pačiam garbingiausiam 
karaliui, kurs vienintelis pasaulyje la
biausiai buvo vertas būti vainikuotas.

šiam reikalui suradus tinkamą vytą, 
kilusį grynai iš lietuviu šeimos, vainikuoti 
karaliaus Vytauto vardu, kad Lietuva am
žiais būtų karalystė. Tik karaliaus valdžia 
lietuvių tautos būdui ir jos kilnumui tinka.

Ateičiai mūsų tauta turi būti iš ankstu 
paruošta visokiems gyvenimo netikėtu
mams. Valstybė turi turėti paruoštą planą, 
kaip ir kuriuo atveju ji turės veikti. Tam 
reikalui iš kilnių ir išlavintų vyrų, be 
partinių ir religinių slogučių, turi būti su
daryta Valstybės Saugumo Taryba, kuri 
turėtų tik vieną tikslą: sekti kitų tautų 
politinius įvykius, daryti išvadas ir duoti 
nurodymus šalies vyriausybei kaip elgtin 
vienu ar kitu gyveninio eigos įvykio metu, 
turint iš anksto paruoštą kariuomenės vei

kimo planą. Ne tada metas posėdžiauti ar 
gintis ar ne, kai jau priešo įgulos ^ra mū
sų žemėj.

To paskutinio posėdžio metu pats pre
zidentas ir dalis minl&ierių buvd Už tai, 
kad reikia priešintis bolševikų invazijai, 
o kiti ministerial. nesutiko stt ptežidentu. 
Tai reikėjo juos pašalinti ir siičlaryti kabi
netą iš tokių, kurie paklustų prezidentui, 
o buvo tokių!

Bet čid vėl kilnus ir hilttidtąs ateitį Sme
tona nusileido keliems menkystoms, ne
turintiems nei tautines garbės, nei valsty
bės tihkanin budrumo. Kodėl?

derybos su bolševikais

įsileidus bolševikų įgulas, teko keisti 
pašto snsisiekimo stliartį su sovietais.

Iš Maskvos atvyko, žinoma, jau iš anks
to okupacijai paruoštas bolševikas — Se- 
mionovas (Jis vėliau buvo Berlyno ko
mendantu ir dar vėliau vedė derybas su 
Ameriką dėt “nusiginklavimo”). Rasta 
derybas ėjo žiaurios priesjiados Sąlygomis. 
Bolševikas jautėsi kaip, kaip rtisų card 
gubernatorius, nuo kurio viskas turčjb pri
klausyti. Jis tarp mūsų derybos narių jau
tėsi, lyg būtų vienas; įžtiHal , laikas nuo 
laiko judėdamas kėdėje, lyg užkerėtas 
žiūrėjo į rankose laikomą popiergalį.

kalbant apie leidimą naudotis telefono 
linijomis sovietams, Semiohovas pakvie
tė kitą bolševiką — Kanevą, kuris mūsų 
telefono laidų padėtį geriau žinojo, negu
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įdės patys. Laisvoje Lietuvoje dėl mūsų 
naivumo bolševikų šnipai judėjo laistai, 
hiekeno nesekami ir nevaržomi.

Nusistovėję diplomatiniai santykiai su 
svetimomis valstybėmis yra pernelyg ne
normalūs Ir kenksmingi. įsileidžiamas ne
liečiamas diplomatas į savo šalį, jis lan
džioja, kaip piktas voras, po visą kraštą 
ir ruošia jam pražūtį. Užtiktas nusikaltęs 
šalies saugumui, net negali būti baudžia
mas, o tik turi palikti šalį. Tai labai leng
va bausmė. Reikėtų nustatyti kitą tvarką. 
Kiekvienas diplomatas, nusikaltęs šalies 
saugUriltii, turi būti, griežčiau baudžia
mas, negu paprasti piliečiai. Tada priešai 
turėtų mažiau galimybių ruošti planus kai
myno šaliai užgrobti...

Dėl pašto derėjomės visą savaitę ir 
nė žingsnio pirmyn. Semionovas laikė ran
kose Maskvoje paruoštą sutartį ir nė vieno 
žodžio nesutiko pakeisti. (Kaip jis galėjo 
daryti kitaip, jeigu Stalinas taip jam įsa
kė).

Aš kalbėjau į savuosius, sakydamas:
— Ro šimts perkūnų, juk tai diktatas. 

