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PREZIDENTAS DEMOKRAT Ų SVEČIAS
Chicagos meras Daley su visais vaikais ir vaikaičiais 

pasitiko prezidentą Fordą O'Hare aerodrome
CHICAGO. — Saulėje parudavęs, pasilsėjęs prezidentas For

das sekmadienio vakarą atskrido j Chicagą, kur perknavojęs se
kančią dieną — pirmadienį turėjo pasakyti kalbą kietųjų prekių 
(hardware) prekybininkų konvencijoje McCormik Place.

O’Hare aerodrome prezidentą 
pasitiko Chicagos miesto meras 
Richard J. Daley, visi trys sū
nūs Richard, John ir William ir 
penki vaikaičiai. Prezidento 
žmona šį kartą drauge nebuvo: 
ji pasiliko tęsti atostogas Vail, 
Colorado, vasarvietėje.

Merui Daley lydint, atvažia
vęs į Chicagos jachtklubą pietų, 
prezidentas buvo pasitiktas ke
lių šimtų publikos, daugiausia 
vandens sporto mėgėjų, kurių 
buvo šiltai pasveikintas o viena 
entuziastė net sušuko “We love 
you!”

Pietuose su prezidentu daly
vavo 60 svečių, žymia dalimi de
mokratų partijos vyresniųjų, 
kaip aldermanas Michael Bilan- 
dic, Cook apskrities tarybos pir
mininkas George W. Dunne, ūg- 
niagerių pirmininkas Robert J." 
Quinn ir eilė stambių kompani
jų atstovų, kaip John Johnson, 
to paties vardo spaudos firmos 
pirm, ir Standadr Oil iš India
nos pirm. John Swearingen.

Prezidentas savo 10 minučių 
anekdotais pasūdytoje kalboje 
pasveikino iš septynių valstybių 
Į jachtų regatą suvažiavusius 
buriuotojus — iš Vakarų Vokie
tijos, Kanados, Brazilijos, Šve
dijos, Bahamos, Šveicarijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

Išgirdęs, kad vienas iš jach
tų buriuotojų yra Jerry Ford, 
kurs dalyvauja pietuose, prezi
dentas juokaudamas pasakė: 
“Jerry, visa ką aš galiu' pasaky
ti yra, kad ir aš pats bu
vau (sporto) komandos narys, 
dabar esu skiperis (kapitonas), 
bet tikėk man, būti komandos 
dalimi yra lengviau negu būti 
škiperiu”. Apie merą Daley ro
dydamas į jį pasakė: “Jis labiau 
mėgsta “port tack”, o aš labiau 
mėgstu “starboard tack” (lai
vininkų žargone port tack reiš
kia ėjimą į kairę, o starboard 
tack reiškia sukimą į dešinę).

Po pietų, kurių metu visi sve
čiai gavo po taurę šampano iš
gerti į prezidento sveikatą, me
ro Daley lydimas prezidentas nu
važiavo į Palmar House, kur bu
vo sutiktas didelio skaičiaus svei
kintojų. ■

“Vandalai” baustini 
kaip kriminalistai 
Trys Harvard, Illinois, vyrai 

20, 23, 23 metų amžiaus ir ket
virtas 17 metų, perduoti teismui 
už pašalinimą “Stop” lentos 
Streit road ir Illinois 23 plento 
sankryžoje. Netrukus po lentos 
pašalinimo tame kryžkelyje au
tomobiliams susidūrus žuvo 3 
žmonės — Mrs. Sheila Cato, 32, 
ir du jos vaikai — 14 ir 13 metų 
amžiaus. “Vandalams” teismas 
paskyrė iki teismo užstato kiek
vienam po $20,000. Du iš jų už
statą pristatė. Prokuratūra pra
neša, kad kaltinamieji gali gau
ti nuo 1 iki 10 metų kalėjimo.

IŠ VISO PASAULIO

MASKVA. —Laikraščio Prav
da Vostoka pranešimu, Uzbekis
tano mokytojas Ukhtam Artiga- 
liev nuteistas mirti ir teismo 
sprendimas įvykdytas. Jis ve
dęs dvojepą gyvenimą: dienos 
metu, mokytoje buvęs visiškai 
normalus žmogus ir mokytojas, 
bet vakarais pasigerdavęs ir pa- 
virsdavęs į “žvėrį”. Jis nužudė 
savo žmonos tėvą ir brolį, Įran
kiu panaudodamas kirvį ir me
džioklinį peeilį.

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Meksikos miesto antropologijos 
ir istorijos muziejaus autobusui 
susidūrus su sunkvežimiu, 10 
žmonių užmušta ir.šeši sunkiai 
sužeisti. Susidūrimas įvyko 56 
mylios Į šiaurvakarius nuo Mek
sikos sostinės. Daugumas nu
kentėjusiųjų buvę muziejaus di
rektoriaus Ignacio Bernai gimi
naičiai.

VICTORIA FALLS, Rhodesia, 
— Salisbury valdžios praneši
mu, Pietų Afrikos premjeras 
John Vorster ir Zambijos prezi
dentas Kenneth Kaunda pirmi
ninkaus šį pirmadienį praside
dančiuose baltųjų ir juodųjų pa
sitarimuose dėl naujos konsti
tucijos, kurį duotų galimybę juo
džių nacionalistams dalyvauti 
Rodezijos valdžioje. Rodezijos 
premjeras Smith pasakė, kad 
jo pusė padarys viską, kad de
rybos su juodaisiais nacionalis
tais pasisektų.

MACAO. — Hong Kongo lai
vas Macdili, norėėjęs gelbėti pa
bėgėliams išvežti iš paskutinės 
portugalų kolonijos — Timur 
salos, bet buvo apšaudytas ir su
žalotas mortarų šūviais iš kran
to. Timoro gubernatorius Le
mos Pires pakartotinai šaukia
si į pasaulį, prašydamas tarp
tautinės intervencijos: “Nebega
liu daugiau matyti mirštančius 
žmones”, rašo gub. Pires savo 
atsišaukime. Vienas norvegų lai
vas tuo tarpu iš Timoro į Ausra- 
liją atgabeno 1,100 pabėgėlių.

DETROITAS, Mich. — Du 
ginkluoti banditai praeitą sek
madienį apiplėšė kaleivinį auto
busą pakelėje į Padukah, Ky. 
Liepdami savo pinigus ir visas 
vertybes sumesti į plastikinį 
maišą banditai išsinešė už dau
giau kaip 800 dol. pinigų ir ki
tokių vertybių.

LUANDA ( Angola. — Apie 
2,000 baltųjų demonstravo, rei
kalaudami pagreitinti baltųjų 
evakuaciją iš karų, savitarpio 
vaidų ir anarchijos nusiaubtos 
Angolos, kuriai lapkričio 11 d. 
Portugalija perleidžia visišką ne
priklausomybę. Nors Lisabonas 
užtikrino, kad iki to laiko išga
bens visus apie 300,000 baltųjų, 
bet daugumas jau tris mėnesius 
laukiau progos apleisti Angolą.

^London Economist News Sendee

Portugalijos valdžia manė lapkričio 11 dieną arba anksčiau per
leisti Angolą vietos gyventoju rinktiems atstovams, bet pasirodo, 
kad angoliečiai nesutaria. Ginkluotos grupės kovoja dėl valdžios, 
o tiktai vėliau jos~ nustatys tos valdžios formas. Kova eina tarp 
nepriklausomybės šalininkę ir maskvinip komunistu. Buvusi Por
tugalijos valdžia Angolą norėjo atiduoti komunistams, bet nepri
klausomybės šalininkę yra daugiau. Tuo tarpu dar neaišku, kuo 
visas Angolos reikalas pasibaigs. Jeigu pačioje Portugalijoje bus 

demokratinė vyriausybė, tai ir Angola bus demokratinė.

MARY KOPECHNE TĖVAI ABEJOJA 
SEN. E. KENNEDY PAREIŠKIMAIS

Jiems atrodo, kad žuvusi įu duktė 
miegojo užpakalinėje mašinos sėdynėje

WASHINGTONAS, D. C. — Netoli Bostono prieš 6 metus 
prigėrusios Mary Kopechne tėvas Joseph ir motina Gwen Kopechne 
yra įsitikinę, kad sen. Edward Kennedy nelaimės metu padaryti 
pareiškimai spaudai yra melagingi.

Ji yra įsitikinusi, kad josios 28 
metų duktė, dirbusi rinkiminėje 
brolių Kennedžių kampanijoje, 
nelaimės metu miegojo sen. Ed
ward Kennedy vairuojamo au
tomobilio užpakalinėje sėdynėje, 
kai Kennedy pateko ne tuokeliu 
ir su mašina nuo tilto įkrito į 
vandenį.

šiomis dienomis išeinantis žur
nalas New Times spausdina pra
eitais metais Joseph ir Gwen 
Kopechnes padarytą pareiškimą. 
Tėvai yra įsitikinę, kad bėdon 
patekęs Kennedy klausė suktų 
patarėjų ir nepasakė visos teisy
bės. Tie patarėjai buvo to meto 
Kennedžių šeimos bendradar
biai, kurie buvo prisidėję prie 
rinkiminės kampanijos.

