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AMERIKA PADEDA IRANO ŠACHUI ŠIANDIEN BREŽNEVAS GRĮŽTA NAMO
STIPRINTI KARIUOMENES JĖGAS
TEHERANAS. — Amerikos vyriausybė džiaugiasi, kad stra

teginiai svarbiame Irane Amerikos įtaka paskutiniu metu pa
didėjo. Irano šachas pernai užsakė Amerikoje ginklų už 2 bil. dol. 
Tie ginklai, lėktuvai ir helikopteriai jau pristatomi Iranui. Kartu 
didėja amerikiečių kariškių skaičius, šią vasarą atvykstant dar 
600 karuomenės technikų, kurie parodys Irano kareiviams, kaip 
naudoti ir prižiūrėti naujus ginklus. Apie 11,000 Irano kariškių 
apmokymą praėjo Amerikoje. Irane yra gan didelė Amerikos 
ambasada, kuriai vadovauja neseniai paskirtas ambasadorius 
Richard Helms. Kai kas įžiūri reikšmingą sutapimą ir tame, kad 
Helms anksčiau vadovavo centrinei žvalgybos agentūrai— ČIA.

Iranas Amerikai svarbus sa
vo geografine padėtimi. Jo šiau
rėje yra Sovietų Sąjunga, va
karuose — Turkija, Irakas, ry
tuose — Pakistanas ir Afganis
tanas, o pietuose — turtingiau
sios pasaulio žibalo versmės ir 
Persijos įlanka. Jau dabar Ame
rikos sunaudojamo žibalo 10% 
sudaro Persijos įlankos žibalas, 
o 1980 metais tas nuošimtis gali 
pakilti iki 25%. Po Saudi Ara
bijos Iranas yra didžiausias ži
balo gamintojas, todėl su juo 
svarbu palaikyti gerus santy
kius.

Amerikiečių karininkų kon
tingentas Irane yra toks svarbus, 
kad jam vadovauja du armijos 
ir vienas aviacijos generolai. Mi
sijos vadas yra armijos gen. El
lis Williamson, kuris dažnai su
sitinka ne tik su Irano kariuo
menės vadais, bet ir su pačiu 
šachu Mohammed Riza Pahlevi. 
šalia kariškių Irane dirba apie 
300 civilių technikų, kurie pa
deda Irano kariams taisyti he
likopterius. Iš viso šiais metais 
amerikiečių skaičius pakils iki 
1,100.

Nors amerikiečių pareigos ir 
veikla Irane garsiai neskelbia
mos, tačiau yra žinoma, kad ame
rikiečiai, pasidalinę komando
mis, yra priskirti prie Irano ka
riuomenės dalinių kaip “lauko 
patariamosios grupės”. Jų cen
trai yra šalia Teherano, Abada- 
ne ir jūros laivyne Khurram- 
share. žandarmerijos misija 
priskirta prie Irano policijos jė
gų, kurios irgi apmokamos ame
rikiečių patarėju.

Irano šachas yra įsitikinęs, 
kad jo šalies ateitis turi būti pa
grįsta ant stiprių karinių jėgų. 
Kaimyninį Iraką valdo Iranui ne
draugiškas režimas, šachas no
ri užtikrinti, kad niekas iš kai
mynų nesikėsins prieš Irano ne
priklausomybę.

Australų valdžia 
gavo smūgį

SYDNfiJUS. — Australijos 
valdančioji darbo partija gavo 
smūgį Viktorijos valstijos rin
kimuose, kur opozicijos partija 
— liberalai ne tik išlaikė valsti
jos parlamente savo persvarą, 
bet ją net padidino penkiomis 
vietomis. Pats premjeras Whit- 
lam prieš rinkimus kampanijos 
kalbose teigė, kad šie rinkimai 
bus vyriausybės populiarumo 
egzaminas. Dabar aišku, kad 
Whitlam vyriausybė to egza
mino neišlaikė.

Premjeras Whitlam ne kartą 
grasino skdbti ankstyvus visos 
Australijos parlamento rinki
mus, tikėdamasis padidinti sa
vo partijos atstovų skaičių, ypa
tingai senate, kur opozicija turi 
daugiau vietų. Viktorijos vals
tijos balsavimas gali premjerą 
atbaidyti nuo ankstyvų rinkimų.

1$ VISO PASAULIO

TRIPOLIS. — Libija, bandy
dama izoliuotis nuo ne arabų pa
saulio, pareikalavo, kad lėktuvų 
bendrovės išduotų keleiviams, 
atvykstantiems į Libiją, bilie
tus, rašytus arabų kalba. Užsie
niečiai tik tada bus įleidžiami į 
Libiją, jei jų pasuose bus ara
bų kalba įrašytos asmeninės ži
nios. Tą reikalavimą daugelis 
ne arabų valstybių atmeta.

CAPE KENNEDY. — Skylab 
erdvės stoties viduje nuodingos 
dujos buvo išvėdintos. Atida
rius ventiliatorius, deguonis su 
dujomis taip smarkiai ėmė verž-1 
tis lauk, kad stotis net pradėjo 
vartytis. Trys astronautai tre
niruojasi atlikti erdvėje saulės 
spindulius sugeriančios marškos 
uždėjimo menevrus.

LONDONAS. — Britų vyriau
sybė paskelbė, kad ji siunčia ka
ro laivus prie Islandijos krantų 
saugoti britų žvejų laivų, ku
rių Islan dijos pakrančių sargy- į kai tuo atveju, jei Vengrija da
ba neprileidžia arčiau kaip 50 
mylių nuo kranto. Ketvirtadienį 
40 britų žvejų laivų pasitrau
kė į atvirą jūrą, protestuodami 
prieš apsaugos stoką. Trys bri
tų fregatos turi ir helikopterius, 
kurie gins žvejus nuo islandie- 
čių laivų.

WASHINGTONAS. — Sena
torius Sam Erwin, kalbėdamas 
televizijos programoje, apkalti
no teisingumo departamentą, 
kad jis užvilkino Watergate 
kaltinamųjų bylą. Ji turėjo bū
ti išspręsta ir kaltinamieji nu
bausti dar prieš prezidento rin
kimus, pareiškė sen. Erwin, ku
ris dabar vadovauja Watergate 
skandalo tyrinėjimų komitetui.

RIO DE JANEIRO. — Vals
tybės sekretorius Rogers atvyko 
į Braziliją. Jis lanko septynias 
P. Amerikos valstybes.

BELFASTAS. — š. Airijo
je teroro veiksmuose per 4 die
nas žuvo 10 žmonių, o nuo ne-, 
ramumų pradžios žuvo ; 
Slapta airių armija padažnino 
puolimus, norėdama suardyti 
savivaldybių rinkimus.

LA PAZ. — Stiprūs kariuo
menės daliniai saugo Bolivijos 
sostinės centrą, nes viena iš val
dančių partijų — dešinieji pa
reikalavo, kad pasitrauktų vi
daus reikalų ministeris Alfredo 
Arco, nes falangistai laiko jį at
sakingu už vieno jų veikėjo, 
pulk. Chopo nušovimą.

SALISBURIS. — Rodezija pa
skelbė, kad iš Zambijos pusės 
šaudymas nesustojo ir trys šū
viai buvo paleisti į Rodezijos. 
pusę prie Viktorijos krioklio, ku
rį mėsta lankyti turistai. Dvi į 
kanadietės merginos nušautos, 
praėjusį 
amerikietis sužeistas.

Budapeštas. — Pasaulio Svei- “Radvilaitės” pastatymo reži- 
katos organizacija paskelbė, kad sierius Jonas Jurašas tapo paša- 
k&smet žiurkės sunaikina apie lintas iš savo pareigų už protes- 
38 milijonus tonų maisto. ’tą prieš cenzūrą. (E)

RUMUNIJA PASISAKĖ PRffiS RUSŲ 
KARO JĖGŲ DIDINIMĄ VENGRIJOJE

VIENA. — Rumunija dar kartą patvirtins savo apgalvotą 
> nepaklusnumą ir nepriklausomumą nuo Maskvos. Vienos dery
bose dėl abipusio kariuomenių sumažinimo centro Europoje Ru
munijos delegacija praėjusį ketvirtadienį ragino konferenciją žiū
rėti, kad karo jėgų sumažinimas vienoje valstybėje nebūtų laiko
mas pretekstu tą kariuomenę padidinti kitoje valstybėje. Rumu
nai rūpinasi dėl sovietų jėgų Vengrijoje. Maskva nesutiko, kad 
Vengrija būtų pilnateisė šios konferencijos dalyvė, nes tuo at
veju tektų kalbėti ir apie svetimų kariuomenių mažinimą Ven
grijoje. Dabar,Vengrija konferencijoje dalyvauja kaip stebėtoja.

Rumunija įspėjo konferenci
jos dalvyiųs, kad kariuomenę iš
vežus iš vienos valstybės, ji ne
gali būti perkelta į kitą. Vengri
jos atstovas spaudai pareiškė,

lyvautų konferencijoje ir ją lies
tu karo jėgų sumažinimas, tu
rėtų derybose pilnateisiu nariu 
dalyvauti ir Italija.

Rumunijos prezidentas Nico
lai Ceausescu pareiškė Italijos 
žurnalui “L’Expresso”, kad Ru
munija turi pilną teisę išvystyti 
savo nuosavą socializmo siste
mą, nepriklausmai nuo išorinių 
įtakų. Jis siūlė Balkanų sritį pa
skelbti taikingo bendradarbia
vimo zona, kurioje nebūtų ato
minių ginklų, nebūtų svetimų 
kariuomenių ir karinių bazių.

Sovietai išvežė savo karei
vius iš Rumunijos 1960 metais. 
Dabar sovietų kariuomenė Ven
grijoje laikoma politiniais tiks
lais netoli Rumunijos ir Jugos
lavijos sienų Sovietų nenoras 
įtraukti į derybas Vengrijos Va
karuose laikomas ženklu, kad 
Maskva ir toliau žada laikyti 
Vengrijoje savo šarvuočius ir 

ne- tankus. Rumunai bijo, kad rusai 
jau 801. j Vengrijon neatsiųstų savo da

linių, kuriuos po sutarties pasi
rašymo jiems gali tekti išvežti 
iš Rytų Vokietijos, Lenkijos ir 
Čekoslovakijos, kurios visos yra 
derybų dėl kariuomenių sumaži
nimo nariai.

CARACAS. — Iš Kubos lai
mingai grįžo keleivinis Venecue- 
los lėktuvas su 37 žmonėmis. 
Lėktuvo piratai: trys jauni vy
rai ir moteris, liko Kuboje. Ban
ditai reikalavo Venecueios pa
leisti politinius kalinius, tačiau 
vyriausybė atsisakė derėtis su 
piratais.

• Buvęs prokuroras John 
Mitchell neprisipažino kaltu New 
Yorko grand jury, kuri tyrinėja 
jo ryšius su finansininku Vesco, 
kuris kaltinamas virš 200 mil. 
dol. nusukimu. Neprisipažino ir 
Morris Stans, buvęs dabartinės 
vyriausybės narys.
• Ambasadorius Richard 

Helms, buvęs CIA direktorius, 
senato komitete pareiškė, kad 
jis, prašomas Baltųjų Rūmų tar
nautojų Haldemano ir Erlichma- 
no, padėjęs, kaip ČIA direkto
rius, kai kuriems perrinkimo ko
miteto veiksmams, nes jis su
pratęs, kad prezidentas Nixo- 
nas žino ir pritaria tiems veiks
mams. Helms pareiškė, kad tuo 
metu padėti prezidentui nebuvo 
laikoma nusikaltimu.
• New York Times paskelbė, 

kad teisingumo departamentas 
tyrinėja imigracijos valdininkų 
nusikaltimus. Prie Meksikos 
sienos išaiškinti tokie nusikalti
mai; narkotikų įvežimas, sve
timšalių įleidimas už pinigus, 
pardavinėjimas padirbtų doku
mentų. Jau apkaltinta 11 valdi
ninkų, jų bus daugiau. Pasienio 
patruliai parūpindavo didiesiems 
dvarininkams Amerikoje pigių 
darbininkų už atlyginimą.
• Time žurnalas ištyrinėjo 

amerikiečių nuotaikas dėl Wa
tergate skandalo ir paskelbė, kad 
pusė amerikiečių galvoja, jog 
prezidentas iš anksto žinojo apie 
planus jsilaužt i į demokratų cen
trą, o trys iš penkių tiki, kad 
prezidentas žinojo apie po įsilau
žimo sekusį bandymą viską nu
slėpti.
• Auksas londono rinkoje 

vakar pasiekė 111 dol. už unciją.
— J. Gruše istorinę dramą 

Barborą Radvilaitę” pastatė 
antradienį, o vienas kovo mėn. Klaipėdos dramos tea

tras, rež. B. Gražys. Kauniškio

SEOLAS. — Pietų Korėjos 
premjeras pareiškė nepasiten
kinimą, kad Pasaulio Sveikatos 
organizacija nariu priėmė šiau
rinę Korėją, 66 valstybėms pa
sisakius už priėmimą, o 41 —

Premjeras Heath 
pas Pompidou

Edward Heath

PARYŽIUS. — Britanijos 
premjeras Heath tariasi Pary
žiuje su Prancūzijos prezidentu 
Pompidou. Pasitarimuose na
grinėjami Europos rinkos klau
simai ir Europos santykiai su 
Amerika. Tai pirmas vyriausy
bių vadų pasimatymas po Brita
nijos įstojimo į Bendrąją Euro
pos rinką.