Bei, dejai Tas prakeiktas užkerėjimas 
mus slėgė ir toliau. Pagaliau mes sutikom 
su sutarties turiniu, bei užslspyrėckl pa
keisti vieną punktą, kad sutinkam netik
rinti, ką jie išveš. Turėjome galvoje, kad 
rusai ui popierinius rublius išpirks auksi
nius ir brangesnius daiktus ir pridarys 
mums daug nuostolių...

(Bus daugiau)
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Už šimtus tūkstančiŲ 
konfiskavo narkotiky

Federaliniai narkotikų agen
tai šiomis dienomis O’Hare aero
drome sučiupo dvi poras pavo
jingų kontrabandininkų; iš vie
nos poros atėmė heroino už $100,- 
000, iš antros poros atėmė heroi
no visų kilogramą, vertės apie 
$400,000. Manoma, kad suim
tieji yra gerai organizuotos kon
trabandininkų gaujos nariai, vi
si keturi čikagiškiai — trys vy
rai ir viena moteris.

darbuotis , sukolektuodami 2b 
dolerius, bet patys to nęjąusda-1 
mi palietė aliarmo signalą ir vos 
išėfję iš vagono buvo policijos 
pasitikti.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND oUKGEQN 

X-KM Wk*} 7l»t $TKEE1 
Qfixea: Hfcmiock 44M9 
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yaląndos pagal susitarimą. Jei neat- 
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UK. NINA KRAUCH- 
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aKUSEKnA IR MUTfcKŲ uiGCS 
■5132 50. KEDZ1B AYR.
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Valaudos pagal susitarimą.

OfjSĄ hį}.: HE f-1818 arba RE 7-9700 
xszidenci jos: PR 6-9801

ZL MKKAUS&U
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 S iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.

CTĄ plėšikams nepasisekė
Du plėšikai — Larry Smith, 

20, gyv. 5323 S. Federal, ir Ed
ward Robinson, 19, gyv. 7449 
S. Maryland, įėjęs į CTA trauki
nėlį 55 gatvės stotyje pradėjo

RADINSKAS
NEPŪDYK

NAMO
NUSIPIRK 

SAUSINTUVĄ

I 2512 W. 47 ST___ FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS BLOGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

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

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063 
------- ........................ : ==ff

DR. FRANK PLECKAS
OfTOMETRISTĄS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina skis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR, LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: ąntrad. nuo 1—4 po pietų, 
' ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

" ‘Ofisą teist: 776-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tai.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

$ 11 i n i n k Al 
(PUTRAMEiNiAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir' vainikai ’antka

piu papuošimui* ir sezoninį 
f "' * kapams gėlės^

RQY R. PETRO (P U T RAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ays. — 5B6-1220
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Bengiama juodŲjy paroda
“Operacijos PUSH” prezi

dentas kunigas Jesse Jackson 
paskelbė, kad nuo rugsėjo 19 die
nos Chicagos International Am
phitheatre rengiama juodžių 
penkių dienų paroda, pavadin
ta “Black Expo ‘73”. Parodos 
šūkis būsiąs “Gelbėkite juodą
sias kolegijas”. Būsią ta proga 
sušaukti 89 daugumoje juodųjų 
kolegijų prezidentai aptarti stra
tegijai kaip pakelti juodąsias 
kolegijas iki aukšto lygio juo
diesiems žmonėms. Parodoj bus 
vaizdžiai parodyta juodųjų žmo
nių progresas moksluose ir in
dustrijoje.

Tikisi gauti pinigy 
Crpstown greitkeliui

Chicagos meras Daley pasa
kė Illinois atstovų butui, kad fe
deralinė pagalba greitkeliams 
statyti teikia galimybę pastaty
ti greitkelį skersai Chicagos 
miestą — Crostown expressway, 
dėl kurio jau seniai tęsiasi nesu
tarimai tarp mero Daley ir gu- 
bernatriaus Walkerio. Daley 
būtinai nori tokį greitkelį sta
tyti per patį miestą, o Walkeris 
— vakariniais užhūesčiais. 
Transportacijos sekr. Claude 
Bringer užtikrino, kad prezi
dentas Niksonas tikrai pasira
šys $20 bilijonų trims metams 
pagalbą vieškelių ir masinės 
transportacijos miestuose feta- 
tybai. Texas kongresmanas Jim 
Wright užtikrino: “Reikalas vi
siškai aiškus. Jei miestas (Chi- 
caga) nori prisidėti savo dalį 
(10%), tai gali Crosstown sta
tyti”.