žuvusiosios mergaitės tėvai 
nenorėtų, kad ta tragedija vėl 
būtų keliama spaudoje; jie ne
manė, kad žurnalas panaudos jų 
padarytus pareiškimus.

Sirijos ir Jordano 
bendra vadovybė

DAMASKAS, Sirija. — Siri
ja ir Jordanas paskelbė, kad jos 
sudarė bendrą karinę vadovybę 
ir atmeta bet kokias dalinas de
rybas su Izraeliu, siekiant bend
ro visų arabų fronto prieš “Sijo- 
nistus”.

Po keturių dienų Jordano ka
raliaus Husseino viešnagės Si
rijoje išleistas bendras biulete
nis, kuriame skelbiama, kad įs
teigta Jordano ir Sirijos bendra 
“aukščiausioji politinė komanda 
politinei ir karinei veiklai koor
dinuoti”.

Andrea Doria turtai 
200 pėdų po vandeniu

Gilaus nardymo narūnai pa
siryžo iškelti 1956 m. liepos 26 
dieną netoli Nantucket, Mass., 
nuskendusio italų keleivinio lai
vo Andrea Doria turtą, kurio 
priskaičiuojama apie $2 milijo
nus. Laivas su 51 žmonėmis gu
li 200 pėdų Atlanto vandenyje.

Narūnai laivo šone išsprogdi
no plyšį, per kurį bus galima 
laisvai įeiti laivo vidun, kur vie
ni iš pirmųjų nori patekti filmuo
to j ai, pagaminti televizijai pir
mą filmą pavaizduojantį, kaip 
ieškoma turtų jūrų gelmėse.

Pensininkas rado 
16 karatų deimantą
MURFREESBORO, Arkan

sas. — NV. NV. Jonson, 62 metų 
amžiaus išėjęs į pensiją pora 
valandų pakasinėjęs Diamonds 
State Parke rado dideli 16.37 
karatų deimantą, per 20 metų 
rastą didžiausią JAV-bėse. Ra 
dejas aiškino, kad užėjęs di
delis lietus deimantą matyt iš
plovė į paviršiu, o saulė savo 
spinduliais parodė. Deimanto 
vertė dar nenustatyta: jis gali 
būti vertas nuo kelių šimtų iki 
daug tūkstančių dolerių. Pa
našus deimantas, rastas 1957 
metais ir pavadintas Arkansas 
žvaigžde buvo parduotas už 
$85,000. Tai yra vienintelė vie 
ta JAV, kur deimantai 
darni.

ran-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

Sekmadienio vakare Portu
galijos prezidentas Costa Gomes 
pareiškė, kad premjero Vasco 
Goncalves valdžia privalo ir to
liau. valdyti kraštą, bet kai jis 
patyrė apie artileristų pasiruo
šimus paimti visą Lisaboną, tai 
jis pakeitė savo , nusistatymą. 
Dabar jam atrodo, kad Goncalves 
privalo pasitraukti. Kraštui rei
kia sudaryti demokratinę vyriau
sybę.

■o Pirmadienio ryte Portuga
lijos prezidentas išsikvietė Ame
rikos ambasadorių Frank Carluc
ci ir ilgai su juo kalbėjosi apie 
kraštui būtinai reikalingą eko
nominę paramą.

o Portugalijos komunistų par
tijos sekretorius Cunhal, nega
lėjęs pasakyti kalbos Porto mie
ste, kalbėjo Evora miestelyje. 
Minia ten buvo taip suorgani
zuota, kad keliais atvejais šau
kė: “Vasco! Vasco!” Ji turėjo 
galvoje komunistuojantį premje
rą Vasco Goncalves.

* Ugandos-' diktatorius. Idž 
Amin nori užpirkti mažų ginklų 
Sovietų Sąjungoje, kad galėtų 
apginkluoti už valdžią kovojan
čias kelias Afrikos tauteles.

o- Iwo Jima vandenyse Japo
nijos žvejai pastebėjo vulkano 
prasiveržimus jūroje. Matyti, 
kad vandens gilumoje pradėjo 
veržtis ugniakalnis.

♦ Rusijoje trūksta javų duo
nai, tuo tarpu Amerikoje kuku
rūzu derlius bus didesnis 26%, o 
kviečių derlius bus didesnis 
19%, negu buvo praeitais me
tais.

JAV irŠSŠR žygis 
prieš oro nuodijimą 
GENEVA, Šveicarija. — Jung

tinės Valstybės ir Sovietų Są
junga įteikė 30 valstybių nusigin 
klavimo konferencijai Genevoje 
bendrą pasiūlymą sutarties už
drausti bet kokį Žemės aplinkos 
teršimą, kenksmingą žmonėms 
ir bendrai faunai ir florai (gy
vuliam ir augalams), kaip tai 
jau buvo pradėta daryti praei
tuose karuose.

Pasiūlymas daro išimtį, kuo
met daromi bandymai taikos ir 
gerovės tikslams, kaip chemika
lais apsėjant debesis, norint su
kelti lietų, kur dėl sausros gre
sia pavojus pasėliams arba der
liui.

Rockwello žudikas 
paleistas j laisvę

RICHMOND, Va. — John 
Patler, 37 metų amžiaus, kurs 
prieš 8 metus buvo nuteistas 20 
metų kalėjimo bausme, už Ame
rikos “nacių fiurerio” George 
Lincoln Rockwell nužudymą, 
po 8 metų paleistas “ant parolės” 
ir žada tęsti savo mokslą Rad
ford kolegijoje. Rockwell buvo 
nušautas šiaurinės Virginijos 
krautuvėje nieko netrukus po to, 
kai Patler buvo išmestas iš Aine-

Portugalijos prezidentas tūp
čioja vietoje ir negali padaryti 
reikalingo sprendimo. Vieną die
ną jis skelbia, kad Vasco Gon
calves atleistas iš premjero pa
reigų, bet tą pačią dieną jis pri
saikdina kelis jo kabineto minis- 
terius. Vieną dieną jis tvirtina, 
kad teks sudaryti naują vyriau
sybę, o sekančią dieną jis aiški
na, kad Goncalves privalės eiti' 
pareigas, kol bus pertvarkyta 
Karo jėgų organizacija. Jis aiš
kina, kad konfliktą turės išsprę
sti kariai, nes dėl jų nesutarimo 
ir kyla visame krašte neramu
mai. Portugalijos kariai gina 
deginamų ir mušamų komunistų 
gyvybę, bet jie atsisako šauti 
į minią, kuri degina komunistų 
centrus kiekviename miestelyje. 
juull — —l  - -- -i '

Kad premjerui Goncalves bu
vo pranešta, kad jis privalo pa
sitraukti iš premjero pareigų, 
tai jis paprašė leisti jam eiti pa
reigas bent 7 dienas, kol bus su
darytas naujas ministrų kabine
tas. Kaip prezidentas, taip ir 
kariuomenės vadai kalbasi apie 
reikalą sudaryti demokratinę vy
riausybę, bet konkrečių žings
nių niekas nesiima.

Portugalijos komunistus ap
ėmė panika. Kiekvienas kiek įta
kingesnis komunistas bijo' pa
silikti provincijos miesteliuose. 
Kur komunistų centrai išdegy- 
ti, ten ir komunistų nėra. Su dū
mais jie išrūko iš naujų propa
gandos centrų. Kareiviai komu
nistus išveda iš deginamų centrų 
ir pasiunčia į Lisaboną. Pats 
partijos sekretorius Aivaro Cun
hal pritarė minčiai, kad Goncal
ves privalo atsistatydinti, nes jis 
nepajėgia apginti komunistų, o 
kraštą komunistai sudaro mažu
mą.

Portugalai bijo, kad preziden
tas Gomes, norėdamas išveng
ti kraujo praliejimo, ilgiausias 
valandas tariasi su komunistais, 
bet neturi drąsos pasakyti ke
liems partijos vadams, kad jie 
nešdintųsi iš valdžios įstaigų ir 
iš viso krašto. Prezidentas žino, 
kad anksčiau Portugalijoje ne
buvo komunistų. Jis atsirado, 
kai komunistų partija gavo dide
les sumas pinigų iš Sovietų Są
jungos ir pradėjo vežti į Portu
galiją kolonijose dirbusius Mas
kvos agentus.

Kol prezidentas tariasi su ko
munistais ar komunistuojan
čiais, portugalai praeitą sekma
dienį sudegino naujai įsteigtą 
komunistų partijos centrą Išei
na miestelyje, esančiame 75 
mylių atstumoje nuo Lisabono. 
Miestelio centre, gerame name, 
komunistai visiems metams išsi
nuomavo patalpas, iš kurių pra
dėjo skleisti propagandą. Vietos1 rikos nacių partijos.