Prezidentas Pompidou neužil
go Islandijoje susitiks su pre
zidentu Nixonu. Prieš tai jis 
nori plačiai apžvelgti Europos 
klausimus su savo sąjunginin
kais.

SEDULAS. — P. Korėjoje po
licija suėmė apie 1,000 jaunų 
vyrų, nes jie nešiojo per ilgus 
plaukus. Valdžia yra išleidusi 
įstatymą, kuris draudžia plau
kus auginti taip, kad jie uždeng
tų ausis ar. siektų apykaklę.

Nauju armijoi aekratoriumi pa ik irta* 
Howard Callaway, atsargos karinin-

BONA— Sovietų Sąjungos komunistų partijos gen. sekretorius 
Brežnevas šiandien baigia savo pirmą vizitą V. Vokietijoje, kur 
jis buvo laba’ saugojamas. Anksčiau sudaryti planai Brežnevui 
nuvykti į Ruhro pramonės miestu Dortmundą buvo pakeisti, nes 
ten įvyko piktos demonstracijos prieš Brežnevą. Policija suėmė 
200 žmonių. Bonoje irgi demonstravo apie 20,000 žmonių, tačiau 
smurto veiksmų mažai tebuvo, nes miestą saugojo 6,000 policinin
kų. Brežnevas, paklaustas korespondentų, ar jis vis dar galvoja 
važiuoti į Ameriką, turint galvoj Watergate skandalą, atkirto: 
“Tikriausiai važiuosiu. Amerika stovi, kur stovėjo, laikas pasi
liko, koks buvo. Ar tamsta tikiesi žemės drebėjimo?”

P. Vietnamo 8 metu 
atstatymo planas
SAIGINAS. — Pietų Vietna

mo prezidentas Thieu pasakė į 
savo tautą kalbą, kurioje nu
švietė vyriausybės planus at
statyti kraštą po ilgo ir nuosto
lingo karo. Planas siekia net 
1980-sius metus, kada turi pra
sidėti P. Vietnamo išvystymas. 
Iki to laiko vyriausybė kreips 
dėmesį į kelių, tiltų, įmonių at
statymą ir karo pabėgėlių pasto
vų įkurdinimą.

P. Vietnamui reikės užsienio 
valstybių paramos, pareiškė pre
zidentas. Bus palengvinti vizų 
išdavimo reikalavimai, kad dau
giau turistų atvežtų kraštui rei
kalingos užsienio valiutos.

Prezidento planas paskelbtas 
be smulkmenų, duodant tik pla
čias gaires. Aštuonerių metų 
planas pagrįstas ekonomikos au
gimu po 9% kasmet, ką specia
listai laiko labai ambicingu pro-7 
jektu. Saigone kalbama, kad 
vyriausybė tikisi iš Amerikos 
paramos po 700 mil. dol. kas
met.

Prezidentas Nol
išvyksta gydytis

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžos vyriausybės pranešimu, 
prezidentas Lon Nol išvyko į 
pajūrio kurortą pailsėti, o iš ten 
jis važiuosiąs ilgesniam laikui į 
Ameriką sveikatos reikalais 
Sostinėje kalbama, kad ši pre
zidento kelionė buvo išreikalau
ta Amerikos, siekiant palikti 
krašto valdymą neseniai sudary
tai visų partijų koalicinei vyriau
sybei.

Amerikos bombonešiai jau 7f 
dienos puola komunistų pozici
jas Kambodijoje.

Ispanijos saugumas 
išaiškino pogrindi
MADRIDAS. — Ispanijos sau

gumo policija paskelbė, kad bu
vo išaiškinta pogrindinė komu
nistų organizacija, kuri atsa
kinga už neramumus gegužės 
1-mą dieną, kada demonstracijo
se žuvo vienas policininkas ir 
šeši buvo sužeisti. Saugumas 
kaltina “Patriotinį Revoliucin? 
Antį-fašistinį Frontą”, kurį su 
daro eilė įvairių grupių: komu
nistų partija, darbininkų unijos 
ir viduriniųjų mokyklų studen
tų grupės.

Valdžios žiniomis, įvairūs 
smurto veiksmai buvo suorgani
zuoti ir suplanuoti užsienyje. Mi
lano mieste Velykų proga su
šauktame suvažiavime.

ZANZIBARAS. — čia devy
ni vyrai nuteisti mirti už bandy
mą nužudyti salos valdovą, šio- 

vaikajaa, je byloje suimta 72 asmenys, 
lUMna kurie ^ar bus teisiami.

Tarp Brežnevo-Brandto svar
stytų klausimų buvo Vakarų 
Berlyno reikalai. Sovietai suti
kę, kad V. Vokietija atstovautų 
Jungtinėse Tautose ir Vakarų 
Berlynui. Susitarta praplėsti ru
sų ir vokiečių kalbos ir kultū
ros pažinimo pamokas abiejų 
šalių mokyklose. Bendradarbia
vimas mokslo ir technikos klau
simuose bus aptartas atskirame 
dokumente.

Svarbiausia pasitarimų dalis 
liečia prekyba. Pernai Vokieti
jos prekyba su Maskva jau pa
didėjo 27% iki 1.2 bil. dol. šie
met per pirmą metų ketriri’ ta 
prekyba pasiekė 72% paaugi
ntą, lyginant su 1972 metų pir
mu ketvirčiu. Vokietija jau da
bar yra didžiausia pasaulio ener
gijos žaliavų importuotoja. Vi
soje Europoje jaučiasi energijos 
šaltinių trūkumas. Vokietijai 
reikalingas sovietų žibalas ir du
jos. Už tai vokiečiai pasiruo
šę atsilyginti savo pramonės ga
miniais; Maskvai rūpi gauti vo- 

?kteėių kelių statybos malšinu, 
sunkvežimių, vartotojų prekių 
ir ištisų fabrikų. -

Sovietų numatoma plačios 
apimties prekyba su Vokietija 
r dar platesnė su Amerika ke

lia rūpestį, Rytų Europos sate
litinėms valstybėms, kurios jau 
?riklauso nuo sovietų tiekimo. 
Vengrijos diplomatiniai sluoks
niai išsitarė, kad pernai Brežne
vas “broliškai pataręs” Kada
rui, Vengrijos partijos vadui, pa
tenkinti Vengrijos žibalo reika- 
’avimus iš Irako šaltinių. Rusai 
jatarė Vengrijai, kartu su Če
koslovakija ir Jugoslavija, pa
statyti žibalo vamzdžių liniją iš 
Rijekos uosto į Vengriją ir Če
koslovakiją. Kada Kadaras pa
klausęs, iš kur mes imsime vamz- 
ižių tai linijai, Brežnevas atsa
kęs: “Tai jūsų reikalas”.

Šalia ekonominių išskaičiavi
mų Rusijai svarbu turėti ramų 
sparną Europoje, nes santykiai 
su Kinija negerėja. Įvairūs su
sitarimai su Vokietija garantuos 
sovietams taikingą vakarų fron
tą, jei kartais kiltų karas su 
'Unija rytuose.

Ragina prezidentą 
pasitraukti

WASHINGTONAS. — Libe
ralų organizacija “Americans 
for Democratic Action” savo me
tinėje konvencijoje priėmė re
zoliuciją. kuri reikalauja prezi
dento Nixono pasitraukimo iš 
nareigų. Watergate įvykiai esą 
blogiausias politinis skandalas 
Amerikos istorijoje ir jis į pa
vojų pastatė vyriausybės suge
bėjimą valdyti. Atmosfera šian
dien sugriovė Nixono vadovybę 
ir jam belieka vienas kelias — 
pasitraukti iš Amerikos prezi
dento vietos, sako A. I). A. re
zoliucija.

Kitos rezoliucijos, reikalaujan
čios prezidentą papeikti ar jį pa
traukti teismo atsakomybėn, bu
vo konvencijos atmestos. : -



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jerosmų darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių popahari® perteikimas 
, JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. . ' -

KAULŲ SUSINEŠIOJIMO REIŠKINIAI
Pažinkime priešą nuodugniau — lengviau bus su juo kovoti.

Gyvenimo tiesa

Kaulų susinešiojimo atveju 
(osteoarthritis) mažai yra ly
giagretumo tarp paciento nusi
skundimų ir X-Ray davinių. La
bai svarbus šioje negerovėje są
nario darbas — kaip jis esti pa
kenktas. Pacientas gali turėti 
sąnaryje skausmus kartu su to 
sąnario patinimu, paraudimu iri 
jame karščiu. Tokie sąnaryje! 
reiškimai gali tęstis savaitėmis 
ar mėnesiais. Tada pamažu tie 
reiškiniai pranyksta, palikdami 
savo pėdsakus: neskausmingus' 
si«karių sustorėjjraus. Sąnario 
nejudrumas gaunasi tada, kai 
sąnariai nėra judinami — ne
mankštinami. Iš čia išeina, kad 
senesnieji žmonės turi daugiau 
judėti, o ne sėdint savo sąnarius 
cementuoti iki nejudrumo. Jei 
gaunasi sąnarių iškrypimai, tai 
jie būna kieti — kauliniai, bet 
sąnarys nesustirsža — nesi
gauna ankylosis. Sąnario jud
rumas tik sumažėja dėl to, kad 
prie sąnarinių kaulų išaugo —. 
atsiranda papūgos snapai, ma
tomi X-Ray (osteophytes) nuo
traukoje.

matoid arthritis). Prie kaulo 
susinešiojimo visi reikiamai ty
rimai (kraujo vaizdas, kalci jus, 
fosforas, alkalinė phosphatase, 
uric acid, creatinine clearance, 
protein electrophoresis ir ina- 
munogiobulins) esti normalūs. 
Taip pat ir kraujūje cukraus 
kiekis esti normalus. Atsimin- 
tina, kad labai daug sergančių 
cukralige pacientų gauna per- 
anksti minimą osteoartritą. Taip 
pat ir kraujo nusėdimas bei ki
ti du tyrimai atliekami reumato 
ligoje esti neigiami. Tik lengvas 
kraujo pariebėjimas (hypercho
lesteremia) ir nedidelis gūžio 
liaukos veiklos sumažėjimas pa
stebimas.

Reikia skirti susinešiojusius 
kalulus nuo rhemnatoidinio 

arthrito

laboratoriniai kraujo tyrimai 
mažai tepadeda išskirti tas dvi 
pagrindines sąnarių ligas: sąna
rių susinešiojimą (osteoarthri- 
tą, nuo labai sunkaus susirgimo 
reumatoidinio artrito. (Rheu-

Pašaliniai negerumai paaštrina 
kaulo susinešiojimą

Yra kitokių negerovių, kurios 
pasunkina osteoartritą. Todėl 
reikia tvarkytis visapusiškai — 
tik tada galima tikėtis palengvė
jimo kaulų susinešiojimo ligoje. 
Štai tos negerovės, paaštrinan
čios kaulų menkėjimą: skrandyje 
žaizda, širdies kraujagyslių 
sklerozė, cukraligės komplika 
ei ja: nervų uždegimas (perife- 
ral neutritis), nugaros slankste
lių paduškėlių -(disko) ligos, po
dagra, išsiplėtęs vėžys, aortos 
išsiplėtimas, ir lengvas (serum 
negative) reumatoidinis artri
tas. Už tai gydytojui reikia bū
ti labai atsargiam: nepražiūrė
ti kitos ligos, turimos priedu

Neseniai buvo pradėtas rodyti naujas filmas 
10 dieny". Pa*r*ndmi vaidmenį vaidina 
Alec Guinness. Jau kritiky balsai,

prie minėto kaulų susinešiojimo. 
Taip nesiorientuojant, susilau
kiama blogų pasėkų: žmogus 
esti gydomas vien nuo kaulų 
susinešiojimo, o jis dar turi kitą 
ligą, kuri neleidžia gerai tvar
kyti kaulų susinešiojimo nege
rovę. Dažnai tą kitą negerovę 
turi osteoartritu negaluojantie
ji. Todėl dažnai priseina gydyti 
to paties žmogaus ne vieną, bet 
kelias ligas iš karto.

Lavinkimės kiekvienas — geres
nių gydymo pasėkų susilauksime

Kiekvienas dar net nesergan
tis žinokime, kad osteoartritas

1

birželio 1O dieną
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PIKNIKAS
BUS ĮDOMI PROGRAM A. GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
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Visą LAIKA GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
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BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI J NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ

Argentinoj

Gegužės 6, 1973, Argentinos 
I ietuvių centre, kaip ir kitais 
metais, gražiai buvo pagerbta 
Lietuvė motina. Nors jokie pa- 
kvietmai nebuvo išsiuntinėti, 
publikos susirinko apie pora

Naujosios A. L. Centro Val
dybos pirmutims surengtas pa
rengta* parengimas visais at- 
žvflgiais buvo pavyzdingas

Rosa Rukšėnaitė labai gražia 
lietuviška tarena, tautiniais rū
bais pasipuošusi, atidarė mi- 
nėjimą, pristatydama paskai
tininką ir programos pildytojus.