Meras Daley pasisakė esąs pa
siryžęs greitkeli per miestą sta
tyti, o gubernatorius Walker už
tikrino, kad kol jis bus guber
natorium, tol greitkelis per mies
tą nebus statomas.

"Papa" liūtas pątenkinfai priima savo sūnaus ar dukters glamon- 
nėsius Bronx žvėryne, New Yorke. Nuotrauka ' paimta" iš Walter 
Chandoha knygos "Kaip reikia fotografuoti kates,’ šunis ir’ kitus 

gyvu I i us".

atėjęs į policijos nuovadą pri
sistatė sakydamas “Kiek supran
tu, jūs manęs ieškote”. Tikrai 
ieškojo. Jis buvo už 1970 metų 
vagystes nubaustas kalėjimu, 
bet neilgai sėdėjęs buvo sąlygi
niai paleistas į laisvę.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy. 
"ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: Frontier 6-1882

..........--------------- ■ .'.■■k

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i I

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

! * T V A I

Lietuviu kalba: kaidien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL: 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

hiamiškjŲ4>ps įdaręs 
plėšikas:

Pagaliau pakliuvo į policijos 
rankas “geras pažįstamas” Las
ter Cokley, 22 metų amžiaus plė
šikas (juodukas), kurs buvo 
tiek įpratęs į Blue Star Auto 
Store, 4445 W. Madison st.,"kad 
devynių savaičių bėgyje tą krau
tuvę apiplėšė septynis kartus ir 
buvo tiek apsipratęs, kad įeida
mas nė revolverio neberodyda- 
vo, nė “Stick em up!” besakyda
vo, o kaip geras pažįstamas ve
dėją pasveikindavo sakydamas: 
“Hi, Don, aš vėl čia!” Don ir vi
si kiti tarnautojai jau žinojo 
savo pareigą ir mandagiai ati
duodavo tos dienos pajamas. Co
kley per tuos 7 “vizitus” surin
ko apie $600.

Policijai pradėjus rimtai ieš
koti ir liudininkams iš fotogra
fijų jį atpažinus, jausdamas, kad 
vis vien bus pagautas, jis pats

Bus pigesnė CTA važma?
Naujasis Chicagos Tranzito 

administracijos (CTA) pirmi
ninkas Milton Pikarsky pavedė 
savo štabui paruošti planą, ku
riuo būtų įvesta kitokia persė
dimo tikėtų (transferių) tvar
ka ir sumažinta kaina už trum
pesnes distancijas.

Norima išleisti tikėtus, kad 
važiuojantieji į turgų, krautu
vę, biznio ir malonumo reikalais 
galėtų nuvažiuoti ir grįžti už tą 
pačią kainą. ■ 0 . •

I

SVEIKATOS TYRIMO GRUPĖ 
PRAŠO UŽDRAUSTI SELCERĮ

WASHINGTONAS. — Ralph 
Nader’io tyrinėtojų grupė krei

pėsi į Maisto ir Vaistų Adminis
traciją (FDA) su prašymu vi
siškai pašalinti iš rinkos Alka- 
Seltzerį tol, kol jis bus pradėtas 
gaminti be aspirino priemaišą.

Grupė tačiau rekomęndųoja 
alką sęltzerį' leisti pardavinėti- 
be recepto, bet su pažymėjimu 
vartoti tik galvai skaudant arba 
dėl rūgšties neveikiant virški
nimui. Pacientams, turintiems 
virškinimo organuose votis (pep
tic ulcer) tokie sudėtiniai pro
duktai netinką ir galį sukelti ap
sinuodijimą aspirinu arba pa
žeisti vidurius.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE’^

gAę?-----  -.... ■ u . ■NIIIB t r.,.. ,

Metine jMirties Sukaktis

VALERIJAUS KURŠIO
mirties

metines minint bus atlaikytos šv. Mišios 1973 m. rugpiūčio 12 d., sek
madienį, 10 vai. ryto, šv. Onos parapijos bažnyčioje, Beverly Shores, 
Indiana*, prie 12 kelio ir Broadway. ' 3ū,

Po pamaldų bus pietūs Villa Eldorado, Beverly Shores.
Kviečiame a. a. Valerijaus Kuršio draugus ir pažįstamus atvykti 

į pamaldas ir pietums.
Giminės:

SOFIJA KAZLAUSKIENĖ ir LAIMA LIUTKIENĖ
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ĮYEHTp RASJO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA PŪNA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

| kuriuos natnuf tik įeisite, pirmi aus sakykite: Ramybė tiems namams. 
O jei tenai bus ramybės sūnus, atsilsės ramybė jūsv; o jei ne, sugrįš pas 
jus. Luko 10:5,6.