GONZALVES ĮSAKĖ ARTILERISTAMS 
PASIRUOŠTI UŽIMTI SOSTINĘ

Į kitus Portugalijos garnizonus komunistai 
neįkelia kojos, jy centrus tebepleškina

LISABONAS, Portugalija. — Portugalijos kariuomenės vadai 
patarė prezidentui pavaryti iš premjero pareigų Vasco Goncalves, 
bet jis pirmadienio rytą nustebino visus sostinės gyventojus. 
Artilerijos pabūklai naktį buvo pastatyti prie svarbesnių vyriau
sybės įstaigų, o kareiviai paruošti mūšiams. Portugalai patyrė, 
kad premjerui Goncalves ištikimas artilerijos pulkas gavo įsa
kymą užimti sostinę. Pirmon eilėn artileristams įsakyta užimti 
Lisabono tarptautinį aerodromą, kuris yra tiktai vienos mylios 
atstumoje nuo artilerijos kareivinių.

gyventojai, ūkininkų padedami, 
sudegino Leirijos komunistų 
centrą. Valdžia turėjo pasiųsti 
75 marinus, kad išgelbėtų name 
buvusius komunistus. Stebėto
jai klausia, kaip ilgai Portuga
lijoje eis tarpusavės tąsyr.ės.

Izraelis tikisi 
susitarti su Egiptu
Izraelio užsienio ministras 

Igal Alton tikisi, kad šį kartą Iz
raeliui pavyks susitarti su Egip- 
tir-dėllaikinos taikos. Izraelio 
vyriausybė sutiko atšaukti ka
ro jėgas iš Sinajaus kalno kelių, 
bet nori, kad tarptautinę komi
sija dabotų Egipto karo jėgų 
siuntimą į Sinajaus kalnų ke
lius. Dr. Kissingeris, išsikalbė
jęs su Izraelio valstybės vyrais 
išskrido tartis su egiptiečiais ir 
kitais arabų vadais, Kisingeris 
tvirtina, kad šį kartą Izraelis 
susitars su Egiptu ir kitais ara
bų vadais.

Bandė nuodyti 
ligoninėj veteranus
ANN ARBOR, Mich. — Vete

ranų ligoninėje staiga pradėjo 
apsirgti pacientai kvėpavimo or
ganų paraližiu; ligonis nebegali 
kvėpuoti, nes plaučiai nebevei
kia. Per 19 dienų taip apsirgo 
41 žmogus, iš kurių 2 mirė, o 
kitus pavyko išgelbėti. Įtariama, 
kad piktadaris yra pačioje ligo
ninėje, kurs prieina prie vaistų 
ir prie ligonių. Juo labiau tokia 
prielaida darosi tikėtina, kadan
gi pradėjus piktadario ieškoti ir 
j tyrimą pačiam FBI Įsijungus 
apsirgimai liovėsi. Reikšmingas 
vieno veterano paliudymas, kad 
jis naktį pabudęs iš miego pa
jutęs kaip “kažkas” bandė jam 
į ranką kaž kokių vaistų įšvirkš
ti.

TOKIO <Reuteris). — Taifū
no audra Rita nusiautė vakari
nę Japonijos dalį, palikdama 17 
žmonių užmuštų, tris dingusius 
ir 30 sužeistų. Taifūnas 116 my
lių per valandą vėjo smarkumu 
atsiautęs iš Pacifiko ir perėjęs 
per Japonijos vakarus, visiškai 
sutrukdęs bet kokį susisiekimą 
oru, vandeniu ir geležinkeliais, 
nuėjo į Japonijos jūrą.

Šilta, tvanku, galimas lietus 
Saulė teka 6:09, leidžiasi 7:34.



LENKAI MĖGSTA PUOŠTIS 
SVETIMOMIS PLUNKSNOMIS

Juzefų Pi|$ud$|ų me$ jiems yeltyi atiduodame, 
bet Tadas Kostiuškp ir Adomas Mickevičius 

|qyq kilme, širdimi ir sįęĮą yra mūsų!
Artėjant Jungtinių Amerikos 

Valstybių Nepriklausomybės 200 
metų sukaktuvėms jau metais iš 
anksto pradedama ruoštis tai di- 
dr'iai šventei. Kadangi JAV na
ciją sudaro visų Europos tautų 
ateivių, įvairiausių tautų tau
telių imigrantų palikuonys ir tie 
pa’ikuonys nesutirpo tautybių 
tirpomajame katile, kaip norėjo 
ir tikėjo pačių pirmųjų imigran
tų airių ir škotų bei anglosaksų 
vaikų vaikų vaikai, tad supran
tama dėlko tai didžiajai Laisvės 
triumfo šventei Amerikos pilie
čiai ruošiasi ne tiek kaip ame
rikiečiai, kiek kaip švedai, ita
lai, graikai, ispanai, lenkai, žy
dai, na — reikia tikėtis — ir 
lietuviai.

Šiuo kartu tenka paliesti Ame
rikos lenkus, jų pačių vadinamą 
Poloni ją, kurie tikrai anksti pra
dėjo skaičiuoti, kiek ir už kiek 
prisidėję bei padėję Amerikos 
kolonijoms išsivaduoti iš Didžio
sios Britanijos kolonialinės im
perijos varžtų ir eksploatacijos.

Tautos kovai už laisvę būtini 
yra didvyriai, tai yra tautos sū
nūs ir dukros, pasiryžę reikale 
ir gyvybę paaukoti tos laisvės 
siekiant. Turėjome tokių vyrų' 
ir moterų sayo tautos ilgos is
torijos bėgyje, bet dėl lėtaus 
lietuviško būdo nemažai savo 
gerų geriausių tautos vyrų ir 
moterų atidavėme kitiems, o tie

kiti mūsų sutikimo ar leidinio 
pęprašę dąug mūsų didvyrių sa
vavališkai pasisavino, tai yra 
mums nusavino... Daugiausiai 
savo didvyrių savo gera valia 
esame davę ir dar daugiau mūsų 
leidimo nė nesiklausę yra pasi
savinę mūsų bendros dalios ir 
likimo kaimynai lenkai, kurie ir 
šiandien neatsidžiaugia Jogai- 
laičių dinastijos “aukso amžiu
mi”, kurs baigėsi drauge su tos 
dinastijos pabaiga. Šiandien tu
rime reikalų su lenkais dėl Ta
do Kostiuškos, tikrai lietuviško 
didvyrio be baimės ir priekaiš
to.

Chicago Sun-Times š. m. rug- 
piūčio 20 d. numeryje turi di
delę Tado Kostiuškos bareljefo 
nuotrauką su parašu:

Pagerbti lenkų didvyriai.
Lenkų amerikiečių Kongreso 

jr Lenkų Tautinės Sąjungos pre
zidentas Aloysius A. Mazewski 
Fedėraliniuosę Rūmuose, 230 S, 
Dearborn av.,. nudengia žalvari
nę lentą Revoliucijos Karo did
vyrio Tado Kostiuškos atmini
mui pagerbti. Lentos nudengi- 
mo ceremonijoje dalyvauja: kon- 
gresmanas Frank Ąpnuncio (D., 
III.) ir aldermanas Pucinski (41 
wardo). Lenta Revoliucijos Ka
ro didvyriui Kazimierui Pulas- 
kiui taip pat buvo nudengta”.

Lenkų Susivienijimo laikraš-

Teksas valstijos turtuoliai viską daro labai didelėje skalėje. Houstono pasilinksminimo parke, 
kuris pavadintas Astroworld, patarnautoja Vanita Klutz parodė patį didžiausią šaunamą ginklą 
pasaulyje. Tais 500 s va r y sveriantis 15 pėdy ilgio revolveris, kuris automatiškai gali paleisti 6 v 

šovinius. Apie jo kainą prašė neklausti, nes toks ginklas yra vienintelis pasaulyje.

tyje “Dziennik Zwiazkowy” ta 
proga dviejuose numeriuose rug
pjūčio 20 d. ir 22-23 d. įdėti du 
straipsneliai — vedamasis “Kos- 
ciuszko i Pulaski’” ir paminkli
nių lentų Kosciuškai ir Pulas- 
kiui nudengimas”, kur Kosciuška 
pavaizduojamas kaip tikras len
kas ir Kosciuškos dalyvavimas 
Amerikos Nepriklausomybės ko
vose visų 100 nuošimčių skai
tomas lenkų tautos nuopelnu.

Gente Ruthępus, nątione 
Lithųąnus

“Giminyste baltgudis, tautybe 
lietuvis”, tai yra paties -Tado

pažadinto krašto pastangas at
gauti laisvę ir, nors nepavyko, 
vis dėlto buvo giliai prasmingas, 
nes grąžino mirštančios Didžio
sios Kunigaikštijos senovės did- 
vyrių garbę.

Lietuva, pęr ištisus šinątųaę- 
čius maskolių alinama, ilgai iš
buvo Vakarams užtvara nųų azi
jatų naikinimo. Savo sūnų krū
tinėmis gindama savo žemę, jį 
apsaugojo Vakarų kultūrą, leis
dama jąi ramiai klestėti. Pątį 
kovose netekusi žmonių ir tvir
tų, svetimų kanopų sutrypta ir 
sunaikipta, įtraukta Į anarchiš
kos Lepkijos politiką, žuvo kaip

grąžinti mane į Lietuvą, nebent 
išsižadate manęs ir laikote ma
ne netinkamu Jums tarnauti? 
Kas gi esu, jei ne lietuvis, jūsų 
tautietis, jūsų pačių rinktas?