Mokytoja Eugenia Rudytė, la
bai gražiai apibūdino motinos

gus iš motinos gauna visa tai 
kas gražiausia ir kilniausia yra

yra chroniška liga irgreičiau
siai ji neprives mus prie aąaa- 
rinio luošumo; tokiam neiškryps 
sąnariai ir jis netaps luošu. Ant
rą dalyką tokia liga sergantysis 
turi žinoti, kad sąnarių kairių 
paviršiuje esančios kremzlės la
bai menkai gyja. Kartą suar
dytos jos labai menkai beatsi-i 
stato. Todėl visada visiems rei
kia vengti toliau tag kremzles 
žaloti. Iš čia išeina, kad nuolati
nis gydymasis reikaįžųgąs, o ne
gana išgėrus vieną kitį dozį vais
tų jau laukti stebu.dų. Taip nu
sistačius, turimi tii nusivylimai. 
Labai sunku pacientui tikėti,’ 
kad jis turi chronišką ligą, kai, 
ta liga pasireiškia tą tarpais. 
Už tai kiekvienam saugantis ir 
gydant kaulų susinešiojimą rei
kia nuolatinai gydytis, net ir 
sąnariams neskaudant. Priešin
gai, kartais — kartkartėmis gy
dantis, Įwį;'i’‘TW') besi
laukti neatitaisomo*' ♦ kaulinių 
kremzlių susinešiojimo. Tada,

Nelidos Zavickaitės vadovau
jamas ALC mažųjų ansamblis 
sužavėjo mažus ir didelius. Ma
žieji artistai, gražiai ir garsiai 
kalbėjo attikdami programą 
Ana Mosiejko žavėjo solo dai
nelėmis. Mamytės darželis, su 
kiškeliais buvo tikra sensacija. 
Gyvas paveikslas su mūsų ra
šytojos klasikės žemaitės por
tretu, padabintas laurų vainiku, 
gėlėmis ir išsirikiavusiais vai
kučiais su gėlytėmis rankose, 
kurias jie vėliau įteikė savo mo
tinoms, nevienam išspaudė džiag- 
smo ašarą, kad taip gražiai at
žalynas moka pagerbti močiutes 
sengalvėles.

Dalyvavo daugiausia tos lie
tuvių šeimos, kurios brangina 
savo tautą ir ne žodžiais, bet 
darbais stengiasi, kad ji išliktų 
gyva. Vyresnieji, jų vaikai ir 
vaikaičiai, sudarė gražią lietu
višką šeimą.

Valerija Deveikienė kelionėje
Mokytoja Valerija Kazlaus

kaitė Deveikienė, Vlado Devei- 
kio našlė, balandžio 2 d. iš aero
uosto Ezeiza išskrido Lenkijon,

e _

sąnarių pakitimas ir jj sekantis 
sąnarių menkas panaudojimas.

Reikia kiekvienam išmokti sė
dėti ir stovėti taisyklingai. Sė
dėti reikia tokioje kėdėje, kuri 
turi tiesią sėdynę ir stačią nu
garai atramą. Geriau, jei kėdė 
turi alkūnėms atramas. Tokio
je kėdėje žmogų* sėdi sulenkęs 
klubų sąnarius, o ne nugarkaulį- 
Kiekvienas susinešiojasius kau
lus turintis, ar tokios negerovės 
išvengti norintis turi mesti lau
kan iš kambario minkštus baldus. 
Minkštose — prikimštose kėdė
se žmogus sėdi ant savo sakra- 
kaulio (sacrum). 'Galėdami pa

venkime minkštų, čiužinių. Nie
kada neskaitykime gulėdami lo
voje. Pakeliama lova ir kėdė ga
li talkinti sunkiais kelių susirgi
mų atvejais. Tada kelių kremz
lės esti geriau apsaugomos.

Reikia išmokti tiesiai vaikš
čioti ir tiesiai savą stuburą lai
kyti ir nepamiršti darbuotis. Ne
teisingas savo kūne sąnarių lai
kymas įtempia neteisingai saus
gysles — tada ima augti pergrei- 
tai kaulų ataugos. Sudribęs lai
kymasis greitina kaulų susine
šiojimą.

Išvada. Dirbkime ir teisin
gai savo kūną laikykime visose 
padėtyse: vaikščipdami, sėdėda
mi ir miegodami. Ttk tada ga
lėsime tikėtis menhėMūe nege
rumo. Sodyba skatina lovas li
goninis (panašias kokias yra li
goninėse (už pusę kainos). Ka
riam tokių reikia, gfriit visam 
reikiamam laikui jų gauti už 
pusę paprastai mokamos kainos. 
Tik taip visapusiškai ir iš anks
to tvarkydamiesi, nftes galime 
tikėtis laimingesnės' senatvės.

Pasiskaityti. CeMOlataat, Ap
rik 1973.

kad pasimatyti su ten gyvenan
čiomis savo seserimis ir patina, 
kurios iš Lietuvos persikėlė Len
kijon.

Iš Lenkijos V. K. ‘Deveikienė 
žada užsukti Chicagon pasima
tyti su ten gydytojos darbą dir
bančia savo dukra dr. Audra De
veikyte.

Deveikų fabriką Alsinoje da- 
bra vadovauja jos sūnūs Romas 
ir Juozas Deveikiai.

— Ispanišką Aušros Vartų pa
rapijos leidinį — Revista Madre 
Misericordia — redaguoja Mo
nika BaltrūnasMahne. Antrasis 
Redaktorius Stasys Jespelskis.

— Lietuviai maldininkai, da
lyvavę ekskursijoje j Lujan šven
tovę agailestauja, kad ten “iš
nyko lietuviškos pamaldos”.

— Vincas Mikelainis, našlau
jantis 8 metus, pasirodė Buenos 
Aires TV-C 9, nusiskųsdamas, 
kad jis buvo susiradęs gyveni
mo draugę, bet ji pasišalino iš 
jo namų, su savim išsinešdama 
ir jo radijo aparatą. TV prane
šėjas pasakė, kad nelaimingasis 
yra lituano.

pasaulyje
—1—rn----- ♦

American Chemical Society 
septintas Didžiųjų Ežerų srities 
suvažiavimas įvyks birželio mėn. 
7-8 d. Western Michigan Univer
sity, Kalamazoo, Michigan.

S. G. Bendzunas yra bendra
autorius pranešimo apie dimetil 
ir trimetilpiridinų šalutinės gran 
dies metalacijas organoalkali 
regentų pagalba, o E. Vasiliaus
kas yra bendraautorius prane
šimo apie ekso ir endo 2 — chlo
ro — 7 — benzonorbornenono 
pagaminimą ir reakcijas.

Saulius šimohinas

—- Jonas Kirstukas, apkaltin
tas dėl savo žmonos A. Tupčiaus- 
kaitės nužudymo Montevideo 
mieste, 30 metų iškalėjęs, išėjo 
laisvėn. Paskutiniu laiku jis bu
vo laikomas nervų ligų sanato
rijoje, kurioje dar tebegydoma 
Veronika Janulaitytė ir dar keli 
lietuviai. ALB

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už muais parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ar ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

HOMO.

MIDLAND
SAVINGS

5 %
°w<boa* Savings 
AU accounts com
pounded daily — 

paid ouartarlv

PHONE: 25MCB

2 Y.a<s Savin#* 
Certificate 

(MMomwi $5.000)

Why
Americans own

US. Savings 
Bonds.

On* feed mam h the PayroS Savim 
Pirn. Ahowt three-fourths of all Bonds 
are Mffchaaad through the Plan. It’s 
MpB* Americans save mote money 
than they war dreamed they canid.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. All 
you do is siga up where yea work and 
the samant yea specify is set aside from 
Meh paycheck and used to buy UK 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
bedHauMtogg.

nu’wyot pour masons to save money.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

pas ve ikink saro draugus 
per "Naujlbaas*

1739 So. Halsted Street Chicago, IIL 60608
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Stasys TAMuiduns

KUR PALMĖS AMŽINAI ŽALIUOJA...
(Įspūdžiai iš Floridos)

(Tęsinys)

Vieną sekmadienį aš drauge 
su Petru Lengvinu ir jo žmona 
Maria Lengviniene nuvažiavo
me į St. Petersburg© lietuvių 
klubą. Klubas turi savo atskirus 
naujus namus su didele parkini- 
mo aikšte. Klubui vadovauja 
itin žvalus ir energingas pirmi
ninkas Jurgėla, palyginus dar 
jaunas vyriškis. Didžiulėje klu
bo salėje visi stalai ir staleliai 
jau buvo užimti, ir mes trys su- 
gaišėliai vos-ne-vos susiradome 
vietą, prisėsti ir užsisakyti ką 
nors stipresnio.

Po gausių užkandžių sekė me
ninė programa. Scenoje pasiro
dė vietinis lietuvių choras, vado
vaujamas gabaus lietuvio muzi
ko. ir dirigento. Dainos buvo 
labai vykusios ir retos. Visi plb- 
jo ir šaukė bravo...

Vėliau, po pirmininko žodžio 
ir po loterijos pranešimų (mat, 
klubo naudai vyko ir loterija!), 
pagaliau visi subruzdo, pakilo 
nuo stalų. Vieni šoko lietuviškus

ta!... Kada atvažiavai ir ar il
gam?! Nesitikėjau sutikti tave 
čionai!

Po dviejų minučių tas pats 
gerb. leidukės balsas taip jau 
porino:

— Ak, ne, ne* Petrikonio tu 
man daugiau neminėk, Juzike! 
Jis nuėjo vėjais, jis pasirodė 
esąs... ok, Dievuli!... O mudvi 
abi tada, lyg kvailiukės... Aš 
pati gi buvau kvailiausia, kad 
susirišau su juo... Užmiršk, už
miršk!... Ib-adėkime naują ža
vingą dvasios gyvenimą be tų 
vyrų, be tų ištvirkėlių!... Dėkoju 
Viešpačiui, kad gimiau moteri
mi, o ne vyru!... Nekenčiu vy
rų!...

Po 15-likos minučių aš sėdė
jau klubo bare ir drauge su se
nu pažįstamu Vaciu Kriaučiūnu 
(iš žem. Panemunės, šakių aps.) 
gurkšnojau vokišką alutį. Gir
džiu čia vėl tokias šnekeles tarpe 
mūsų brolių lietuvininkų:

— Tu, Anuprai, nekrėsk juo
kų, susimildamas! Tu manai,

Fotografiją konkurse buvo atžymėta ir Ii "Vasaros malonum/' nuotrauka, padaryta James Tha
cker iš Fort Wayne, Ind.

Skyrybų prjelastis
Tūla ponia atvyko t “advokato 

įstaigon pasitarti apie galimas 
skyrybas.

— Kaip senai esate vedę? — 
teiraujasi advokatas.

— Jau 20 metų.
— Tad kodėl, dabar, po 20 

metų vedybinio gyvenimo tams
ta nori išsiskirti? toliau klau
sinėja advokatas.

— Užtenka man. Jau užtenka 
iki čia! — piktokai atsako po
nia pirštu rodydama į nosį.
—To tai neužtenka, mano ponia. 

Norint iškelti teisme skyrybų 
bylą, o taip pat tikėtis palan
kaus sprendimo reikia turėti pa
kankamai rimtas priežastis, — 
aiškina advokatas.

— Ar aš esu advokatas, ar 
tamsta? — piktoku tonu ir ges
tikuliuodama dėsto poniutė. Jei 
tamstai, bylos vedimui, reikalin
gos rimtos priežastys, tai tams
ta jas ir surask.

— Na, gerai. Pamėginsim, 
tęsia advokatas.

— Gal tamstos vyras tamstą 
labai blogai traktuoja, gal jis 
tamstą muša?

— Ką? Muša!? Mane!? Na 
Ir sugalvoję! tamkta! Pabandy
tą tiktis mane mušti! Pabandy
tų jis tik prieš mane pakelti ran
ką^ tai... Nenorėčiau būti jo kai
lyje*

— Gal jis tamstai neduoda 
pakankamai pinigų šeimos pra
gyvenimo išlaidoms? — Teirau
jasi advokatas.

— Jis man turi duoti pinigų? 
Tai aš jam duodu ant cigarečių! 
— dar piktesniu tonu priešta
rauja poniutė.

— Gal turi meilužę? Arba gal 
turi nelegalių vaikų?...

— Kur ten jis mane apgaudi
nės. Prisimintu jauną mėnulį, 
jei tik išdrįstų. Bet nelegalų 
vaiką... Palauk tamsta... Taip... 
Nelegalų vaiką tai jis turi... Taip, 
tikrai turi? Tas jauniausias, tai 
nėjo!... žara

šokius su žavingai išsipuošusio
mis leidukėmis, o kiti ėmė sa- 
vitarpyje kalbėtis, šnekučiuo
tis, lankyti vienas kitą, spausti 
— kratyti rankas, vadinti vienas 
kitą vardais ir pavardėmis.

Petruk, Jonuk, Antaniuk! Ju- 
zyte, Maryte, Aldonyte, Vikto- 
ryte, širdele mano miela? Seniai 
gi besimatėva, Dievulėli bran
gus! Ak, sakau jau, nė trupu
čio nepasikeitusi, vis tokia pat 
žavi ir šauni, iš tiesų sakau, kaip 
man malonui... Kur sustojai?!...