Kiekvienas esamojo laiko piūties darbininkas tur gerai tėmyti, kokį 
patarnayįmą Vięspatą duoda šiose eilėse. Visur, kur tik Viešpaties atstovai 
atsilanko, tur sekti ramybė, ne vaidas, suklydimas, sumišimas, nė besibari- 
mas/Tiesa,'kad Teisybė yra aštrus kardas ir, kad kiekvienas ją naudodamas 
užfiUaukia ąnt persekiojimus, vienok Tiesa, nors ir iš jos atsirastų 
priesUfavtmai ir ^tsiskyrimai, padarys tokį įspūdį Viešpaties atstovuose, 
kad jie neišrodys ne jokio rupumo, nemalonumo nė žodžiuose nėė darbuose. 
Dąųg daljrjtų $įandięn didina žmonijos negerumus, o visi, kurie priėmė Tie
są, tur prumti ir jos dvasią “kalbėti apie ramybę per VJėzų Kristų”.

Kristus pasąkė, kad įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tplpu ądręsu: F. Zavist 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

ŠV. RASTO TYRINtTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

\JlZ 2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6 S -SŽ.

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

I TRYS MODĖRNiSKOS KOPLYČIOS
I ’AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

U, ■ I L_ . .1 ...n ■_ĮLiLii-i-imJo.m.will-. I .1^. . ..x - j x .-..X r— 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
’ ,ęi i f”

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 Sq. RĘRMITĄGĘ AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

ilMDEMlSKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

' Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niai* 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

'■ pagal susitarimą.
-------------------------- . --------- ■, .......................................................................................

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

2454 WEST 71rt STREET
Ofiso feljf.: H Em(ock 4-2123 
Rexid. telef.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P,‘
JgLĮį ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t"t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 Wert 63rd St., Chicago, III. 60629

TflfL: PRofp^ct 6-5084

~ — j—------------------------——  ————  —

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

1 AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 1
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

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

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KIJUS SKAITYTI

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

ATSLMINIMAI 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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60603 .... .j

' JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! -

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyiv Lj^tuvišky Knygy Istorija" yra 
veidrodis, kariame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygy kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $250.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiilsite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, I1L 60608.DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amends liętuyiai JUPM Adomaitį • Dėdę Šerną as

meniškai pažino skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių "istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmoęaus Gyvenimą — Dėdės 

; šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunlnfui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 

j jų kieta, ideologe veŪU< * — -

Antanai Rūkai, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS/Juozo Ado 
maičio • Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina doL

UAUNAkJA ^DJ^L^lSTflAęyOJE (MRSINKITĖ8 NAUJIENOSE
f — NAUJUMO!, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, AUGUST 4, 1973
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— Nemokamos plaučių nuo
traukos bus darmomos Christ
mas Seals automobilyje prie 
17-tos ir Ashland Ave. visą se
kančią savaitę nuo vidudienio 
iki vakaro

— Povilas Manomaitis, So. 
Boston, Mass., baigė Dramos ir 
scenos meno studijas bakalau
ro laipsniu. .Jis buvo O. Ivaškie 
nės tau-tinių šokių grupėje, 
dalyvavo lietuviškų scenos 
vei k a 1 ų pas t a ty m uose.

— šv. Kryžiaus Ligoninė 
ruošia2 savaičių slaugymo bei 
ligonių priežiūros namuose 
kursus. Jie prasideda rugpjū
čio 13 d. Registracijos mokes
tis 5 dol.

St. Xavier Kolegija ruo
šia viešą koncertą “The Ideas 
of March” rugpjūčio 4 d., 8:30 
v. v. kolegijos sporto salėje. 
Kolegijoje mokosi daug lietu
vių, jos patikėtinių taryboje 
yra Antanas J. Rudis.

— Ponia Helen Prancik iš 
Marquette Parko apylinkės šio
mis dienomis ruošėsi švęsti sa
vo gimtadienį, bet staiga susir
go, todėl draugų ir pažįstami] 
sueiga sūnaus Louis užeigoje, 
prie 73-čios ir Western Ave., 
atidėta vėlesniam laikui.