Lenkai smurtu pasisavino 
Kosciušką

Kam gi, jei ne Jums turiu ro
dyti dėkingumą, ką gi turiu gin
ti, jei ne jus ir ne pats save? 
Toliau rašė Kosciuška vaivadai 
gen. Niesiolovskiui. Jei šie žo
džiai jūsų nesuminkštins, jei ne- 
iškelsite mano reikalo seime, kad 
galėčiau sugrįžti, aš, tųr būt, 
pats Dievas mato, ką nors sau

kurie Lietuvos atstovai jį kars
tai parėmė, bet lenkai nenusilei
do. Kosciuška liko Lenkijoje. 
Tenai lemtingų įvykių įtrauk
tas į kovas su rusais, išgarsėjo 
“didžiuoju lenku” ir tapo mums 
nusavintas...”

Liet. Enciklopedija apie Kos
ciuškos nostalgiją ir savo tėvy
nės Lietuvos ilgesį be kt. rašo: 
Laikydamas save lietuviu ir bū
damas Lietuvos piliečiu, Kostiuš- 
ka jautėsi labai ntelaimingas 
lenkų kariuomenėje ir darė žy
gius persikelti į Lietuvos kariuo
menę, prašadamas Lietuvos se
natorių bei seimo atstovų už
tarimo seime. Tačiau lenkams 
seime nenusileidus, Kosciuška 
likosi jų kariuomenėje...

Padėjęs Anglijos kolonijoms 
šiaurės Amerikoje išsikovoti 
laisvę ir nepriklausomybę, Kos
ciuška grįžo vadovauti savo tė-. 
vynės sukilimui prieš rusų oku

paciją, deją, bu¥Q pęr vėlu.
Laiške carui Aleksandrui I 

užtardamas Lietuvą Kosciuška 
rašė: “Lietuvis esu ir rūpi man 
mano tėvynės ateitis!" Deja, pą- 
be ilgai teko rūpintis, nęs $vęi- 
carijoje mirė 1817 nj. spalio 5 d. 
Jo palaikai pergabenti į Krokuvą 
palaidoti greta karališkųjų kars
tų. Kosciuškos dorumas, tyras 
idealizmas ir visiškas pasišven
timas tėvynei iškelia jį į di
džiuosius istorijoje kovotojus už 
laisvę. Savo testamentu jis at
leido paveldėto Lietuvoje dvaro 
valstiečius su žemę (caras ne
leido to vykdyti), o likusį kapi
talą Amerikoje —- JAV dovaną 
už jo didžius puopelnus šiam 
kraštui — užrašė vergąms juo
dukams išpirkti ir jų vaikams 
mokyti. į J. Pr.
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LIETUVOS VAKDO KILME
Daugelis non patirti, iš kųy yrą kilęs Lįętųvoj yąrgąą; bet 

aiazai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
Kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, p težiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jįą nųroęĮ? kiek> no 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos prąęį^ Įįgčįančiaą knygaą. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VAKDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Kny^ę 
jums bus pasiųstą, jei du doleriu atsilsite šiuo adresu: ?

5AUJ1EJNUS, 1739 So. Halstęd Chicąį^, Jį 6060^

Ilga mečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
4Q4 dideli ftuąląpiai, 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 čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
». _ - ■ ---------------

C

įvyks sekmadieni,

POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

Kostiuškos apie .sav’ę pasaky
mas. Kur čia lenkąs?! Gimęs 
1746 metais yįęnkįemyję prie 
Naugarduko, Lietuypje, (miręs 
18Į7 m. spalio 15 d. Šveicarijo
je), niekas niekados pegirdėjo 
kad būtų žodžiu ar raštu save 
lenku ar lenkams giminingu pa
sivadinęs !

Lietuvių Enciklopedijoje (XII 
t. 471—378 psl.) apie Tadą An
drių Bonaventūrą Kosciušką pra
džioje parašyta, kad “gen(eroląs 
Kosciušką) buvo žymus Lietu
vos ir Lenkijos patriotas, kovo
jęs už Lietuvos, Lenkijos ir JAV 
laisvę. Buvo gudų kilmės bajo
ras, laikęs save lietuviu. Kos- 
ęiškos protėviai jau nuo XVI am
žiaus pradžios gyveno Naugar
duko vaivadijoje, kur Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Žygiman
tas IĮ Senasis buvo davęs jiems 
•Siekanavičių kaimą. Ilgainiui 
jų šeima nusmuko į smulkesnius 
bajorus ir ekonomiškai sunyko, 
ypač XVIII amžiuje. Kosciuš
ka gimė Merečovščinos dvare, 
Slanymo paviete, Naugarduko 
vaivadijoje, Lietuvoj. Jo tėvui 
Liudvikui, Lietuvos Brastos vai
vadijos kardininkui 1758 metais 
mirus, Koštiuška buvo kukliai 
auginamas savo motinos Ratoms- 
kaitės...

Tado Kostiuškos giminė iš se
novės buvo veiklūs lietuviai Lie
tuvos piliečiai ir patriotai. Iš 
Adelės Tartarinoff - Eggen- 
schweiler Šveicarijoje parašytos 
ir Kosciuškos gimimo 150 metų 
sukaktuvių proga 1967 metais 
išleistos knygos Kosciuszko su
žinome, kad Tado tėvas Liudvi
kas Tadas Kosciuška buvo Lie
tuvos Seimo narys ir Vyriausio
jo Lietuvos Kunigaikštijos Teis
mo teisėjas. Tadas tėvo nete
ko dar vos 12 metų amžiaus bū
damas.

Prancūzų istorikas J. Miche
let rašė apie Kosciušką:

“Jis yra paskutinis riteris, o 
pirmasis pilietis Rytų Europo
je... širdis tyra kaip plieno, o 
drauge siela jautri, kartais per- 
jautri ir perdaug atvira, pasiti
kinti, vaiko švelnumas ir skais
tumas; štai didvyris, šventasis 
prasčiokėlis... Bajorai gali svei
kinti jame Kryžiaus karų ri
terį, o valstiečiai, matydami jo 
gerą širdį ir sveiką protą, pasi
šventimą vargstančiai liaudžiai, 
pajuto kad jis jiems priklauso”... 
Jis sukilimo prieš rusus vyriau
sias vadas. Sukilimas buvo nu
slopintas.

Taip baigėsi kilnusis bandy
mas atgauti laisvę... Sukilėliai 
turėjo realių vilčių laimėti, tik 
buvo Vakarų apvilti...

Tado Kosciuškos žygis lyg vai
nikavo jau Baro konfęderąntų

valstybę. Tačiau lietuvių tauta 
liko gyya> baigia patetiškai Ta
do Kosciuškos epochą jautrioji 
savo tautos ir tėvynės istorikė 
Dr. Vanda Sruogienė.
Kosciuškos nuomonė apie lenkus 

. V- a. _ " ■- -* ■ >■ ■«=

J. Vašingtonas jį augštai ver
tino, o Jeffersonas apie jį atsi
liepė: “Tai yra tyriausias lais
vės sūnus, kurį man t.ekp su
tikti, ir tai tokios laisvės, kuri 
apima visus, ne tik išįfyiktųjų 
saujelę”.

J. Michelet savo veikale La 
Pologne et la Rusia, Legende de 
Kosciuszko (Lenkija ir Rusija, 
legendos apie Kosciušką) rašė: 
Tadas Kosciuška, Didis Lietuvos 
sūnus, kovojęs už mūsų krašto, 
Lenkijos ir Jungtinių Amerikos 
valstybių laisvę. ‘"Tas pirmas 
bajoras, kautynių metu nušokęs 
nuo žirgo ir pėsčias, paprasta 
miline, sustojęs greta valstie
čio sukilėlio — simbolizuoja nau
jos, demokratiškos gadynės pra
džią”.

• Dr. Vanda Sruogienė savo mo
numentali nėję arti 1,000 pusla
pių “Lietuvos Istorijoje” apie 
Tadą Kostiušką rašo:

“Savo būdu Kosciuška buvo 
tikras lietuvis: kuklus, santū
rus, mažakalbis. Nors jis kal
bėjo lenkiškai, bet Lietuvą my
lėjo lygiai kaip sąvo tėvynę my
lėjo anglų kilmės amerikiečiai, 
kovoję su anglais.