O štai šalia, prie pat mano 
dešinės, vėl panašios lietuviškos 
žavingos kalbelės:

— Juzike, mylimiausioji!... 
Tik žiūrėk tu man, kaip netikė-

kad aš galiu tą savo gyvenimą- 
jį namelį arba rezedenciją, kaip 
amerikonai vadina, atiduoti už 
25 tūkst. ?!... O ne, vaikeli! Tie
sa, prieš 8-nerius metus dabar
tinė mano rezidencija man kai
navo 22 tūkst. su viskuo: su 
garažu, su kiemeliu, su keliomis 
palmėmis prie gatvės, su keliais 
citrinų ir apelsinų medžiais... 
Tai tiesa! Bet dabar, brolau ba
ravyke ir pone Zanavyke iš Su
valkijos, tu tokios vyskupo re
zidencijos negausi čia nė už 30, 
ba reiks pakloti grynais 32, o 
gal ir 35 ir nieko čia nepadarysi, 
drauguži mielas, nes dabar to
kia yra kaina, gerbiamasis...

Floridoje mano globėju ir va
dovu buvo Petras Lengvinas. 
Jis mane su savo automobiliu iš
vežiojo skersai ir išilgai po visą 
šį egzotinį žuvėdrų ir “reziden
cijų” (—vasarnamių, kurorto) 
miestą.

Pats Petras Lengvinas yra jau 
virš 70-ties, bet nežiūrint to, yra 
gyvas, žvalus, jaunas, stačiai 
jaunuolis savo dvasioje. Drauge 
su lygiai energinga ir darbščia 
savo žmona Maria Lengviniene 
Petras Lengvinas yra nusipirkęs 
gražius namelius (rezidenciją) 
St. Petersburge, turi namus Chi
cago j e ir turi didelį biznį Union 
Pier, Michigan,Lengvin, Guest

Philomena sako...
V .

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

5%
Regular 

Passbook 
Account

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

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

House — Motel.
Su Petru Lengvinu (St. Pe

tersburge) aš esu kalbėjęsis net 
keturis laisvus vakarus iš eilės. 
Kaip pasirodė, Petras Lengvi
nas yra Lietuvos kariuomenės 
savanoris, pasireiškęs 1918 — 
1919 metais, kaip atkaklus ir 
sumanus karys Tauragėje, vei
kęs tada jau kaip puskarininkis, 
vėliau kaip liktinis puskarinin
kis.

Lengvino pasakojimų ir at
siminimų sriautas, jo žavi iš
kalba, jo dabartinis entuziazmas 
ir jo jaunystės sparnai į ateitį, 
į veikimą, į gyvenimą — mane 
nustebino. P. Lengvinas prenu
meruoja lietuvišką spaudą ir 
daug yra dirbęs Balte.

ii;; •

St. Petersburge netikėtai su
sitikau dar kitą naują savo pa
žįstamą. Antai, vieną dieną aš 
ilgai ir labai ilgai lūkuriavau 
buso Central Avė., norėdamas 
dar sykį pamatyti St. Peters- 
burgo “byčą“ — paplūdymį, 
kur vyksta visas judrusis — 
gaivališkas miesto gyvenimas. 
Staiga nei iš šio nei iš to pri
šliaužė prie manęs graži — ža
vinga mašina, atsidarė mašinos 
dyrys ir gražus — suvalkietiš-

nusipirko šią gražią savo vilą, 
rezidenciją.

Dail. Rūkštelė dabar išsijuo
sęs dirba prie savo naujųjų kū
rinių. Jis, turbūt, yra'vieninte
lis iš mūsų visų lietuvių daili
ninkų, kuris yra baigęs univer
siteto mokslus ir turi baigimo 
diplomą. Dėl savo aštrių, nuo
širdžių ir įgimtų kūrybinių po
lėkių, o iš kitos pusės dėl to
kių pat aštrių ir lygiai įgimtų 
intelektualinių (proto) gabumų 
A. Rūkštelė man ir visiems jį 
paistantiems lietuviams buvo 
ir tebėra panašus į mūsų Puti- 
ną-Mykolaitį, į Balį Sruogą ir į 
Krėvę-Mickevičių. šie visi trys 
didieji lietuviai buvo įžymūs, 
aštrūs ir kiek sausoki mokslinin
kai — profesoriai, kiek tai lietė 
teoretinius klausimus; bet iš ki
tos pusės jie drauge buvo ir 
jausmingi, pilni širdies, džiaugs
mo, meilės ir meninės kūrybos 
žmonės. Lygiai toks pat 
yra ir A. Rūkštelė. Kas girdėjo 
jo paskaitas, kas skaitė jo 
straipsnius Lietuvoje ir Vokie
tijoje apie meną ir meno kriti
ką, pagaliau kas rimčiau įsigi
lino į jo didžiuosius kūrinius, 
tas lygiai tars, kad retkarčiais 
didis intelektas ir didis menas

viename ir tame pačiame žmo
guje gali eiti kartu.

Daugiau apie Floridą parašy
siu sekančiais metais, kai vėl 
ten nuvyksiu atostogų ir kai ge
riau susipažinsiu su šio krašto 
gamta ir žmonių gyvenimu.

Tegyvuoja Floridos lietuviai!

ŽYDAI ANGLIJOJE
Anglijos žydų bendruomenė 

per paskutinius 10 metų pasta
tė 67 naujas sinagogas, kurioms 
išleido 6 milijonus svarų. Iš viso 
Anglijoje esama apie 450,000 žy
dų. Sinagogų skaičius — 375.

Daugiausia žydų gyvena Lon
done — 280,000.

Iš provincijos miestų daugiau
sia žydų gyvena Mančesteryje — 
36,000, Leeds — 19,400, Glas- 
gowe — 13,400.

Pietinėje Anglijoje skaitlin
giausia kolonija yra Brigtone — 
7,500.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

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

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai jrttta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL ________ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. __________________;-------------------- $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n dalis, 225 psL, įrišta — $3,00, minkš 
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

šeliais. ------- --------------- ■.------------------------- ..---------- ------- $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI 250 psl. J___ $3.00
P. Liūdfiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL  $1.00
Janina Nertinė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsūpinimaL

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

puslapiai____________________________________ ___ $3.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, DI. 60608. —■ Tel. HA 1-6100
. -i, „-M.J,-,.-.7,į........ ——;r,—,a, __ a

6245 South Western Ave.

90 Day 
Passbook 
Accounts

476-7575

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

$5,000 or more
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

CHICAGO-iii:.
savings and loan association

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

kas balsas sušuko:
— Ei, Staseli! Įeik čia, prie 

manęs! Pavėžysiu!
Aš dirst į vidų, nagi žiūriu

— Antanas Bacevičius, garsusis 
St. Petersburg© biznierius, be
sėdįs! Dievulėli brangus, kaip 
nustebau!... Bacevičius parsive
žė mane į savo motelį prie pat 
jūros, aprodė man visą savo 
nuosavybę (amerik. tariant, vi
są savo biznį), po to- paprašė 
mane į savo čia pat esantį butą 
išgerti puoduką kavos.

šį motelį A. Bacevičius pirko 
drauge su savo miela ir palygi
nus dar jaunute žmona prieš 8- 
nerius metus. Buvo padėta daug 
darbo, daug rūpesčių ir rūpės 
tėlių, daug vargo ir pastangų, 
kol skolon nupirktas motelis pa
galiau išsimokėjo. Bacevičių 
motelis šiandien kainuoja, anot 
kuklių — tylių savininko žodžių
— k voter į.

Abu Bacevičiai turi ir kitą 
didelį motelį, bet šis motelis pirk
tas pusiau su dalininku, yra ap
sunkintas banko paskolomis. 
Gal būt, kas žino, iš šio naujo 
biznio atsiras naujas kvoteris... 
Dieve, padėk Bacevičiams! Nes 
jie prenumeruoja ir remia visą 
mūsų lietuvišką spaudą, daug 
aukoja lietuvybės reikalams, per
ka lietuviškas knygas, sielojasi 
visais lietuv. rūpesčiais ir rū
pestėliais, remia bažnyčią.

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duoaame dovanų. Universal

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei h daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatų, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vaL 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, DL 60608
Pas mūsų didįjį dailininką An

taną Rūkštelę aš ilgiausiai už
trukau. Lankiau jį vieną ir ki
tą sykį, tiek jo privačiame bu
te, tiek jo erdvioje atelje, kurią 
jis prisistatė (žinoma, su staty
bos rangovų rankomis), kai tik

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070
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(Tęsinys)
Susisiekę su įpėdiniais Lie

tuvoje konsulai gaudavo rei
kalingus giminystės dokumen
tus (gimimo, vedybų hr miri
mo metrikas) bei įgaliojimus, 
išgaudavo palikimus it per
vesdavo įpėdiniams.

įpėdiniai gavę pranešimą nu
tardavo, kad jie nenori nau
dotis Lietuvos konsulo patar-j mestoje 
navimu, tai jie buvo laisvi įga
lioti bet kokį amerikietį advo
katą ar šiaip sau giminaitį rū
pintis jiems proklausomo pali- 

Bet jei kimo sgarinni. Vyresnieji dar

pusei metų ___
vienam menesiui

0 kaip su darbdavio sąžine?
Visoje Sovietų Sąjungoje pramonės, žemės ūkio, sta

tybos ir susisiekimo reikalai neina taip, kaip valdovai no
rėtų. Valdžios viršūnėje sėdintiems labai lengva kaltinti 
žemesnius valdininkus ir net paprasčiausius darbininkus. 
Stalinas juos šaudydavo, o dabartinė valdžia juos atlei
džia ir išsiunčia sunkesniems darbams. Reikalai neina 
tvarkingai visoje Rusijoje, todėl okupantas pradeda la
biau kabinėtis ir prie lietuvių.

“Tarybinė” valdžia pradžioje pristatė varovus, ku
rie spaudė darbininkus galimai daugiau pagaminti. Svar
bu buvo skuba, sparta ir net lenktyniavimas, šiandien 
jau kreipiamas ypatingas dėmesys j gaminamų produktų 
kokybę. Pasirodo, kad visoje Lietuvos “socialistinėje” 
pramonėje buvo nepaprastai daug broko. Dabar valdžia 
reikalauja sumažinti broką. Valstybei jis labai brangiai 
kainuoja. Už broką reikia mokėti darbininkui, reikia duo
ti pinigų ir įvairiems tikrintojams.

Dabartiniu metu ir vėl kreipiamas dėmesys į darbi
ninką. Tiktai šį kartą ne į jo raumenis, nereikalaujama 
tiek spartos ir nekalbama apie lenktyniavimą, bet oku
pantas prabilo į darbininkų sąžinę. Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto leidžiamas dienraštis įdėjo tokio 
pavadinimo įžanginį “Darbininko sąžinės veidrodis”. 
Paskubomis iš dirbtuvių išleidžiamas brokas yra — “dar
bininkų sąžinės veidrodis”. Tose dirbtuvėse, kur darbi
ninkai pagamina daugiau broko, tai tų darbininkų sąži
nės veidrodis nėra toks švarus.

Tiesos redaktorius kalba apie įvairiausius kursus, 
kuriuos komunistų partijos vadovybė steigia darbinin
kams, jis užsimena apie įvairias paskaitas, kurias centro 
komiteto nariai ir net specialiai samdomi propagandistai 
pasakoja darbininkams, bet pastebi, kad visa tai nieko 
nereiškia, Lietuvos dirbtuvių darbininkas ir be propagan
dos yra nesąžiningas. Dabar dirbtuvėse jau yra moder
nių mašinų ir daugiau žaliavų, bet tinkama produkcija vis 
dar neina iš dirbtuvių. Lenktyniavimu galima šiek tiek 
daugiau pagaminti, bet beskubant negalima gerų pro
duktų pagaminti. Daviniai rodo, kad lenktyniautojai pa
gamina daugiau broko, negu valdžia tikėjosi Okupantui 
rūpi, kad žaliavos būtų naudojamos racionaliai, gami
niai nebūtų gadinami. Okupantas ieško šios nelemtos 
būklės priežasčių, o Tiesos redaktorius priėjo įsitikinimo', 
kad kaltas yra pats darbininkas, kuris paskubomis gami
na broką. Tiesoje jis šitaip rašo: *=

JONAS AUGUSTAITIS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas

(Div. gen. Stasio Raštikio 
atsiminimų 3-sis tomas)

įvykiai ir žmonės — dedikuota tart 
tėvyrie Lietuva. Išleido akademinės 
skautijos leidykla. Chicaga, 1972 m.; 
redaktorius Br. Kviklys, Jonas Dai- 
nauskas, spaudos korektorius; du kar
tu peržiūrėjo pats Raštikis.

Asmenys, dirbusieji prie krtygos išleidi
mo, darbą atliko gražiai ir taip pat iškil
mingai pristatė visuomenei Čikagoje, Jau
nimo namuose XI - 19 1972 m.; kaikurie da
lyviai atvyko net iš tolimesnių vietų (prof. 
Vardys iš Okiahewwosj.