— William Stankus iš Gage 
IParko apylinkės išvyko į Oak 
Forest slaugymo namus. Jis 

(dabar yra “J” pastate “’E” sky
riuje.

— Richardas Estka iš Mar- 
qutte Parko apylinkės, pratęs
damas prenmeratą, pakarto
tinai parėmė Naujienų vajų 8 
dol. auka. Jis sėkmingai ver
čiasi numizmatikos suvenyri
nių prekių, filatelijos ir pana
šių dalykų prekyboje. Jo krau
tuvė yra prie 63-čios ir Western 
Ave., netoli Marquette banko.

— Juozas Kasputis, Kenosha, 
Wis., pratęsdamas prenume
ratą vienceriems metams, at
siuntė Naujienų vajui 5 dol. 
auką.

— William /-illy iš Bridge- 
porto apylinkės buvo atvykęs 
į Naujienas ir jas užsisakė vie- 
neriems metams tuo prisidėda
mas prie platinimo bei Naujie
nų skaitytojų vajaus.

— Ponia F. Paviliūnas, Pit
tsburg, Pa., ilgametė Naujienų 
skaitytoja, atkreipė dėmesį į 
paskelbtą platinimo bei naujų 
skaitytojų vajų, užsakė Naujie
nas vienam mėnesiui savo ge
rai draugei ir kaimynei p. L 
Rosinski, kad ji galėtų tinka
mai susipažinti su laikraščiu. 
Vajaus komosija nuoširdžiai 
dėkoja visiems rėmėjams ,už 
aukas , platintojams už pa-

HELP WANTED — MAC* 
Darbininku Reikia

HELP WANTED — MALč-fčMALĖ 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių I

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pros.

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

Mokama 4 m etv 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

mokama 1 metu 
certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

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

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos Iki 
$20.000.—

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

MACHINIST
Experience in Jig and Fixture work 
preferred. Perm., day position with 
complete Co. benefits. Bonus, BC-BS, 
MAJ, MED, etc. Top wages based 
on experience.
HUDSON SCREW MACH. PROD.

Can 1^27-2830.

stangas, o naujiems skaityto
jams už dėmesį ir gerą pavyzdį. 
Visi skaitytojai yra prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai yra kviečiami su
sipažinti su Naujienomis ir jas 
užsisakvti.

— Jonas Landžius, gyv. Brigh 
ton Parko apylinkėj praeitą 
antradienį apie 1 vai. nakties, 
laukiant autobuso prie 26 ir 
Western gatvių, buvo užpul
tas dviejų jaunų’, spėja meksi- 
konų. Atėmė piniginę kurioje 
buvo apie 50 dol. pinigais ir 
įvairūs dokumentai.

Blue-GENERAL OFFICE — And uvAiArvr1
printer. Excellent opportunity for I (-OLD HEADING SHOP 
beginner. Appointment only.

RICHMOND, MA\HOFF, MARSH O’Hare area. Experienced HEADER 
Mr. Weinstein men and SLOTTER men. Day and

6<4-5ub0. nite shifts. Best pay. hours and frin
ge benefits in Chicago area.

(Ask our employees)
Call or come in for a confidential 

interview.

BRICO INDUSTRIES

PATYRĖ DRABUŽIŲ gamintojai | 
siuvimo mažinu operatoriai 1 

Nuolatinis darbas. Kreiptis Asmeniš
kai.

SCINTILLA, INC.
4802 No. Broadway. 2nd Floor

LEARN REAL ESTATE!
Many brokers have part time open
ings for inexperienced people. We 
can show you how to find them. If 
you are a beginner who wants to 
start in sales work, write for infor
mation a free real estate salesman’s 
referral service.

ILLINOIS STATE MLS 
DepL NLP, 7063 W. Belmont 

Chicago, Hl. 60634 Ph. 622-9770

7088 Lindon
ROSEMONT, ILL. 297-5125

REIKALINGI MEDŽIO DARBININ
KAI, patyręs dirbti mašinomis. Nuo
latinis darbas.

400 NO. STATE STREET
I Kreiptis nuo 10 ryto iki 4 vai. 

popiet.

REIKALINGA MOTERIS
ar vyras pagaminti valgius ir apva
lyti namus dėl vyresnio amžiaus vy
ro. Apmokama. Gali vietoj gyventi. 