Ketverių Metų Seimui (tas 
1788—1793 seimas dąr Didžiuo
ju Seimu vadinamas) priėmus 
Gegužės Trečiosios (Trzeciego 
Maja) konstituciją lenkai ir šian
dien džiaugiasi — neatsidžiau
gia. Po pirmojo Lenkijos-Lietu
vos padalinimo nutarus padidinti 
Rzeczpospolitos (angliškai Com
monwealth) kariuomenę, Tadas 
Kosciuška buvo į kariuomenę pa
šauktas 1789 m., bet paskirtas į 
Lenkiją, jautėsi nelaimingas ir 
rašė laiškus, prašydamasis į Lie
tuvą. Autorė cituoja vieną Kos
ciuškos laišką, rašytą 1790 m. 
vasario 7 d. Naugardėlio vaiva
dai generolui Niesiolovskiui:

“Maldauju dėl visko, kas 
Tamstai gyvenime mieliausia, 
tai yra dėl žmonelės ir vaikučių... 
kad Tamstos Mylista norėtum iš
traukti mane iš šio taip nema
lonios... vietos. Dievas mato, 
kad neturiu į ką žodžio pratarti 
(Kosciuška buvo paskirtas į 
Vloclavenko, Lenkijoje), bet tai 
ir gerai, nes niekad dar nesu su 
jaučiais kalbėjęsis. Kas per gas- 
konai (pliuškiai) 1 Tačiau ne
vaizduoju šio krašto žmonių, tik 
pasakysiu, kad apylinkės Čia gra
žios, tik jos turėtų priklausyti 
geraširdžiams ir rūpestingiems 
lietuviams, one šiems tinginiams 
ir apsileidėliams. Panorėkite

bloga padarysiu, nes pykĮis ima, 
kad būdamas iš Lietuvos, turiu 
tarnauti Karūnai, tuę mętu kai 
jus neturite nė trijų generolų 
(tiek generolų Lietuvos kariuo
menei tada tereikėjo). Kai prie
varta jus supančiuos, gal tik ta
da atsipeikėsite ir imsite savom 
rūpintis... (T. Korzon: T. Kos
ciuszko, 1894).

Reikalas atsidūrė seime, ra
šo Lietuvos Istorijos autorė Van
da Daugirdaitė-Sruogienė. Kai

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” naująro skaitytojiįi.
7722 George St.

Salle, PQ-Z Montreal 690, 
Canada-J-. . - - ’ t.— - - . . • -J“* * • . .

tik už $5,Q0. jrųetaųią’

(Reguliari prenumerata — S10.CW)

Prašome isKirptį ir prisiųsti (Pavarcįė įr vardas)
su virš nurodytu 

prenumeratos
- w i'..- . : . . . r 7L; .1
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(Tikslus' adresas) ‘ y
mokesčiu.
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Some people learn, the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe pert goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion. or anether immediate goal.

A good chunk ef that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder tkat when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

LWess there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way te buy them is to sign up for the 
PayroIlSavings Plan where you wdrk. 
Am amount you specify will be set 
aside from, your payriiadc arai used, 
to buy Bonds.

And while you’re going thrrmgh 
grocery bills, car repairs, 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re aav- 
ing money too. ‘ ' 7 > '•

That’s good to know.

Take stock in America,
Join the PayroIl Savings Plan, ~ ,F

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, ill. 60608
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M. GEŲ2INIS

1944—1948 metais
(Tęsinys)

“Miesto viduryje buvo lentpjū
vė, į kurią sargas mus nuvedė...

Kai rytais atvykdavome... vie
nas užsikabindavo dvi terbas ir 
sprukdavo pro lentų tvorą. Jis 
išvyko pas draugus... Po pietų, 
apie trečią valandą, jis vėl atsi
rasdavo... ir terbos būdavo ap
valai pilnos duonos daugybė 
duonos — duona buvo gera, kiek 
tai lašinių, jie buvo labai reika
laujami, cibulių, raugintų agur
kų. Jupp’as viską teisingai pa
dalino ir suskirstė į trylika da
vinių, išdėstytų ant žemėje pa
kloto apsiausto. Nuošaliai būda
vo padėtas keturioliktas davinys. 
Jis dingdavo, kai mes nusisukda
vome (ir sargas išalksta).
- Taigi, kai tik tuo metu lietu
viškame Panevėžio mieste buvo 
Šventė. Tuomet mes trylika vy
rų, po pietų apie 4 vai., sėdėda
mi ant dviejų medinių rąstų, pri
siekėme...

; Ant sniego pakloto apsiausto 
buvo išdėstyta trylika porcijų.

Kiekvienoje buvo du kiaušiniai 
(sargas gavo net tris), penki ga- I 
balai saldžios duonos, kelios rie- 1 
kės pyrago, gabalas lašinių, trys 

.cibuliai ir mažas kalnukas duo
nos.

Pradžioje sėdėjome tyliai ir 
žiūrėjome į prieš mus išdėsty
tas gėrybes. Tada kalbėjo Jupp 
Brbseler; “Tris metus”, sakė 
jis, “mes jau esame šitame kraš
te, ir nebuvo dienos, kad nebū
tume gavę duonos iš lietuviškos 
rankos. Prisiminkime Šiaulius: 
keturi tūkstančiai vyrų ir beveik 
kiekvienas gaudavo gabalą duo
nos. Tris ilgus metus! O tauta 
yra neturtinga! Ir aš sakau 
jums: kas tai kartą pamirštų, 
būtų nustojęs padorumo. O kai 
sugrįšime į namus, papasakokim 
kiekvienam. Kiekvienas namuo
se privalo tai žinoti. Lietuviai, 
Dievas tai žino, yra mūsų Rau
donasis Kryžius!

Ir .Bernd Johani dar pridėjo: 
“O kas tai nedarytų, tam vėliau, 
kai . vėl sudėsime prie pilnų bliū-

Grace Ulp iš Berkely, Cal., pradėjo austi šventoves didelei ramybei. Ji audžia jas iš kanapių siū
lu ir virvių, iš vilnoniu siūlu ir naudoja kitus metodus, kad galėtu išausti ramią vietelę apsi
galvojimui ir apsiraminimui. Jai padeda jauna josios dukrelė kuri motiną supranta ir su ja au
džia. Ponia Grace jau yra pardavusi kelias tokias ramias būdeles. Už pirmąją gavo tiktai $75.

į KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

| vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
f ' čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

J vesis iCapacinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
| džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
į lose Vokietijoje. 272 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juasas Kaminskas, IšEiyiO DALIA, Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniipų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 

. kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psL Kaina 7 dol.
■ Ž1KAG1ETŽS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje, ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

L .1 Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
: NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
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du, turėtų kąsnis gerklėje už
springt!. Tai aš sakau”.

Antrasis pareiškimas apie lie
tuvių pagalbą Rytprūsių gyven
tojams atspaustas Vakarų Vo
kietijos vyriausybės išleistoje 
knygoje “The Expulsion of the 
German population from the ter
ritories East of the Oder-Neisse 
Line” (Literatūra, Nr. 26). Ten, 
psl. 207, padėtas toks “Eyewit
ness report of B. L. of Gumbin- 
nen in East Prussia”:

“I was more than a hundred 
times in Lithuania and Latvia. 
These were begging journeys, 
which we Germans made there, 
and to make, in order to manage 
to live. We travelled, of course, 
illegally in passenger and good 
trains to end through Lithuania.
In passanger trains we stood on 

the footboards or lay flat on the 
roof, in good trains we hid our
selves behind iron, coals, cases 
and bales of material. We tra
veled in summer and winter, 
when the temperature was 20— 
20° below zero. The water ran 
out of our eyes, and our hands 
and feet were frozen. Ir was not 
so simple to hold out hours in 
such cold, in order that the 
train personnel or the militia 
should not see us at the dif
ferent stations. When our sta
tion came we sprang off, mostly 
in the darkness of the night. 
But we had to travel. Either 
one held out, or one perished, 
as there was nothing to eat at 
home, and many were waiting 
for something to be brought.

AVhen we travelled, we were 
gambling with death. Those, 
whom the Russian militia 
caught, were oftem thrown ruth
lessly out of the train, while it 
was in motion. I have to thank 
God, that I every time received 
good presents, and after eating 
well there, came back again sa
tiated.

The Lithuanians and Latvians 
helped us as far as they possi
bly could. They helped us alth
ough this was prohibited, and 
punishments were threatened 
by the Russians, such as fines 
and the expulsion to Siberia, if 
Germans were given food and 
refuge in Latvia and Lithuania.

Ways and means were always 
found, when we stood befor 
their doors begging to be helped. 
Many Germans also -went to Li
thuania for good. In summer 
1948 I saw many Germans, men, 
w’omen, and children, who had 
found refuge and work with Li

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga
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thuanian farmers. Many of the 
German children had often for
gotten their father’s name. 
There w’ere also cases, where 
Lithuanians adopted German 
children as their own. There 
are many Germans been saved 
by Lithuanians and Latvians 
from starving to death. We are 
deeply grateful for this help, 
and shall never forget it, we 
shall impress upon our children 
and childrens children, how the 
Lithuanians and Latvians helped 
us in the time of need”.