Pirntojo Raštikio atsiminimų tdMko — 
Kovose dėl Liėtavos — mano vertinimai 
ėjo “Naujienos” 1956 metais, pradedant 
gruodžio mėn. 29 d., taigi prieš 16-ką metų. 
Dėl Raštikio memuarų ir mana vertinimų 
buvo pasisakyta spaudoje ir kitų autorių, 
tačiau pats Raštikis pasisakė tik dabar. Re
daktorius Br. Kviklys aiškina (žiūr. “Drau
gas” 1972 lapkr. 11) knygas pavčtavhtto 
priežastis. Raštikis nesuradęs leidėjo iki įsi
kūrimo Akademinės Skautijos leidyklos 
(1970). kuri sutiko (Kvikliai tarpminkan- 
jant) jo atsiminimus išleisti. Raštikis, supras

tį advokalą katai. Tuo tarpu tarpe gimi-[Lietuvoje gyvenančių paveldė
tojų atsiunti įgaliojimus ar met
rikų ištraukas padeda Lietuvos 
okupantams surinkti informa
cijas apie atsiradusį palikimą. 

Apsigy nimas nuo įgaliojimus 
turinčių Injurkolegijos advo
katų Amerikoje darosi vis sun
kesnis. Pradžioje okupacijos 
Lietuvos konsulų agentai, kad 
įgaliojimai išgauti prievartos 
keliu (under duress) Ameri
kos teismų buvo priimami dė
mesin ir sovietų interesus at
stovaujančių advokatų preten
zijos atmetamos. Pastaraisiais 
keliais metais vis daugiau teis
mų iš Lietuvos išgautus įgalio
jimus pripažįsta teisėtais tary
tum jie būtų išduoti laisva va
lia. Suprantama, kad nemažai 
įgaliojimų išduodama ir “lais
va valia”, nes Lietuvos gyven
tojui kitokio pasirinkimo nėra. 
Apsaugojimui Lietuvoje gyve
nančių įpėdinių interesų vien 
konsulų pastangų? nepakanka. 
Savo turto apsaugojimu turi 
pasirūpinti patys tautiečiai ge
rai paruoštais testamentais. 
Testamentas turi būti taip su
rašytas, kad okupantų intere
sus atstovaujantieji advokatai 
negalėtų prie palikimų prikiš
ti savo pirštų.

Surašant testamentą, vieto
je liūto porcijos okupantams, 
tenka pagalvoti apie paramą 
lietuvių politinėms ir kultūri
nėms organizacijoms bei reli
ginėms institucijoms. Tą por
ciją, kurią normaliai užgrob
tų okupantas, paskirstykite tar 
pe lietuvių patriotinių organi
zacijų, neužmiršdami ir sun
kiai besiverčiančių mūsų laik
raščių.

Palikimų apsaugojimo pro
blema nėra lengva ir paprasta. 
Retas kuris amerikietis advo
katas orientuojasi okupuotos 
Lietuvos padėtyje, todėl auto- 

prašydami atsiųsti matiškai perša surašyti papras
tą fėšfamenfą, išvardinant vi
sus įpėdinius Lietuvoje po kiek 
kam užrašoma, tai ir viskas. 
Taip surašytas testamentas yra 
kaip nulietas Injurkolegijos 
įgaliotiems advokatams Ame
rikoje užgrobti palikimą. Tad 
vietoje tiesioginio užrašymo 
Lietuvoje gyvenantiems skiria
mos dalys turi būti pavestos 
patikėtiniams (trustees). Pati
kėtiniais geriausia pasirinkti 
lietuvių institucijas, organiza
cijas, gimines ir patikimus 
draugus. Testamentų reikalu 
geriausia tartis su padėtyje nu
simanančiais advokatais ir ne
priklausomos Lietuvos konsu
lais. Rep.

nių prasideda apsikeitimas 
priekaištaujančiais laiškais: 
“Žadėjai nuo savo dalies atsi
sakyti mano labui, o dabar rei
kalauji per advokatus, ar tai 
gražu?... ” Amerikoje gyve
nančiam nesuprantama, kad 
jo giminaitis Lietuvoje buvo 
priverstas pasirašyti įgalioji
mą ir kitokio pasirinkimo jis 
neturėjo.

Sovietinis mentalitetas yra 
visiškai panašus į senovės lai
kui vergų savininkų. Vergų sa
vininkas skaitė, kad jam pri
klauso ne tik pats vergas, bet ir 
visa tai, ką vergas turi. Be pono 
leidimo vergas nieko negalėjo 
perleisti ar dovanoti kito pono 
vergui, nežiūrint kiek jis ma
žai ko turėjo. Lygiai taip pat 
šiandien elgiasi sovietinė ver
gų imperija. Jeigu jos vergui 
kas nors priklauso iš užsienio, 
tai jis neturi teisės nuo to atsi
sakyti. Na, o jei laisvėje esan
tis vergo giminaitis ar draugas 
nori jam ką padovanoti, tai to-

negu vieno kios pat vertės dovaną turi gau
ti ir vergo ponas — sovietinė 
imperija. Plėšikiški sovietinės 
imperijos muitai už į ten ir 
okupuotus kraštus siunčiamas 
dovanas yra pasėka tokio men
taliteto — duodi dovaną ver
gui, duok tokios pat vertės do
vaną ir jo ponui, o kitaip ver
gas dovanos negaus. Nė viena 
kita civilizuota šalis muitų ne
ima už jos piliečiams siunčia
mas mažas dovanas.

Aukščiau minėtoji Maskvos 
Injurkolegijos subagentūra Vil
niuje pirmoje eilėje suintere
suota dolerių gaudymu sovie
tinės Rusijos Iždui, bet ne pa
vergtos Lietuvo gyventojų in
teresais. Daugelis Amerikoje 
gyvenančių patarnauja Mask
vos Injurkolegrjai, kai atsira
dus palikimui prašo įpėdiniams 
Lietuvoje,

srityje daug 
Čikagoje ir 

panašiai da- 
advokatai.

m peri jos Lietuvai už- 
sovietinėje santvarko

je atskirų piliečių interesų 
saugojimu rūpintis netenka, 
nes būdami valstybės nuosavy- 

. be savo privačių interesų kaip 
ir neturi. Tiesa, “Pagrindiniai 
Sovietų Civilinės Teisės Prin
cipai ir Procedūra” numato 
piliečiams labai ribotą nuosa-

Ibota, nusako kad ir to rinkinio 
25 paragrafas, kuris nustato, 
kad piliečio nuosavybė negali 
būti vartojama gauti neuždirb
toms pajamoms. Vadinas, jei 
gavęs iš užsienio palikimą pi
lietis nusipirktų namą ir jį iš
nuomotų, tai gautoji nuoma 
būtų užskaityta kaip “neuž
dirbta pajama” — tai yra ne
legali.

Be to, to paties “įstatymo” 
19 paragrafas draudžia būt sa- 
yminku daugiau 
namo. Antrą namą iš užsieny
je gauto palikimo nusipirkęs 
pilietis bematant atsidurtų teis
me, namas iš jo būtų atimtas, 
o jis pats uždarytas kalėjime 
už naudojimąsi “neuždirbtom 
pajamom”.

Tai kas belieka iš užsienio 
palikimą gavusiam daryti ? 
Jei palikimas nedidelis, tai 
gavęs nuo valdžios likusią pa
likimo dalį, gali bandyti ją iš
leisti nusipirkdamas namuką 
gyvenimui ir automobilį. Bet 
jei tuos dalykus jis jau turi, tai 
iš užsienio gautas palikimas 
gali jam pridaryti nemalonu
mų iki pakliuvimo į kalėjimą.

To akivaizdoje nereikia ste
bėtis, jei vienas lutas gauna 
laiškus iš Lietuvos, tad jie ten 
jokio palikimo nenori. Pasitai
ko, tad Amerikoje gyvenan

Be abejo, bene labiausiai dėl te (broko) kaltas 
atsainus (nerūpestingas) požiūris į savo profesiją,|y^-. tojijMiosavybė ri-
savo dirbą, į įmonę. Galima drąsiai sakyti, kad ten, 
kur pastoviai išleidžiamas brokas, žmonės nevertina 
savo įmonės ženklo, nekovoja už jo garbę, neturi dar
bininkiškos garbės jausmo. Visa tai nejsigyjama kur 
nors parduotuvėje už pinigus, nes tai yra daug bran
giau už bet kokius pinigus. Tai ateina ne piriną die
ną peržengus slenkstį. Toki dalykai pasidaro žmo-

nuolatinį dėmesį sau, išmoksta vertinti naujo kolek
tyvo tradicijas, akivaizdžiai įsitikina, kaip atsakin
gai naujieji darbo draugai žiūri į savo pareigas.” 
(Tiesa, 1973 m. geg. 15 d., 1 psL>.
Tame pfičŪJffie įžanginiame, tiktai truputį toliau, tas 

pats redaktorius šitaip baigia:
“Ne veltui sakoma, kad produkcijos kokybė — tai 

darbininko sąžinės, jo meistriškumo Veidrodis. Ji 
priklauso nuo daugelio dalykų — kvalifikacijos, mo
ralinio bei materialinio skatinimo, reiklumo” (Ten 
pat).
Tiesos redaktorius rado reikalo prašnekti apie darbi

ninko sąžinę. Kaži kodėl tas pats redaktorius visame 
straipsnyje nieko nesakė apie darbdavio sąžinę? Jeigu 
Lietuvos dirbtuvėse atsiranda labai daug broko, tai kaži 
ar visą kaltę galima versti tiktai Lietuvos darbininkams. 
Ar darbdavys yra sudaręs tinkamas darbo sąlygas? Ar 
jis yra davęs darbininkams naujas mašinas? Ar jis jam 
duoda tinkamas žaliavas? Ar darbininkas, baigęs darbą, 
gali pailsėti? Ar jam nereikia valandų valandas prasto
vėti prie krautuvių maisto produktams įsigyti ? Pagaliau, 
ar darbdavys moka tinkamą darbininkams atlyginimą, 
kad jie galėtą pavalgyti, apsirengti if apsiauti?

Laisvajame pasaulyje' darbdaviai darbininkų neragi
na skubėti Laisvajame pasaulyje darbdaviai palieka dar- 
bininkifs ramybėje, nes jiė žino,- kad baimės neturintieji 
sąžiningi darbininkai yra daug produktingesni.

Laisvajame pasaulyje darbdaviai neverčia darbinin
kų lenktyniauti. Tuo tarpu rusų okupuotoje Lietuvoje 
darbdaviai verčia darbininkus lenktyniauti ne tik tarp 
savęs, bet vefčia ištisas dirbtuves lenktyniauti sii kitomis 
panašiomis dirbtuvėmis. Jie’ verčia darbininkus lenkty
niauti su kitų valstybių darbininkais. Tuo tarpu “tarybi- 
•nėje’? Lietuvoje darbdavys yra pasirašęs oficialias sutar
tis su kitomis valstybėmis, verčiančiomis lietuvius darbi-

Rusų pavergtoje Lietuvoje vyriausias darbdavys yra 
rusti koūranistų partija ir dabartinė “tarybinė6 Lietuvos 
valdžia. Jeigu ji nori, kad lietuvis darbininkas daugiau 
pagamintų, tai ji turi sudaryti tam darbininkui palankias 
darbe sąlygas. 0 kai ji bando kišti nosį į lietuvio darbi
ninko sąžinę, tai ji pirma privalo pati pasižiūrėti j savo 
sąžinę Pirmon eilėn, ji privalo nevartoti prieš Lietuvos 
darbininkus tos prievartos, kurią ji vartoja ne tik kasdie
niniame gyvenime, bet ir darbovietėse.

" ~ ~i •. » i r ■ *

damas knygos didesnę vertę, nei atskirų 
straipsnių laikraščiuose, kurie greitai nu
simeta, užmirštama, sudarydami tik lai
kiną reklamą, spaudoje nedalyvavo. Da
lyvaujant spaudoje,' būtų buvę galima iš
siaiškinti ginčytinus klausimus, nelau
kiant tų 16-kos metų.

Raštikis, praėjus vos pusmečiui, po 
gen. Petro Kibibūno IShd Metais birželio 7 
d. kariuomenės perversrite (sttsirgbs Vy
riausio štabo viršininkui gert. Jackui) 1934 
m. gruodžio m. 15 d. Vyriausio štabo virši
ninku (kariuomenės vadu), būdamas tik 
pulkininkas leitenantas ir (ik 38 metų am
žiaus, tuojau pradėjo Lietuvos kariuome
nės rėorganizaeiją (žr.: Jd Utsiirt. 1-as to
mas, 312 p s k).