Teirautis 3143 So. Halsted St.

į SHIPPING ROOM ORDER
1 PICKER and PACKER
Printed material. Clean. Use corru
gated boxes and skids. 30—35 years 
of age. 5 day week. 8:30 to 4:45. 
Paid weekly. Convenient transpor
tation.. Full fringe benefits. Apply

- in person: Mr. Hult.
NATIONAL DAIRY COUNCIL
illl N. Canal St. (10th fir.) Chicago

skal-

PERSONAL 
Asmeny Ieško

atsiklijuoja, 
Geriausia 

drėgmę yra

— Drėgmė rūsiuose, 
byklose ir kituose kambariuo
se pridaro daug žalos. Dažai 
lupasi, baldai 
įrankiai rūdyja. 
priemonė prieš
sausintuvai. Jie pastatomi bet 
kur, nereikia dėti į langą. Ne
reikia atskiros elektros lini
jos. Jie dirba tyliai, 
tiškai. O drėgmę iš 
ria kaip kempinė, 
dabar, nelaukit kol
nuostolių. Gradinsko adresas: 
2512 W. 47th St., Chicago, Ill., 
tel. FR 6 - 1998. Atd. kasdien 
9 — 6; pirm, ir ketv. 12 — 9. 
Sękin. ir tree, uždaryta. (Pr.)

automa- 
oro suge- 
Įsigykite 

turėsite

— Illinois Lietuvių Prekybos 
Rūmai rugpjūčio 15 dieną Pa
los Heights Country ruošia Gol
fo Dieną. Pirmininkauja Pet
ras J. Vilkelis ir dr. Jerome.

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

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu Ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

BUTŲ NUO M A VIM A S
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME-TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

NORIU GAUTI DARBĄ pas apsišvie
tusį vienišą žmogų, negirtuokli ir 
atjaučianti kitą asmenį, taip pat tei
singą apie 50 m. ar daugiau. Aš esu 
gera šeimininkė, darbšti, baigusi 
ūkio mokyklą ir gailestingųjų sese
rų kursus. Moku kelias kalbas, mėg
stu sportą ir gerus pokalbius geroje 
draugystėje. Esu vidutinio amžiaus 
5’5’ ūgio, 141 sv., gero būdo, neblo
gos išvaizdos, galėtume tapti gyveni
mo draugais. Su manim yra 14 m. 
mergaitė, šiuo rimtu reikalu prašau 
rimtai su supratimu atsiliepti iš 
Amerikos ar Kanados. Rašyti: Nau
jienos, Box 191, 1739 So. Halsted ATiTn rabvSt., Chicago, m. 60608. A™

; llvHvv. Jjal

J. c. 
820

FACTORY HELP 
Steel fabricating shop, 
for steady work. Will 
fied men for welding. 

RAND STEET,, 
297-1780.

needs helper 
train, quali-

INC.

MAINTENANCE MAN 
General. Good salary. 

Excellent fringe benefits.
Call 243-1117

PAIEŠKOMAS KARALIUS MAZGE
LIS, Vinco sūnus, arba jo penki vai
kai — 3 sūnūs ir 2 dukterys — gyve
nusieji Amerikoje. Ieško Mazgelio 
sesuo Malvina Kosetienė, gyvenanti' 
Druskininkuose. Pati Karalią Marz- 
gelį. jo vaikus arba juos pažinusius 
ar pažįstančius žmones, prašome atsi
liepti ir parašyti tokiu adresu:

Mrs. Elena Amtanaitis. 967 West 
19 St.. Chicago, Hl. 60608. arba vaka
rais patelefonuoti 386-0670.

MEN. 5 year’s 
shop. Plenty of
BODY SHOP 
No. Cicero.

6264377.

expe- 
work.

EXPERIENCED BUFFER
Man, 18 or over. Part time—days. 
Pleasant working conditions. Apply 
in person — Mon. thru Friday 
tween 10 and 5.

WICKES FURNITURE 
17010 So. Halsted St. 