Paruošęs kariuomenės pertvarkymo 
planą, niekam nedavęs nei skaityti, nei 
svarstyti karo tarnyboje, kurią sudarė: 

j Ar > Airdk*
JtTFiYi. ci^v LT 5^4 JN TfxTsii <vr^i ff <TT laf •

Narroomertės vdrfas. ftabO Vi r&n inkUS. tie
kimo virširthikas, kŪHuorilftiės teisino pif* 
minikas, kam technikos Viešima k as. vie
nas dvtrijns vadų. Raštikis rašo, kad riser 
šio reikalo svarstymas karo tarnyboje būtų 
buvusios tik nereikalingos diskusijos ir ne
reikalingas laAh gmiSinifltts”/ neb “visi 
reikalai buvo labai aiškūs” ir jokių paša- 
frrfių patartim) nereikėjrf’, (žiūr. psl. 343 I 
tomas). Raštikis tą savo planą 1935 sausio 
mėnesio pradžioje patiekė priimti Valsty
bės Gynimo Tarybai. Jis pareikalavo prie
esamos Krašto Apsaugos ministerijos išlai-

stos

ini prašo atsiųsti raštą, kad nuo 
Savo dalies atsisako ir viską 
paveda tam ir kitam giminai
čiui Amerikoje. Norėdamas 
lokį atsisakymą legalizuoti “pa 
likimo nenorintis” atsiduria 
Maskvos Injurkolegijos agen
tūroje Vilniuje, kur jam aiškiai 
pasakoma, kad atsisakymo 
padaryti negalima ir kad jis 
turi pasirašyti įgaliojimus In- 

. jurkolegijos advokatams Ame
rikoje. Jeigu žmogelis bando 
spirtis nuo pasirašymo,- tai 
jam nedviprasmiškai pasako
ma: “Tamsta gali palikimo ne
norėti, bet Sovietų Sąjungai 
reikalinga užsienio vaKuta, rei
kalingi Amerikos doleriai... ” 
Pasekmės aiškios: pasirašomas 
įgaliojimas, o Amerikoje prie 
palikimo prisistato vadinamo
sios Sovietų Sąjungos interesus 
atstovaujančios firmos advo-
s

ar kitokius dokumentus. Kai 
tik pretendentas į palikimą 
užsienyje kreipiasi į advokatą 
ar notarą įgaliojimo reikalu, 
arba paprašo metrikų iš met
rikacijos įstaigos, tai jis smul
kiausiai iškvc^įamas apie Ame
rikoje mirusį giminaitį ir jo 
palikimą. Kvotos duomenys 
nusiunčiami Injurkolegijos 
agentūrai Vilniuje, kuri sura
šo įgaliojimą rusų ir anglų kal
bose ir siunčia pretendentui 
pasirašyti. Toliau jau viskas 
eina įprasta tvarka — įgalioji
mas nusiunčiamas InjSrkole- 
gijai Maskvoje, o toji jį atsiun
čia* į New Yorką Sovietų Są
jungom interesus atstovaujan
čiai advokatų firmai. Lietuvos 
okupatas griežtai draudžia 
siųsti į užsienį įgaliojimus, met
rikų ištraukas ir bet kokius do- 
kmnentus. Tad prašymas iš

r - :____j-l
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dų sąmatos kariuomenei apie 60 niil. litų 
dar pridėti kasmet (per 7 mietus) po mil. 
litų ginklavimuisi. (Valstybės gynimo ta
rybą sudarė: prez A. Srriėtonfl, minist 
pirm, ir fin. minist. Tūbelių Krašto apsau
gos minist. gen. Šniukšta, užsienių f eik. 
minist St. Lozoraitis, kariuomenės štabo 
virš. gen. J. Cėrnius, tiekimą virš. gert. J. 
Sutkūs). Grasindamas afsistattdintftrtt, jei 
jo pianas būtų atmestas.

Taryba Raštikio planą priėmė. (Prieš 
kalbėjo* tik Tūbelis, bet Smetonai sutikus, 
ir jis nusileido, o’ kiti visai neprieštaravo. 
Žiūr.: plačiau psl. 343 - 345, I tomas) Gavęs 
Taryhns priturimą ir pte’ž. Smetonos pa
tvirtinimą, tuoj pradėjo savo planą Vyk
dyti Lietuvoje, neviešoje vyriausybei opo
zicijoje ir čia, emigracinėje spaudoje bu
vo reiškiama nepasitenkinimų bei priekaiš
tų dėl per didelių kariuomenei išlaidų.

Vlerii rašė, kad kariuomenei buvo išlei- 
dŽiarffa pusė viso valstybės išlaidų biudže
to, kiti — dar daugiau, o kai pats karirto- 
mėnės vadas Raštikis tik peftikavo, ieško
damas sau populiaramo, neMtorgmiizatęs 
karittahrtenės kraštai ginti, nesugebėjo trirr- 
kingai įvykdyti 1939 metais net dalfttos 
inobBsacijos, o Lietuvos krizės meteis 
(ultiMfatumų metais) niekad nesiūlė prie
šinti Sk

Pfrintertsia: Raštikis, atsakydavo kri
tikams, frirtina, kad kariūndiertei, pavyz
džiui, 1939 metais buvo Išleista rte pusė 
biudžete, bet tik 24,14%h* tuos vtaus. teo-

riė rašė, kad pušė ar daugiau, apšaukė ne
išmanėliais ir melagiais, prisimindamas 
amerikiečių patarlę: “Skaitmenys neme
luoja, bet melagiai naudojasi skaitmeni
mis” (Žiūr. psl. 60 ir 62, II tomas).

1958 nuo birželio 2-tros iki rugpiūčio 
2-tros “Naujienose” J. Augustaitis — St. 
Raštikio “Kovose dėl Lietuvos”, II tomas, 
pasirėmęs “Vyraiusybės žinių” Nr. 639, 
65?, 701 atitaisė Raštikio klaidas. Trumpai 
prisimintina:

a. Raštikis, paėmęs 1939 metų klaidin
gai kariuomenės išlaidas — 85.880.000 prie 
biudžeto 356.544.000 gauna minėtas 24,14%; 
tuomet kaip faktinai 1939 metais kariuo
menei buvo išleista 88.046.000. e visas biu
džetas siekė 363.336.000 (V. Ž. 701).

Raštikis paduoda biudžeto lentelę iš 
Žemės Ckio darbuotojų sąjungos leidinio 
1948 metais Dillingene (Vak. Vokietijoje) 
su tomis klaidomis, nepasakydamas iš kur 
jis tuos skaičirtS pnėrtič. (Trik pačios klai
dos yra ir Lietuvių Enciklopedijoje, straips
nyje — Biudžetas, pusi. 223. tomas XV, 
Lietuva.)

b. Be realių biudžeto ifiolesčių paja
mų porieijtt (žemės, pfefcyboš. prrtrtiohtrės, 
darbo pajamų, muitų, turto, akcyzų...) į 
1939 metų pnjamų bindželų bovo įtraukta 
apsunkinanačios tautos ūkį pajamos — pa
skolų 17 mil., 24 mil. išskaitymai iš valdi
ninkų algų biudžetui subrtfartsūoti, tarto 
likvidacijos pajamų, santaupų iš pirmiau 
ir visa eilė valdiškų įmonių apyskaitų, —

jų pajamos bei išlaidos, — kurios didino 
biudžetą, kai jų turėjo būti įtraukta tik 
pelnas arba nuostolis: pav., susisiekimo 
ministerijos buvo įtraukta pajamų 55,124, 
515 litų, išlaidų 68,681,587 litų, reiškia 
nuostolių 13,557,082 ir tik tie nuostoliai tu
rėjo figūruoti biudžete, bet ne visos apys
kaitos, kurios tik vaizdiniai didino biu
džetą. Taip kaip Raštikis skaičiuoju: jei 
būtų dar daugiau prisiskolinta ir iš valdi
ninkų algų atskaityta, dar daugiau ir dar 
daugiau vald. įmonių apyskaitų įrašyta, 
tai pagal jo skaičiavimą kariuomenės iš
laidų nuošimtis būtų buvęs ne 24,14% bet 
dar mažesnis. Todėl toks skaičiavimas yra 
klaidingas, reikia skaičiuoti iš realių vals
tybės pajamų.

Atmetus tas skolas, valdininkų algų at- 
skaityrrrns, įmonių apyskaitas... gauna
me realių pajamų 192 milijonus litų ir tik
rų kariuomenei išlaidų 88.046.972 litus, 
kas sudaro 16% viso biadžeto. Tai buvo 
žymiai perdidelis nuošimtis išlaidų kariuo
menei, turint dar galvoje ir tą padėtį, kad 
realiai pajamų mokesčiai bei kitokios rink
liavos, buvo labai aukšti.

(Rus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
DienraStj 
“NAUJIENAS"
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DR. ANNA BALIONAS 
«IV. AUSV. HMIU

I LIETUVIAI RESPUBLIKONU KONVENCIJOJ kuris ateityj# tw būti perims vi-

Valandos pagal susitarimų

ML K. G. BALUKAS
IR

akušerija ir MOTERŲ ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

Medical Building). TeL LU 5-6444

•007 WEST 83rd PLACE

Priima ligonius pagal susitarimą.

INKSTŲ LR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 6954533 
Fax Volley Medical Center 

MO SUMMIT ST.
ROUT* SS, ELGIN, ILLINOIS

WASHINGTONAS, D. C. — 
Gegužės men. 11-13 dienomis 
Washingtone įvyko 30 Amerikos 
Tautų Respublikonų Tarybos 
konvencija. Dalyvavo apie 400 
žmonių, įskaitant apie 20 lietu
vių, atstovavusių Amerikos Lie
tuvių Respublikonų Federaciją.

Laike šios konvencijos buvo 
išrinkta nauja Tarybos (Natio
nal Republican Heritage Groups 
Council) valdyba. Pirmininku 
perrinktas Laszlo Pasztor (ven
gras), o pirmuoju generaliniu 
vicepirmininku išrinktas kon
gresmanas Ed. Dervinski (len
kas). Kitos pozicijos atiteko 
graikams, kubiečiams, kinie
čiams, italams, meksikiečiams, 
vokiečiams, kroatams ir estams 
(po viena ar du atstovus).

lietuviai šiuose rinkimuose 
pasirodė labai stipriai, įvedė tris 
atstovus. Dr. Jonas Genys bu
vo išrinktas visos organizacijos 
iždininku, Kazys Oksas buvo iš-

PHYSICIAN ANO SURGEON 
•434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmleck 4-5849

GUŽAUSKŲ
GŽLttS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

ku iš Vidurinių Vakarų srities, 
o Anthony Novositis — regio
ninių vicepirmininku šiaurės Ry
tų srityje.

Laike konvencijos Dr. Jonas 
Genys ir Eva Migonytė sekre
toriavo, o Kazys Oksas buvo par
lamentaras. Jautėsi didelė lie
tuvių įtaka ir politinis svoris. 
Oficialius “lietuvių” balsus, pa
sikeisdami, aiškino Dr. J. Genys, 
Rita Premeneckienė, Dr. Kazys 
Bobelis, Dr. Aldona Valis, E. 
Šumanas, A. Brusokienė, A. Za- 
parackas ir kt. Kiti lietuviai 
balsavo kaip “valstybių” atsto
vai: K. Oksas (Illinois), Dr. J. 
Genys (Maryland), Novositis 
(Pennsylvania), E. žiūrys, A. 
Dzikas (Connecticut) ir K. 
lutis (Massachussetts).

Pagerbtas tik lietuvis
Iškilmingą banketą pravedė 

kongresmanas Sherley, kalbą 
pasakė senatorius Brook. Daly
vavo daug žymių valdžios ir 
administracijos atstovų, įskai
tant Prezidento dukterį Julie Ei
senhower ir jos vyrą David Ei
senhower.

ro susirinkant dalyvavo net trys 
atstovai: Aldona Brusokienė, J.

ruošė atitinkamas rezoliucija* 
Lietuvos reikalais. Jiems ir ki
tiems, skiriantiems savo laiką 
ir darantiems išlaidas politiniam 
darbui su noru padėti Lietuvos 
reikalams, turėtų tekti didelė 
mūsų padėka. Dr. Jonas Geny*

Ta-

salėje.

pirm.

riai atsistojimu pagerbė visas 
motina* jų pagerbimo dienos 
proga. Kiekvienai jų su geriau-

OnSO VALANDOS: 
rtnnadieaiaš* ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
-atračL. penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad tiktai susitarus

RM4 GI 84)873 

dR. W. BSM - SKINAS 
aKUBERUA ir motbrų ligos 
tflNEKOLOGTNB CHIRURGIJA 

-JI32 So- Kadzia Ava^ WA 5-2670

0R. MNA KRAIKEI

eKUtERlJA IR MOTERŲ LIGOS 
6T32 So. KEDZ1E AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.

914R25, 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tat: HE 4-M18 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 9. iki 11 vai.

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠE R t N A S 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

Trečiadieniais uždaryta.