Harvey, Hl.

be-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MAINTENANCE MAN 
Person having experience with me- 

. chanical 'punch presses. Electrical 
IŠNUOMOJAMAS didelis, šviesus' and general plant maintenance. Day 
miegamas kambarys. Gali naudoti shift. Good starting rate. O. T. 
virtuvę. 906 N. Rockwell St. 2-rame Ben including profit sharing, 
aukšte priekyje. Tel. 489-6875. PARKVIEW MEADOW 

4923 W. Armitage.

and

NAMAS PARDAVIMUI 
prie 54-tos ir Francisco, 6 kambariai, 
3 miegami. Kabinetų virtuvė. Gazu 
šildymas. Alum, dangai. Geležinė 
tvora. Platus sklypas. Garažas. 
S15,900. Skambinti 737-8534 arba 
737-7202.

ORIGINALUS 11Z2 AUKŠTO 
Du labai gražūs butai geresniame už 
naują name. 5V2 didelių kambarių 
butais 1-me aukšte su 3 miegamai
siais ir didžiulis 4^ kambariu butas 
2-me aukšte. Dvi atskiros šildymo 
sistemos, dvejos įmontuotos virimo 
ir kepimo krosnys, labai -patrauklus 
beismantas su apsauga nuo potvynio, 
2 mašinų garažas, apkaltas alumini- 
jaus plokštėmis. Tas 6 metų senumo 
puikiausios išvaizdos namas yra bar- 
geno ieškotojų svajonė. Jo pilna kai
na tik $39,900. Skambinkite stebulk- 
ladariui. Skambinkite MICHAELS 
dabar. Kalbame lietuviškai.

254-8500.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

MŪRINIS, 18 METU, 414 kambariai. 
Namas kaip naujas. Sausas rūsys. 
Arti 71-mos ir Mozart. Geras ir pi
gus. Brokerio tel. PR 8-6916.

—Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinių Sklypų Savininkų Drau
gijos metinė gegužinė-piknikas 
įvyks rugpjūčio 5 d., 12:00 vai. 
P- P- 
Kean 
Veiks 
giais.
mui ir įvairūs laimėjimai. Drau

Bruzgulienės sode, 8274 
Ave., Willow Springs, Ill. 
virtuvė su, skaniais val-
Rus gėrimų atsigaivini-

COIL WINDERS — AUTOMATIC 
Experienced only. Apply:

1729 N. Winchester Ave. 
ALBERTO TRANSFORMER CO.

Call 772-7777

? BENCH MACHINISTS
SHEET METAL -WORKER

5 year experience. Able to read 
gijos valdyba kviečia visus da- lay-out from Blue prints parts 

i medium size machinery.

ROJAUS GRAŽUMO
Tai yra geriausias St. Thomas Moore 
parapijos Ashburn Parko apylinkė
je. Tas labai vertingas namas yra 
geresnis už visus kitus įvairiais at
žvilgiais: geros kokybės, 'geresnės 
statybos ir didesnis, jis yra idealioje 
vietoje mokykloms, krautuvėms ir 
susisekimui. Jis turi nepaprastai 
patrauklius 3 miegamuosius, pasidi
džiavimo vertą virtuvę, iškaltą beis- 
mantą su prausyklos kambariu ir už
dengtą patio visos šeimos^ malonu
mams vasaros metu. 2 mašinų mūri
nis garažas, žemesnė už žemą barge- 
no 'kainą tik $38,900. Skambinkite 
stebukladariui. Skambinkite MI
CHAELS dabar. Kalbame lietuviškai 

254-8500.

lyvauti — smagiai praleisti lai
ka prie linksmos Jurgio Joniko 
muzikos. (Pr.) w.

and 
for

Clybourn-Damen area.
Phone

C. BURKHARDT

SAVININKAS PARDUODA MŪRINI 
NAMA

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

Tel. 925-5697.

m
MIDLAND
SAVINGS
AW LOAM MSO«UT>C*

W JU8SMO ATEMUt 
cxKuaa, tam—---

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ .
(10/20/5/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
BACEVIČIUS 778-2233

528-3401
An Equal Opportunity 

Employer.

MACHINE

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Į VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ
Į 2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • Tel. WA 5-2787

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

f SIUNTINIAI j lįetuvą
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th $♦„ Chicago, HI. 60429. _ Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chlc»|o, III. 60608. — Tel. 2SM320 

įvairių prekių pasirinkimas: motodklal, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Cartlflkatal.

V. VALANTINAS--------------- —--------- -------------------------- e
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CALIFORNIA SUPBR SERVICE 
Taisemi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4874 S«. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7^9327

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

:------- - <———
Real Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir J 

kitoki blankai.
n

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

'".-mUF-, ... *T ASSEMBLERS

PIRKITE DVI 
AR TRYS ŠEIMOS 

naują 8 butų namą po 3 ir 4% 
kamb. $15,500 pajamų. Mar
quette Parke. Mainys Į mažesnį. 

Tel. HE 4-2323

NĖRA ABEJONIŲ
i 114 AUKŠTO mūras du butai — 
514 ir 4 kambariai. Kabinetų virtu
vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 
tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo 
parko. $17,000.

MIELAM Beverly Shores. Dora blo
ku nuo kranto ir buvusios Leonardo 
kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
butai no 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildymas. Nuomos $300 kas mė
nesi. Taksai S356 už 1973 m. Kaina 
$21 750

s’ KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. S36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
gražiu priedu. Garažas. Įrengtas beis
mantas. $41 900.

ARTI 54-TOS ir CTLIFORNIA. 
Didelis, geraę 5 kambarių medinis su 
garažu $15 900.

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

4 BUTU MŪRAS Marauette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

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

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
finis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkvtas beisman
tas. Vertas $68 000 ir daugiau.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomns. dilias šildymas. Muro 
garažas. Kaina $18,000.

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

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

r
AL. IR IGNAS 

TAISOME .
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

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

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areher Ar*. 
! Chicago, III. $0632. Tai. YA 7-59W

5 year 
prints

Blue

w.

experience. Work from 
on medium size machinery.
Clybourn-Damen area.

Phone
C. BURKHARDT

528-3401
An oual Opportunity 

Employer.

HELP WANTED F5MALE
Darbininkių Raikia

SEWING MACHINE OPERATORS 
Single need. Factory experienced. 
Liberal benefits, insurance, holidays. 
Permanent. Please call in English.

FENCHEL LAMP SHADE CO. 
1322 So. Wabash Ave. 

Phone: 922-6454.

I. G. AUTO RE3UH.DKS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Dsrbas atliekamas sąžiningai steadv work 
•r gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351&-54 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-58U
Anicetas Garbačiauskas, fa v.

SEWING MACHINE OPERATORS 
Exp. in small leather goods, only, 

good pav and bene
fits. In air conditioned factory.

VTHON. 5035 N. Western Ave. 
275-8585 after 6 262-5504.

—
MONEY MAKES MONEY

Mail $12.00 (returnable if not satisfied) for complete information on how 
$6,039.00 can earn $100 weekly or $10.278.00 can earn $200 weekly.

Member BETTER BUSINESS BUREAU
Mail to: ALLIED PRODUCTIONS, INC.

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

MOVING — Apdraustas perkraustyrn as
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Il^ų metu patyrimas.

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

GAGE PARK — By Owner 
6 rooms — brick — 3 bedrooms. Fi
nished basement. Completely remo
deled cabinet kitchen. Recently car
peted. Gas forced heat. New garage. 

776-3127.

SAVININKAS PARDUODA prie 
Marquette Parko geroie vietoje ir 
apylinkėie 2 aukštų 17 melų senu
mo mūrini namą su 2 butais po 414 
kambariu. Pilnas beismantas. atski
ros šildymo sistemos. Kaina tik 
$43.900. Tel. 434-3210

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų į 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

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

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

Tel. 436-7878

SECRETARY—FILM PRODUCTION 
N. Michigan film production com
pany needs excellent secretary for 
interesting. challenging. position. 
Typing and Steno required. Good 
salarv and lots of resoonsibilitv.

Call JOAN BEUGEN 642-7700

GAL FRIDAY
A “New” growing electronics firm 
on Near South Side is looking for a 
talented young lady to handle their 
trading and claims function plus 
various other duties in credit depart
ment. Tvning shorthand necessary.

.Call Ernie Wollter, 376-9660.

— Experienced —
SEWING MACHINE 

OPERATORS
1240 N. Homan Ave.

3rd Floor
Tel.: 235-6436

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai
aptarnauti.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

■ ČONTRA'C^  ̂

įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 0660®. Tel.: VI 7-8447

Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖ!

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUSOVAS. brokeris

6 MYLIOS NUO HOT SPRINGS, Ar- 
kanso, 2 akru lotai po $4,000. 

Tel. (312) 448-1456

Brangenybėa, Laikrodžiai, Dovanas 
visom* progemt.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4861

ME ^SURINCE '
Call: Frink Zapolis 
3208V4 W. 95th St. 

GA 4-8654

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS