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kopama gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Nartam Ava. — 586-1220

čia lietuviams įvyko labai ma
loni staigmena. Visos Amerikos 
Tautybių Respublikonų iškiliau
siu žmogumi buvo parinktas lie
tuvis — Dr. Jonas Genys. Jam 
įteikta “Dwight D. Eisenhower’s 
Meritorious Service Award” 
(Eisenhoverio premija), kuri 
kasmet tenka tik vienam as
meniui (“most outstandink in
dividual”). Laike šios premijos 
įteikimo buvo minėtas net ke
lis kartus lietuvių vardas ir bu
vo pasakyta, kad Dr. J. Genys 
buvo Amerikos Lietuvių komi
teto pirmininkas už prezidento 
perrinkimą. Tuo momentu, gau
siems dalyviams plojant, Julie 
Nixon Eisenhover paspaudė Dr. 
Geniui ranką ir nuoširdžiai pa
dėkojo už jo veiklą šiai partijai 
ir šiam kraštui. Tokį didelį at- 
žymėjimą lietuvis gauna pirmą 
kartą Amerikos lietuvių politi
nėje istorijoje.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIBCVENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Visas Raitas Dievo įkvėptos yra naudingas pamokslui, pabarimui, 
draudimui ir pamokymui teisybės, kad Dievo žmogus būty tobulas ir

Naudinga mums visiems atsiminti, kad visi šventosios Dvasios vaisiai 
ir visos pažangos dieviškų dalykų pažinime, kurias jau pasiekėme, ir ku
rtes gelbsti mums prisiartinti prie Dievo ir prie jo šventumo, tapo atsiek
tos tyrinėjant šventraštį — Senąjį ir Naująjį Testamentą ir mūsų Viešpa
tie* ir jo įkvėptųjų apaštalų žodžius; ir žinokime, kad niekad mums nerei
kės eiti pas kitus šaltinius ir ieškoti tikrosios išmintieji, kuri prirengtų mus 
pažadėtam išganymui.

taus bažnyčia. I visas Huo* svarbius klausinius rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
perstosite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St, Chicago, Illinois 60629

SV. RAITO TYRINĖTOJAI

sekniadienį, birželio 24 d. Bruz-

Avenue, šokiams gros gera

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. FRANK PLECKAS
OPTGMETRISTAS

KATRA UETUVISKAI 
26H W. 71«t St. — Tul. 737-5149

Tikrina aki*. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

DR. LEONAS SEBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: aatrad. nuo 1—4 po pietų.

L

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

Ofise telef.: 776-2880
Naujės rex. teistu 446-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

Lietuvį* kai be: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmleck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Jei neatsiliepia, tai tetef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ «»®*

Tbl.: PR 8-1223
OFISO VAI-.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niais 2-4 vai. po pietą ir kitu laiku

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

2464 WEST 7lat STREET 
Ofiso fetefa HEmleck 4-2123 
Redd. Mietu GI boon 84195

Talef.: PRespact 64084
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Lietuviai aplankė Lietuvos 
atstovybę

Vieną popietę konvencijos da
lyviai buvo nuvežti apžiūrėti 
Baltuosius Rūmus. Po šio vizi
to, grupė lietuvių, įskaitant Dr. 
K. Bobelį, Alto pirmininką, lan
kėsi Lietuvos atstovybėje. Juos 
priėmė p. Kajeckienė ir Dr. J. 
Bačkys.

Nauja lietuvių respublikonų 
valdyba

Gegužės 12 dieną (laike kon
vencijos) įvyko Lietuvių Respu
blikonų Tautinės Federacijos me
tinis susirinkimas. Į susirinki
mą atsilankė ir kalbėjo tautybių 
tarybos pirmininkas Laszlo Pasz
tor ir kongresmanas E. Dervins
ki. šalia reguliarių pranešimų 
apie federacijos stovį ir disku
sijų, buvo patikslinta ir priimta 
Federacijos konstitucija, ir jos 
prilaikant, buvo išrinkta nauja 
valdyba sekantiems dviems me
tams. Federacijos valdyba ši
taip pasiskirstė pareigoms: Dr. 
Jonas Genys, pirmininkas; Eu
genijus Bartkus, Kazys Talutis 
ir Edvardas Šumanas, vicepir
mininkai; Rita Premeneckienė, 
sekretorė; Dr. Aldona Valis, iž
dininkė; Kazys Oklsas, organiza
cinių reikalų vedėjas; adv. A. 
Novositis, teisinių reikalų ve
dėjas; Eugenijus žiurys, infor
macijos reikalų vedėjas; Edward 
Dzikas, egzekutyvinių reikalų 
vedėjas, ir Gintaras Karosas, 
jaunimo reikalų vedėjas.

Susirinkimas praėjo nuošir
džioje nuotaikoje. Dr. Jonas 
Genys įteikė savo, kaip Federar 
ei jos pirmininko, dovana, Ka
ziui Oksui (Illinois Lietuvių Res
publikonų Lygos Pirmininkui) 
už jo dideles pastangas organi
zuojant Federaciją ir organi
zuojant rinkiminį vajų, ši dova
na — prezidento Nixon’o įgrevi- 
ruotas parkeris, paaukotas Tau
tybių Tarybai.

Laike konvencijos, Dr. Genys |

Motina jautriai prisuninta

A. L B-nės Rockfordo apylin
kė visada surengia Atmintiną 
motinų pagerbimą. Pereitą sek
madienį gegužės 13 d. įvyko Lie
tuvių klube labai graži progra
ma. Rockfordo apylinkės pirm. 
P. Kiznienė šiitais, jautriais žo
džiais pasveikino mamytes ir 
visus dalyvius su motinų diena 
ir pakvietė programai vesti p-lę 
Giedrę Špokaitę, kuri kaip iš ki
to pasaulio pasirodė. Balta ilga 
suknele puikiai atrodė mūsų lie
tuvaitė. Pranešė, kad programa 
bus graži, nes dalyvauja Chica- 
gos ir vietinės jaunos muziki
nės jėgos. Pirmiausia pakvietė 
šv. Petro ir Povilo lietuvių baž
nyčios dvasios vadų kun. Gu
tauskų tarti žodį, kuris atida
vė motinoms garbę, kad ant šios 
žemės yra įžymių žmonių moks
lininkų. Tik jų motinos pirmos 
suteikė tą dvasią ir savo tautos 
meilę, ir mūsų lietuvė motina 
linki savo vaikams ir mokina 
būti gerais. Klausytojai jam dė
kojo aplodismentais.

Iš eilės pakvietė dvi jaunas 
Chicagos paneles padainuoti. D. 
Petraitytė, R. Klinaitytė ir piano 
akomponistas A. Lapkus. Gra
žiai harmoningai padainavo ke
letą dainų. Stiprūs gražūs bal
sai dainavo naujas negirdėtas 
dainas. Publika joms plojo. 
P-lė Klinaitytė dainavo solo. 
Aukštas skambus balsas, plati 
ateitis ją lydi. Pianistas Lap
kus skambino solo. Nors dar 
jaunas, bet pianą valdė, parodė 
jau muziko prigimtą pianisto, 
dovaną. Gausiai jam plojo. Mū
sų mažasis Svajūnas Rutkaus
kas didelį akordeoną valdo, pa
grojo dvi lietuviškas dainas ir, 
kelis koncertinius dalykus. Iš
pildė kaip didžiausias — artis
tas muzikas. Svajūnas ne tik 
Rockfordo lietuviams žinomas. 
Didelių miestų, muzikos festiva
liuose yra laimėjęs pirmus pri
zus — dovanas.

Baigėsi muzikinė programa. 
Svečiai buvo pakviesti prie sta
lų užkandžių. L. klubo virėjos 
specialistės p. Stružienė, p. Pe- 
traitienė, p. Smatavičienė nuo 
pat ryto bėgiojo dirbo. Augus
tinas Kapačinskas savo plokšte
lių muzika linksmino mamytes 
ir visus svečius iki vėlaus vaka-, 
ro. Prie baro tai linksmiausieji 
vyrai p. šernas, St. Tikuišis, 
įvairiais gėrimais vaišino ma
mytes ir visus svečių bei ištroš
kusius, taip kad pusdienis pra-{ 
bėgo greitai ir linksmai. Visi 
svečiai patenkinti išsiskirstė.

žvalgas

kolas ir valdybos 
mai, visi priimti.

Finansų rašL priminė, kad 
dar yra narių, kurie neužsimo
kėjo mokesčių ir ragino tai pa-

vertingų dovanų. Į šį šaunų 
piknikų upytiečiai kviečia visus 
narius ir svečius. Pikniko ren
gimo komisijų sudaro Sophie 
Petrošius, Mary Radžiukėnas ir 
Anna Condux.

Sekančiame susirinkime Tėvo 
Dienos proga bus pasveikinti ir 
pagerbti visi tėvai.

Po susirinkimo sugiedojus 
“Ilgiausių Metų”, gimtadienio 
proga pasveikintos Bernice Wil- 
kas, Antoinette Sabaliauskas, 
Mary Radžiukėnas ir Agnes Dei- 
kus. Taip pat buvo pasveikinta 
Anna Trakiu, mūsų darbšti dar
bininkė, kuri šventė 40 metų 
vedybinio gyveninio sukaktį. 
Celebrantės prisidėjo su skanink 
gėrimais. Pirm. Anna Condux 
paaukojo klubo vaišėms vienų 
bonkų stipresnės. Vakaras pra
ėjo linksmoje nuotaikoje.

Ateinantis pusmetinis susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
birželio mėn. 1 dienų Hollywood 
salėje. A. K.

MEILĖS PASEKMĖS

Psichiatrinės ligoninės direk
torius vedžioja po ligoninę gru
pę vizituojančių medicinos stu
dentų ir teikia jiems paaiškini
mus apie kai kuriuos ligonius.

— Prašau, stebėkite šį paci
entą: jis visą, laiką verkia ir 
nuolatos bučiuoja tą lėlę. Taip 
jis praleidžia visas savo gyveni
mo valandas. Jis buvo įsimy
lėjęs ir susižiedavęs su mergina, 
kuri nevertino jo meilės ir iš
tekėjo už kito. —

Kada studentai priėję prie se
kančio kambario, kurio durys 
turėjo geležines grotas, o sie
nos buvo išklotos matracais, di
rektorius aiškino toliau:

— O čia yra tas antras vy
ras, kuris vedė aną merginą.

su kor.gresmanu Ed. Dervinslria,

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

žinai, tas mūsų naujas gydy
tojas tai tikrai stebuklingas, — 
pasakoja Pakalnis savo kaimy
nui.

— Jis mano žmoną išgydė nuo 
visų ligų per vieną minutę.

— Kokiu būdu? — teiraujasi 
kaimynas.

— Ir labai paprastai. Jis jai 
pasakė, kad jos visi negalavimai 
yra artėjančios senatvės ženk
lai.

A.
BERNICE SIZLAmS
Pagal tėvus Gutauskas

Gyv. Cicero. DImmū

Mirė 1973 m. gegužio 20 dieną, 8:45 vai. ryto, sulaukusi 59 metų 
amžiaus. Gimusi Pittsburgh. Pennsylvania.

Paliko nuliūdę: vyras Alphonse, sūnūs — William ir Robert, bro
lis Albert, š >gerka Geraldine ir jų šeima, gyv. Lackawanna, friew 
York, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

AntradienĮ, 3.-00 vai p. p kūnas bus pašarvotas Petkaus ir Sū
naus koplyčioje, 1410 So. 50th Avė., Cicero, Illinois.

Ketvirtadieni, gegužio 24 dieną 9GD vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios i Sv Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų taše 
laidojama ši Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a a Bernice Kizlaitis giminės, drangai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir satefttt jai pesttffiai patar-

Nuliūdę lieka:
Vyrės, oėnūi, broli*, giminė*.

Laidotuvių Direktoriai Petkas ir SBnas. Tei. 063-2108.

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

nsTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

4380-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKUS AIR-CONiMTiONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
« NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3367 Sg. LITUANBCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

NARIAI:
VttiVafįujj

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijog

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, DL 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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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PASTABELES 
Iš VIENYBES

Corn-akalis savo straipsnyje 
“Iš kairės ir iš dešinės” -.gina 
Laiškų Lietuviams redaktorių 
jėzuitų Juozų Vaišnį ir piktai 
puola dr. Paprocką už parašy
mų straipsnio prieš kunigo 
Vaišnio išvedžiojimus Dirvoje, 
(ii Stravinską puola, kad Nau
jienose rašęs neigiamai apie 
vaikų ekskursijų j pionierių 
stovyklų.

A tro<lo p. Girnakalis norėtų, 
jei galėtų, visiems užčiaupti 
burnas, kad tik nebūtų palies
ti Lietuvos okupanto — ruso 
reikalai ir reikalėliai.

Edvardas sukutis (eš) džiau 
giasi, kad į surengtą iš oku
puotos Lietuvos dailininkų pa
rodą “Menėje”, nežiūrint veiks
nių Naujienose draudimo, at
silankę daugiau žmonių “negu 
j “oficialių” J. Dagio parodų, 
kuri visur buvo skelbta” Paro

Kiek katalikų Chicagoje 
ir bendrai JAV-bėse

Naujai išleistas oficialus 
iCatholic Directory 1973 me
tams rodo, kad katalikų JAV- 
bėse yra 18,460,427 ir sudaro 
23. Ųo visų JAV gyventojų.

Katalikų JAV-bėse padaugė
ję arti 70,000, tačiau katalikų 
tarpe gimimų nuošimtis suda
rus tik dešimtąją vieno nuošim
čio dalį.

Chicagos arkidiocezijoje yra 
2:18 milijonai katalikų. Bosto-

PAIEŠKOJIM AS
Paieškomas PRANAS BALENIŪNAS, mirusio Detroite,

JAV advokato BRONIAUS BALENIŪNO brolis.
Jis pats arba žinantieji apie jį ir jo gyvenamą vietą prašo 

mi pranešti šiuo adresu:

Mr. JONAS TALALA S 
6558 So. Artesian Avenue 

Chicago, Illinois 60629. Telef. 436-6871

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tomo yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiaL 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.08.
Abi knygas gausite, lai pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, IU. 60629. — Tot WA 5-2737 
3333 So. Haieted St, Chicago, lit 60608. — TeL 254-3320 

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

- ~ V. VALANTINAS

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

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik j reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir naramos. 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 užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos. ir net būtinos.

Chicagoje, priemiesčiuose Ir Kanadole Naujienos molams — $22.00. 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienom mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — 820.00, pusei moty — $11-00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 80608

Siunčiu_________ dol.
□ Prašau dusti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ................       kaip dovana

-------------------- proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau dusti Naujienas vieną savaite, kad su jomis su 

susipažintų.

dęs atidaryme dalyvavo ir Chi-i 
cagos universitete studijas gili
nantis dr. S. Rubikas iš Vil-i 
ntaA'š, '’apie"’pusšimtis išprusu-Į 
šių -tautiečių ir keli Draugo re-/ 
daktoriai... ‘’kurie nepasiduo
da Chicagoje pradedantiems 
siausti neaiškaus plauko “pat
riotams” (Vienybė 1973 m. ge
gužės 1 d. 5 n r.)

Stasy* Juškėnas

Vakary Vokietijoje baldu projektuotojas Gunter Beltzig sugalvojo 
labai modemy lopšį savo pirmam sūnui Boris. Lopšys groja švelnių 
muziką ir lėtai supa vaiką. Lopšio spintelėse galima pasišildyti pie
no butelį, jis sterilizuoja vystyklus. Paspaudus mygtuką, nusileidžia 
tamsaus stiklo užuolaidos, kad vaikui miegant netrukdytu šviesa ir 

triukšmas.

no 1.9 mil. Los Angeles 1.87,
New Yorko 1.8, Newark o 1.7, 
Detroito 1.7 ir Philadelfijos 1.4 
milijono.

Directory rodo, kad kunigų 
sumažėjo 452 ir šiuo metu JAV 
-bėse jų yra 56,969; vienuolių 
kunigų padaugėjo 52; religinių 
brolių sumažėjo 539 ir dabar jų 
yra 9,201; įseserų sumažėjo 
3,860 ir šiuo metu jų yra 143,054.

Praeitais 1972 metais 107 se
minarijose buvo įsiregistravę 
12,925 seminaristai — sumažė
jo 629. Katalikų mokyklų mo
kytojų vyrų yra 103,783, sese
rų 66,998, broliukų 4,061, vie
nuolių kunigų 8,041. Mokinių 
katalikiškose mokyklose suma 
žėjo 263,488.

MARQUETTE PARKO 
BALSAVIMO DAVINIAI

Lietuvių Bendruomenės Mar
quette Parko Apylinkės gegužės 
19 ir 20 dienomis balsavo dido
kas skaičius senų ir naujai atvy
kusių lietuvių. Jie rinko atsto
vus į JAV Lietuvių Bendruome
nės tarybą ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą.

Pirmadienio rytą suskaičiuoti 
daviniai sakė, kad daugiausia 
balsų gavo šie kandidatai:

Balsai 
Dr. Kazys Bobelis 935
Povilas Žumbakis 905
Jūratė Jasaity t ė 847

j Gediminas Kijauskas 837
Dr. Petras Kisielius 824
Dr. Leonas Kriaučeliūnas 874 
Dr. A. Razma 850
Kun. Ansas Trakis 832
Jonas Jasaitis 794
Daiva Vaitkevičiūtė 715
Teodoras Blinstrubas 642
Bronius Nainys 670
Vytautas Vardys 6651
Kun. V. Zakarauskas 615

Ilgiau užtruks suskaičiuoti 
balsavusius laiškais.

Pasaulio žmonija
Organizacija “Population 

Council” paskelbė savo prana
šavimą, kad 2100 metais gy
ventojų mūsų žemėje bus 8.4 
bilijonai, šiuo metu visų že
mės gyventojų priskaitoma iki 
3.6 bilijonų.

Tirščiausios žmonių masės 
bus neturtingose ir atsilikusio
se šalyse Azijoje, Afrikoje ir 
Pietų Amerikoje.

RECEPTAS JAUNYSTEI

70-dešimtmetis pas gydytoją 
prašo atjaunėjimui vaistų. Gy
dytojas jam aiškina, kad tokių 
vaistų nėra ir tai įvykdyti neį
manoma. Esą nevisus gamtos 
nuostatus galima koreguoti.

— Bet mano draugas, kuriam 
dabar 75-ki metai, pasakoja, kad 
dabar, po gydymo, jaučiasi kaip 
25 metų ir pasakoja net apie sa
vo meilės nuotykius.

— Tad žinai ką, — atsakė gy
dytojas: — Tamsta taip pat pa
sakok!

BALFO PIKNIKAS

Balfo Chicagos apskrities ir 
skyrių valdybų bei atstovų ge
gužinė - piknikas įvyks 1973 m. 
birželio mėn. 17 dieną (sekma
dienį), Bucho sodyboje, Willow 
Springs, Illinois.

Apskrities valdyba maloniai 
prašo skyrių valdybas bei atsto
vus pasiskubinti rinkti fantus 
— dovanas Balfo piknikui.

Taip pat maloniai prašome 
geraširdžių aukotojų nepagai
lėti paaukoti šalpos reikalams 
vieną kitą dovaną.

Apskrities Valdyba

TRUMPAI

— Jozefina Šeštokienė iš Mar- 
ouette Parko apylinkės lankėsi 
Naujienose pasimatyti su ilga
mečiais darbuotojais ir susipa
žinti su naujaisiais. Pratesdama 
prenumeratą, Įteikė vajui 5 dol. 
Dabar ji jau yra pensininkė, il
gus metus dirbo Mickelberry 
maisto įmonėje. Žadėjo susitik
ti Naujienų gegužinėje, kuri bus 
birželio 10 d. Bučo sodyboje.

— Sofija Reimanienė, gyv. 
Naujienų kaimynystėje, dažnai 
aplanko administraciją įvairiais 
reikalais, nes nesenai išėjo pen
sijon. Ji parėmė Naujienų va
jų įteikdama 10 dol. auką.

— Antanas Ražaitis. ilgame
tis Naujienų skaitytojas iš Mar
quette Parko apylinkės, pratęs
damas prenumeratą įteikė va
jui 10 dol. Vajaus komisija vi
siems rėmėjams nuoširdžiai dė
koja. Visus skaitytojus prašo 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai yra kviečiami už
sisakyti Naujienas. Jos yra vi
siems įdomios, naudingos ir rei
kalingos. Jos nusipelnė visų lie
tuvių dėmesį ir paramą.

— Juozas Anglickas, Elaina 
Dvarionytė, Terry Klorytė, Ja
mes Kudla, Antanas Morkūnas, 
Arvydas Poderys, Virgilijus Ru- 
kuiža, Elena Rušinskaitė, Alfre
das šernius, Dana Stanytė, Bi
rutė Stukelytė. Robertas Valan
čius ir Audrė žolynaitė sėkmin
gai baigė pasirinktų dalykų stu
dijas Southwest kolegijoje. Pa
skutiniu metu prieš tos kolegi
jos programas ir jos prezidentę 
dr. V. Keehan pradėjo akciją 
Chicagos archidiocezijos įsteig
ta Southwest Community Con
gress organizacija, dabar pir
mininkaujama metodisto kun. 
Ivan Smith. Buvo pakviestas 
radikalų adv. William Kunstler, 
bet jo auditoriją sudarė tik apie 
75 disidentai. Vietos spauda, 
miesto kolegijų administracija 
ir didžiausia dauguma studen
tų palaiko dabartinę kolegijos 
administraciją bei mokymo per
sonalą.

— Bridgeport© lietuvis Juo
zas Aleksandravičius gavo šir
dies smūgį. Jam teks gydytis 
kelias savaites.

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

JANITOR 
FULL TIME DAYS

Openings cn all 3 shift: Assemblers 
for injection

MOLDING - MACHINE OPERATORS' 
Hot Stamper

Will train. Many company benefits, 
good salary, excellent working condi

tions. Apply in person to 
ELEANOR BASTYR 
NU-DELL PLASTICS 
6467 No. AVONDALE

Phone: 775-6373

GUARDS
Part time at full time pay and 
benefits. All shifts. Uniforms 
furnished. Must have phone.

Call 782-7877

NIGHT COOK
MID AMERICA INN.

Apply 
in person to CASEY.

5001 W. 79th STREET

REIKALINGAS BARTENDERIS
6 dienas savaitėje. Nereikia daryti 
maišytu gėrimų — kokteilių. Mes 
ieškome pilno arba dalinio laiko bar- 
tenderių. Kreiptis atsilankant as

meniškai.
1654 WEST 47th ST.

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

GIRL FRIDAY
To work in sales department of gro
wing company. Must type and be 
familiar with dictaphone. Good figure 

aptitude. For interview call
Mr. E. J. FURTAK 

DEARBORN GLASS COMPANY
5600 So. HARLEM

BEDFORD PARK 594-7600

SECRETARY
Executive requires experienced, well 
groomed and Intelligent secretary 
with good shorthand and typing skills. 

Good salary and benefits.
MR. PIERSALL

1132 W. BLACKHAWK 
944-5650

SECRETARY AND VARIED DUTIES 
Good typist, lite shorthand. Willing 
to essume responsibility for establi
shed growing company on No. Michi
gan Ave. Beautiful offices. Sxc. sa
lary & complete company paid pkg. 

Call for appointment 
337-7822

GAL FRIDAY
PETERSON and CALIFORNIA
Position available for one who likes 
variety and has average S. H. and 

good typing skills.
Many company benefits.

AN 3-5414

HMLP WANTBD — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku «r Darbininkių

JANITORS & MAIDS
Excellent pav for full or part time 
work. Morning or afternoon shifts. 
North Shore and Northern suburbs 
to include the Yorktown shopping 

center area.
CALL

234-6200 or 273-2980

— A. Kvečienė, mirusio Kvečo 
brolio žmona, taip pat gavo šir
dies smūgį.

— J. Poderis, tris dienas pa
sirgęs, pradeda atsigauti. Gais
rininkai turėjo duoti jam deguo
nies ir paskubomis vežti pas gy
dytoją.

♦ Lietuvių Tauragės Klubas 
kviečia visus atsilankyti į links
mą gegužinę birželio 3 dieną 
Onos Bruzgulienės sode, 8274 
Kean Avė., prie Lietuvių Tauti
nių kapinių. Gros A. Ramonio 
orkestras. Pradžia 12 vai. dieną.

Klubo Valdvba 
(Pr).

♦ Džiaugsmai laukia Jūsų! 
Marquette Parko lietuviai namų 
savininkai rengia džiaugsmingą 
pikniką, kuris įvyks gegužio 
mėn. 28 d. (kapų puošimo die
ną), Rruzgulienės ąžuolų sody
boje, 8234 So. Kean Avenue. 
Willow Springs, III. Rengėjai 
prašo visus gausiai dalyvauti. 
Atvykstančių lauks maloni lie
tuviška muzika, geriausias šil-
tas ir nebrangus maistas, turtin
gas ir nebrangus atgaivos baras, 
turtingas laimės šulinys, malo
nus praleidimas laiko tarpe gi
minių, draugų ir artimųjų.

Atsigaivinimas puikioje žalu- 26 dieną 7 vai. vakaro Lietuviui 
mynų ir kvepiančių gėlių gam- Tautiniuose namuose, 6122 So.1 
toje ir kiti pikniko malonumai Kedzie Avė. Visi kviečiami atsi- 
bei džiaugsmai. : lankyti. Paroda bus atdara kas-

Atvykite — džiaugsitės. dien nuo 6 vai. iki 10 vai. va- 
Stasys Patlaba karo. • (Pr). t

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimo!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRUPKITES I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VIRTIMAI 

[TEV RiW~5kaudimo agentūrai

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje.
$36,500.

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

Tel. 436-7878

GAGE PARKO APYLINKĖJE
Savininkas parduoda 2 butų mūrini 
namą po 7 kambarius kiekviename 

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT

Snacious 3 bedroom home all brick.
1% baths. Gas forced air. Full ba

sement.
Call for appointment — 

Bv owner.
737-4308

WANTED TO RENT
Ieško buty

BRIDGEPORTE
Torp 32-ros ir 37-tos. tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 kambarių butas be baldų. Turiu 

gazinį šildymo pečių.
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai.

LA 3-2736

MISCELLANEOUS

3850 No. TRIPP (Netoli Byron) 
Ketvirtadieni, gegužės 24 d. 6—9 vai. 
vak. Penktadieni, gegužės 25 d. 9 vai. 

ryto — 2 vai. popiet.

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. š I M K u s
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Ataplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

HOMr INSURANCE

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

.‘'NAUJIENOSE'

♦ Amerikos Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos narių, dailės paroda 

Į atidaroma šį šeštadienį, gegužės

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEI____ 254-5554

PIRKĖJO GALIA

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talmari banko. Pirkėjui pelningas.

ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 
geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau
jas gazu šildymas. Aluminijaus lan
gai. Garažas. $20,900.

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

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. ’ — 
$24,000.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
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. DI. 60609. TeL: VI 7-8447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

{rengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuve*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.

Chicago, lit 60631 TeL YA 74980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STRIKT 
TeU RBpublIc 7-1941

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPM SERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TBL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
351844 W. 6Srd Street, Chicago, III. 

TBL. - 7764888
Aniceta* Garbečiauslre*, sav.

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