Vokiečių Rytų Europos tyri
nėtojai, susispietę į “Gbttinge- 
no Darbo Talką”, išleido rinkinį 
“Documents of Humanity” (Li
teratūra, Nr. 33) ir ten, psl. 103, 
rašoma:

“I was a civilian prisoner on 
the collective farm at Friedland, 
in East Prussia. In the winter 
of 1947, from 1,000 persons only 
300 remained, the rest having 
died of hunger, so ten of us wo
men decided to go over to Li
thuania to get bread for our 
children. At that time I was 
27 and completely exhausted 
through the heavy work the Rus
sians made us _do. My boy was 
5 years old and badly undern- 
ourshed, so that he couldn’t walk 
anymore. So one day we went 
off on the most difficult jour
ney of all, for hunger drove us, 
and I wanted to save my child. 
We went to Gerdauen on foot, 
and then we wanted to jump a 
freight train to Tilsit, for there 
were no passenger trains. It 
was icy that January 1948, but 
we managed to get to Tilsit by 
riding the footboards. There we 
crossed the. Memel bridge and 
on the other side of the Memel 
we hung on to the footboards of 
a passenger train again, for we 
had no roubles to buy a ticket. 
So we got to Kelmė. There we 
separated and went from house 
to house, always two of us at 
a time. Although the people 
were very poor, not one turned 
us away without someting. We 
got flour or grits, for potatoes 
would have frozen on the way, 
and anyway they were too heavy. 
These people were always ready 
to give us a bed... usually a 
bundle of straw on the earthen 
floor, and a few furs and we 
were able to sleep peacefully... 
They always took us in, although 
they did not know us. They saw, 
however, how poor and hungry 
we were and had mercy on us. 
All over the place there were 
women with children, from Ko- 
nigsberg, Pr. Eylau, Gerdauen, 
Insterburg, all trying to get 
something to eat to save their 
lives. In 2 weeks we had our 
rucksacks full and I was alrea
dy dreaming of how I should be 
able to put a piece of bread in 
my baby’s hands.

We had a dreadful journey 
back and only 4 women were 
able to get their loads home, to 
their children, the other 6 all 
had their food plundered. I 
one of the lucky ones”.

Trečiasis šaltinis, kuris 
neša plačiau ir smulkiau 
ietuvių pagalbą, yra ponios
sabeth Pfeil brošiūra (Litera
tūra, Nr. 21). Ten autorė sa
ve pristato taip:

Kas ne-

“1947 metais buvau civile be
laisvė Karaliaučiuje. Mano vy
ro ir daugelio gerų draugų ir 
pažįstamų nebebuvo.
mirė nuo šiltinės ar dezinteri- 
jos, tas pamažu ir skausmingai 
gaišo nuo bado ir nuovargio. 
Dažnai teko praeiti trobų griuvė
sius, iš kurių lavono dvokimas 
įspėjo, kad vėl kuris nors bėdžius 
(armer Teufel) vienišas ir ap
leistas baigė gyvenimo kelią ant 
kokios skarmalų krūvos ir da
bar išgulės per savaites, kol pa
galiau, jį priglaus motina že
melė”. - '

Apie • pasiryžimą vykti į Lie
tuvą, autorė šitaip byloja:

“Viena diena mačiau moterų 
ir vaikų, grįžtančių iš tolimos 
kelionės šū pilnomis kuprinėmis. 
Pamažu prasisunkė naujiena, 
kad šitie žmonės .paslaptingais 
keliais grižo iš Lietuvos, kur jie 
buvo -.ūkininkų pavalgydinti ir 
duona, grūdais, bulvėmis ir ki
tokiu -maistu apdovanoti”.

Kaip-jr išsirengė Į -Lietuvą, 
ponia Pfeil toliau rašo:

“Dvi dieni ir dvi nakti sėdė
jome viename stoties nuo vėjo 
saugiame kampe ir laukėme 
traukinio (Literat, 21, p. 10) .

Staiga sušvilpė garvežys. Vi
sa (žmonių) kolona pasipylė iš 
laukiamos salės; lindo po ir per 
stovinčius tuščius vagonus, nes 
kelionei paruoštas traukinys sto
vėjo ant-vidurinių bėgių. Mes 
įsijungėme ’’(į žmonių srovę) ir

’.kopėme į begaliniai ilgo preki
nio traukinio tuščią anglių va
goną ir tuojau atsigulėme ant 
grindų.

Veikiai traukinys pajudėjo. 
Važiavome!

Traukinys ėjo, nors ir lėtai, 
bet sklandžiai per Eitkūnus. 
Slenkant per sieną nebuvo nei 
policijos, nei kontrolės. Aš pa
siūliau važiuoti iki linijos galo, 
tur būt, iki Kauno.

Užmigome. Mus pažadino auš
tanti diena. Veikiai galėjome 
nustatyti, kad artėjame prie di
desnio miesto. Tai buvo Kaunas. 
Traukinys sustojo toli priemies
tyje. Parąžius sustingusius są
narius, atsargiai apsidairusios, 
išlipome iš vagono, nubėgome 
per bėgius ir, aplenkusios sandė
lius, atsidūrėme gatvėje.

Apie ponios Pfeil ryšius su 
lietuviais skaitome taip:

“Lietuviai suprato mūsų pa
dėtį, buvo meilūs ir malonūs. Be 
daug žodžių jie davė mums ka
vos, sumuštinių ir net virtų kiau
šinių, tikra išalkusių skilvių at
gaiva. Už visa tai jie neėmė jo
kio atlyginimo.

Reikia stebėtis, kaip tai įvy
ko. Labai paprastai. Iš mūsų 
apskarusio apdaro ir keistos ei
senos žmonės jau iš tolo matė,

r duobka
siui kaip tik. buvome nuo kastu
vo nušokusios.

Lietuviai elgėsi su mumis lyg 
angelai. Nors ir jie negyveno 
pertekliuje ir skurdas jau buvo 
jų svečias, tačiau, jie dėl kiek
vieno turėjo atlaikų, perlenkiu. 
Daugelį išbadėjusių vaikų ir mo
terų jie atstatė ant kojų.

Kai pietų me*tu susitikome, 
jau buvome dviejų dienų mais
to surinkusios.

Kadangi nežinojome, kur ding
sime šią naktį, nutarėme į apy
linkės kaimus nueiti. Namų sa
vininkams buvo griežtai drau
džiama rytprūsiečius priimti. Už 
jų apnakvodinimą grėsė sunkios 
bausmės. Kartais ūkininkai pa
slėpdavo mus šieninėje; jei ne, 
miegodavome lauke po medžiu, 
svetingoje gamtoje.

Visose kelionėse mums švie
tė laiminga žvaigždė. Milicija 
galėjo mus sučiupt, kuprines at
imti ir į kokį kolchozą ištremti, 
kaip tai tūliems ir atsitiko. Taip 
pat mūs galėjo nelaimė ištikti, 
nes daugiau negu vienas ke
liautojas apmokėjo keliones sa
vo gyvybe, nuslinko nuo vagono 
stogo arba, prisnūdęs, nukrito 
nuo buferių.

(Bus daugiau)
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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 parūpina fondus namams įsi-

Taupykite dabar.
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ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki
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Kodėl Maskva bijo išleisti žmonių?
Valstybės sekretorius William Rogers reikalauda

mas įrašyti j saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
jos nuostatus paragrafą, kuris leistų sovietų piliečiams 
išvažiuoti į užsienius ir grįžti, pasikalbėti su žmonėmis 
ne tik apie tarptautinius įvykius, bet ir apie pačios Rusi
jos padėtį, pataikė į pačią silpniausią visos sovietinės 
struktūros vietą. Sekretorius žinojo, kad sovietų val
džia gali valdyti milijonus žmonių tiktai tuo atveju, jei
gu slėps laisvajame pasaulyje padarytą pažangą, gyve
nimo sąlygas ir darbininkų uždarbius.

Kaip jau buvo galima pastebėti, sovietų valdžia, ki
tų spiriama, išleidžia vieną kitą sovietinės sistemos ver
gą -išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos, bet jie stengiasi ne
leisti jam sugrįžti.• Išvažiuoja ir grįžta tiktai dideles pri
vilegijas turintieji partijos nariai ir valstybės pareigū
nai, bet šiaip išvažiuoja tiktai paprasti žmonės be teisės 
sugrįžti į Sovietų Sąjungą. Daugiausia leidimus išva
žiuoti gauna žydai, bet jie verčiami atsisakyti sovieti
nės pilietybės ir atsisako teisių į Sovietų Sąjungoje pa
liktus turtus.

Bet sovietų valdžiai pavojingiausios žinios apie dar
bininkų gyvenimą. Jie visą laiką skelbė, kad sovietų val
džia pagerins ne tik pačių proletarų, bet ir padorių ir 
pareigingų darbininkų gyvenimą, sudarys patogesnes 
darbo sąlygas ir duos geresnį atlyginimą, tuo tarpu šian
dien tas atlyginimas yra pats žemiausias. Jie tvirtino, 
kad kapitalistai labai jau išnaudoja darbininkus, tuo 
tarpu kapitalistai moka didesnes algas ir sudaro geres
nes darbo sąlygas, negu Rusijos komunistų partijos va
dai pajėgė tai padaryti.

Sovietų valdžia giriasi savo dideliais laimėjimais 
pramonėje ir agrikultūroje, bet jiems daug lengviau val
dyti kraštą, jeigu gyventojai nežino, kaip tie pramonės 
ir žemės ūkio reikalai klostosi. Amerikos žemės ūkio 
specialistai jau gegužės mėnesio viduryje žinojo, kad So
vietų Sąjungai šiais metais truks duonos. Šiandien nena
grinėsime, kaip amerikiečiai tas žinias gavo, bet mums 
nėra jokios abejonės, kad tos žinios buvo teisingos. Bir
želio pradžioje JAV ir Kanadoje jau pradėjo zuiti sovie
tų agentai dideliems javų kiekiams užpirkti. Sovietų 
valdžia paleido agentus į visas valstybes, kur tiktai būtų 
vilties pirkti javų. Duona jiems reikalinga ne tiktai ka-
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riuomenei, bet ir gausioms komunistų partijos narių 
šeimoms. Ar gyventojams užteks duonos, jeigu ir stigs, 
tai — kiek jiems stigs — sovietų valdžiai visai nerūpi. 
Pirmon eilėn ji privalo aprūpinti kariuomenę, policiją ir 
visus privilegijuotas grupes bei žmones.

Amerikos žemės ūkio specialistai jau gegužės pra
džioje žinojo, kad Sovietų Sąjungos gyventojams šiais 
metais truks duonos, šios žinios buvo prieinamos ir vi
siems Amerikos gyventojams. Kad rusams stigs duonos, 
žinojo Amerikos farmeris, žinojo paprastas darbinin
kas, žinojo prekybininkai ir bankininkai. Tuo tarpu So
vietų Sąjungoje apie blogą derlių ir stoką duonos žinojo 
labai mažas žmonių skaičius. Kas šią komunistinės sis
temos nelaimę žinojo, tai buvo prisaikdintas apie ją ty
lėti ir nieko niekam nepasakoti.

ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

DRAUGAS KLAIDINA VISUOMENĘ
(Tęsinys)

Tai aiškus, sąmoningas L. B. 
įstatų laužymas, sauvaliavimas, 
erzelio, netvarkos kėlimas, L. 
Bendruomenės skaldymas, grio
vimas. L. B. įstatuose nėra nuo

Kada liepos pabaigoje nuvažiavo į Vilnių ekskur
santų grupė, tai susitiko ne tik su Vilniun komunistų at
vežtais giminėmis, bet ir su kai kuriais valdžios atsto
vais. Šalia Gintaro esančion valgyklon siunčiami ne 'tik 
amerikiečiai, bet ten kartais vakarais užeina ir aukštos 
sovietų valdžios valdininkai. Vienas jų, prisėdęs prie 
amerikiečio stalo, pradėjo pasakoti, kad dabar visi rei
kalai jau gerokai pasitaisė. Dabar lietuviai ne tik paval
gę, bet ir švariai apsirengę... Prie maisto krautuvių 
jau nereikia stovėti eilėse... Nėra nedarbo... Turime 
ne tik duonos, bet ir pyragų...

— Jeigu jau taip taip pas jus reikalai pagerėjo, tai 
kodėl sovietų valdžia Amerikoje perka javus? — paklau
sė amerikietis.

— Kokius javus? — nustebęs atsakė aukštas Lietu
vos komunistų partijos narys.

— Kviečius, rugius...
— Kuriam galui pirks kviečius arba rugius, jei 

mums jų užtenka!... i
— Jums užteks, kai Amerikos farmerių augintus 

javus Jums atveš, — atsakė turistas.
— Tai yra tiktai kapitalistinė propaganda, — pasi

kalbėjimą baigė įtakingas Vilniaus komunistas.
Jam “kapitalistinė propaganda”, bet mes žinome, 

kad tikrovė yra visai kitokia. Sovietų valdžiai šiais metais 
reikės pirkti užsienyje 32 milijonus tonų javų. 2Į mili
joną tonų ji jau užpirko JAV, o 9 milijonus tonų užpir
ko Kanadoje. Amerikos gyventojai visa tai žino, nes 
toks didelis javų užpirkimas ir išvežimas atsiliepia į 
kiekvieno amerikečio kasdieninį biudžetą. Kada sovie
tų valdžia užperka tokius didelius javų kiekius, tai ja
vai pabrangsta. Pabrangus javams Amerikoje, kiekvie
nas duona mintantis žmogus yra priverstas daugiau mo
kėti už kepalėlį.

Ne tik Vilniaus, bet ir kitų miestų komunistai ne
žino, kad dėl užpirktų javų pakrovimo kilo konfliktas su 
darbininkais. Uostų darbininkai atsisakė pakrauti so
vietų valdžios užpirktus javus. Sovietų žemės ūkis ne
pajėgia priauginti gyventojams duonos. Sovietų valdžia 
slepia šį faktą net ir nuo pačių komunistų. Ji bijo, kad 
užsienin išvažiavusieji tų faktų nepatirtų.

Tai kas sauvaliauja, laužo L. 
B. įstatus, skaldo, griauna L. 
Bendruomenės eiles ir iššaukia 
nemalonius reiškinius? Tai dar
bai ir nuopelnai dabartinių L. 
B. neatsakingų vadukų.

Kur yra “Pasaulio Lietuvis”, 
kodėl jis šios skausmingos L. B. 
tragedijos teisingai ir objekty
viai nepatiekė savo skaityto
jams? Kodėl jis slepia tiesą ir 
su pasitenkinimu skelbia melą, 
juodina ir teršia tuos, kurie ne
pritaria dabartinių L- B. vadu
kų sauvaliavimui?

L. B. Garbės Teisinas. L. B. 
Garbės Teismo teisėjai buvo 
išrinkti VII-tos Tarybos I-je 
sesijoje. Pastebėję jie VILtos 
Tarybos rinkimų klastą, L. B. 
įstatų laužymą, ALTo veiklos 
trukdymą, L. B. vadukų sau
valiavimą, nepradėję darbo 
pasitraukė iš Garbės Teismo 
teisėjų pareigų.

Po didelių pastangų buvo 
suvo surastas kitas Gafbės Tei-s 
mo pirmininkas ir iš kandida
tų suorganizuota antrojo Gar
bės Teismo teisėjų sudėtis, šis 
Garbės Teismas uoliai ėmėsi 
darbo — spręsti Garbės Teis
mo bylas, aiškintis kilusius L. 
B. įstatų neaiškumus.*

L. B. vadukams nepatiko šio 
Garbės Teismo objektyvūs, tei
singi sprendimai bei L. B. įsta
tų aiškinimai. Jie net raštu 
pradėjo duoti Gerbės Teismui 
nurodymus, kad Garbės bylas 
privalo spręsti pagal L. B. 
VH-tos Tarybos vedamąją po
litinę liniją.

Tai Sovietų Sąjungos teismų 
nuostatų piršimas ir noras mū
sų Garbės bylas spręsti pagal 
Sovietų Sąjungos nuostatus. 
Nes tik Sovietų Sąjungos teis
mai teisia ir bausmes skiria pa
gal komunistų partijos nuro
dymus. Toks teismas neatlie
ka Garbės Teismo funkcijų.

L. B. vadukų kišimasis į Gar
bės Teismo kompetenciją, skau 
džiai pažeidė jo orumą, garbės 
reikalų supratimą ir teisingą 
L. B. įstatų aiškinimą. Tad 
Garbės Teismo nariai pasi
traukė iš teisėjų pareigų. Lie
tuviu Bendruomenė liko -be C
Garbės Teismo institucijos.

L. B. VH-tos Tarybos vado
vybė 1975 m. pavasarį sudarė 
kitą “tariamą” Garbės Teismo 
sudėtį, daugumoje iš tų asme
nų, kurie prisipyrę siūlė buv. 
Garbės Teismui nurodymus. 
Sudarytasis “tariamas” Gar
bės Teismas pradėjo spręsti 
Garbės Teismui priklausančias 
bylas, tai griežtai prieštarauja 
L. B. įstatų 52 paragrafui, ku
ris aiškiai sako, Garbės Teismo 
teisėjai turi būti rinkti, bet ne 
skirti. L. B. įstatai nesuteikia 
teisės L. B. Tarybos vadovybei 
skirti Garbės Teismo teisėjus.

Skirti Garbės Teismo teisėjai 
neturi jokio teisinio pagrindo 
vadintis Garbės Teismo teisė
jais ir spręsti Garbės Teimui 
priklausančias bylas. Toji tri
jų asmenų grupelė, pasivadi
nusi Garbės Teismo teisėjais, 
pradėjo .spręsti Garbės Teis
mui priklausančias bylas ne pa
gal garbės reikalų supratimą, 
bet pagal Vll-tos Tarybos va
dovybės vedamąją politinę li
niją. Toks Garbės Teismas yra 
ne garbės reikalų, teisingumo, 
moralės gynėjas, L. B. įstatų 
saugotojas, bet L. Ji. vadukų 
sauvaliavimo, klastos, apgau
lės gynėjas, L. B. įstatų laužy
mo talkininkas. Tokio “taria
mo” Garbės Teismo sprendi
mai privalomi tik jam pačiam, 
bet niekam kitam.

Pirmoje eilėje turi būti nu
leisti ir nubausti tie asmenys, 
kurie sugriovė buv. pirmųjų 
dviejų Garbės Teismų sudėtis, 
tie kurie kliudė Garbės Teis
mui teisingai, objektyviai spręs 
ti bylas.

Nesuskaitomi L. B. vadukų 
sauvaliavimai skaudžiai pažei
dė lietuvių išeivijos teisingu
mo, garbės, moalinių reikalų 
supratimo pagrindus.

Tai kas skaldo, griauna, 
kelia erzelį, nesantaiką lietu
vių išeivijoj? Tai frontinin
kų — L. B. vadukų nepažaboti 
sauvaliavimai.

Dabartiniai L. B. vadukai — 
frontininkai klastos, suktų 
Vll-tos Tarybos rinkimų pa
galba ujgrobė L. |B. organiza
ciją. Jie nepripažįsta teisingu
mo, žmoniškumo, moralės dės 
nių. Jie nesivadovauja L. Char 
tos, L. B. įstatų nuostatais. Jie 
siekia Klinčiai daugumai pri
mesti savo valią, paglemžti vi
sas išeivijos lietuvių organiza
cijas, sambūrius ir jas tvarky
ti pagal frontininkų partijos 
užmačias.

L. B. organizacijos tikslas — 
suburti, apjungti visus išeivi
jos lietuvius, tautiniam savi
tumui išlaikyti. L. B. visų išei
vijos lietuvių tautinė instituci
ja, kurioje kiekvienas reg. jos 
narys turi teisę ir pareigą pa
reikšti savo nuomonę, savo 
valią, atlikti savo tautinę pa
reigą. Tai tautinio atsigaivi
nimo šaltinis, tautinės veiklos, 
vienybės, broliško susiklau
symo organizacija. Joje priva
lo sutilpti ir išsitekti visi išei
vijos lietuviai, kurie tik pareiš
kia norą būti jos reg. nariais.

Kiekvieno lietuvio šventa pa
reiga veiksmingai ginti savo 
teises, stiprinti, didinti R. L. 
B. eiles, neleisti ją skaldyti, 
griauti ir nukreipti ją nuo jos 
paskirties.

Išvardinti ir visa eilė neiš
vardintų dabartinių L. B. va

dukų sauvaliavimų, L. B. įs
tatų laužymų, verčiu mus rim
tai susirūpinti ir imtis visų ga
limų priemonių L. Bendruo
menę grąžinti į jos paskirties 
kultūrinę veiklos sritį.

Prasmingai atlikime savo 
pareigas, susiorganizavę fede
raciniais pagrindais, jei būsi
me vieningi, sąmoningi, ryžtin
gi ir ištvermingi.

R. L. B. vadovybė nuošir
džiai kviečia, prašo jaunimą ir 
visus tautinės atsakomybės jaus 
mą turinčius išeivijos lietuvius 
jungtis į R. L. B. eiles, stiprin
ti, didinti jos prasmingą reika
lingą veiklą kuri siekia:

1. Ne skaldyti, ne griauti L. 
Bendruomenę, bet i jungti vi
sus Amerikoje gyvenančius lie
tuvius, nežiūrint į tai, kada jie 
yra atvykę į šį kraštą ar čia yra 
gimę.

2. Nekuriame naują L. Ben
druomenę, bet siekiame iš pa
simetimo ją grąžinti į kultūri
nės veiklos /sritį ir visais bū
dais remti Lietuvos laisvinimo 
veiksnių darbus bei pastangas.

3. Nesiekiame kokių nors L. 
Bendruomenėje vadovaujančių 
vietų ar beprasmių ambicijų, 
bet siekiame, kad visi išeivijos 
lietuviai išsitektų Lt'Berndruo- 
menėję, laisvai galėtų pareikš
ti savo nuomonę, įnešti savo 
tautinį įnašą į lietuvybės išlai
kymo, Lietuvos laisvinimo ir 
tautinės kultūros ugdymo veik
lą- '

4. Griežtai pasisako prieš 
bet kokį bendradarbiavimą six 
Lietuvos okupantu ar jo agen
tais. Prieš organizuotą mūsų 
vaikų vežimą į okupanto pio
nierių stovyklas, studentų siun
timą į Vilniaus Universitetą nė 
va lietuvių kalbos pasimokyti.

' ■ *. * I

5. Griežtai pasisako prieš 
bet prokomunistinių vadovėlių 
leidimą ir jų brukimą į mūsų 
lit. mokyklas. Vadovėlis “Tėvu 
Nameliai Brangūs’’ turi būti 
išimtas iš mūsų lit mokyklų ?

6. R. L. Bendruomenė siekia 
veiksnių darbo padalos ir tar
pusavio sutartos veiklos.

7. Griežtai pasisako prieš L.
Bendruomenės vadovavimą to 
kių vadukų, kurie suka, klas
toja Tarybos rinkimus, nesi
vadovauja teisingumo, žmoniš
kumo dėsniais, sąmoningai lau
žo L. Char tos, L. B. įstatų nuo
status. ' T

8. L. Bendruomenė turį bū
ti visų, visiems ir privalo ben
drauti su visa lietuvių išeivija, 
bet ne su Lietuvos pavergėju, 
žodis “jie ir mes” turi būti pa
šalintas. “ - -*•

(Nukelta į 5 psL).

DR, A. J GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

2
nio žmogaus svario cheminių elementų kiekis. Sun
kesnis žmogus turi daugiau, lengvesnis mažiau.

Žmogaus kūną sudaro 6 cheminiai elementai, 
kurie sudaro ir mūsų mitybą. Juos krautuvėje per
kant, mokėtume šešiolika dolerių, bet pavertus žmo
gaus kūną į elementus — kainuotų lik 79 centai. Tiek 
kainuoja 150 svarų sveriantis vyro ar moters kūnas.

Žmogaus kūno šeši elementai dalinami nuošim
čiais,

1. 65% kūno svorio yra vanduo, kuris atlieka gana 
svarbią užduotį, kietesnių maisto dalių atskiedimą. 
Kai kuri maisto dalis turi didelį kiekį vandens, kuris 
būtinas geram virškinimui ir nuodingų, žalingų me
džiagų pašalinimui iš kūno inkstų lakais.

2. 15% kūno svorio yra mėsa, proteinai (balty
mai). Žinome, kad pagalba paverčia jas j baltymus, 
kuriuos žmonės ir gyvūnai naudoja mitybai.

3. 13% kūno svorio yra riebalai. 150 svorio žmo
gus turi 20 svarų riebalų, kurie yra reikalingi kūno 
kaulų, gyslų ir audinių apsaugai nuo sutrenkimo bei 
sužeidimo.

4. 5% kūno svorio sudaro mineralinės druskos, iš 
jų vra suforiįuoti'visi kūno katilai ir dantys ir vien 
lik nuo jų priklauso kaulų ir dantų tvirtumas. Gi gele
žies druskos reikalingiausios statybai ir raudonųjų 
kraujo indelių palaikymui.

5. 2% kūno svorio yra cukrus ir krakmolas. Jis 

būtinas kūno, audimu energijai suteikti. Be jo žmo
gus negalėtų atlikti jokio fizinio darbo.

6. Vitaminai, jų svoris nėra tiek svarbus, bet jų 
būvimas kūne yra svarbus gyvybei ir sveikatai pa
laikyti. Taigi žmogaus ir visų gyvūnų kūno kaulai, 
dantys ir organai yra sudaryti iš šių šešių elementų: 
vandens, proteinų, riebalų, mineralų, krakmolo ir vi
taminų.

GROBLŲ SISTEMA

Kaulai žmogaus kūnui yra rėmai, kurie visą jo 
formą palaiko, duoda kūnui galimybės judėti, dar
bus atlikti. Kaip ir visa kas žmogaus organizme, taip 
ir kaulai susiformuoja iš ląstelių, minkštos, lipšnios 
medžiagos, kuri sukietėja, kai prisiveda kalio ir fos
foro mineralinių druskų.

Kaulai iš paviršiaus yra aptraukti gana tampria 
plėve, kuri pristato jiems kraujo, maisto; iš vidaus 
jie irgi gauna kraujo. Kaulai auga ir tvirtėja iki 25— 
kių metų amžiaus.

Iš viršaus kaulai vielomis yra šiurkštus, randuo
ti: tai yra žymės, kur audiniai esti priaugę. Kaulų yra 
įvairių rūšių, priklauso nuo to, kurie kokion vieton 
skirti, pavyzdžiui: rankų ir kojų kaulai ilgi, kauko
lės — plokšti, įdubę, išlinkę, krūtinės išsilenkę, gaub
ti ir L t • < |

Kaulų senačiai yra labai svarbios žmogaus kūno 
vietos, jas reikia saugoti, kad neužgavus, nesužeidus. 
Sąnarių sužeidimai,; įdegimai, netaip greit gyja. Tai 
yra labai opios vietos, ir nuo to dažnai reumatas, ar
tritas išsirutuloja.

Visi žmogaus kaulai, kai jie yra taisyklingai sut
varkyti atėmus nuo jų audinius, palieka grobias, ske- 
lėtonas. Beje, gamtos labai puikiai sudaryta. Kur yra 

svarbesni bei opesni organai, ten jie kaulų žieve bei 
lankais apdengti, kad kokiam atsitikime taip greitai 
jie nenukentėtų.

Krūtinės didžiulėj ertmėj, šonkaulių pridengti, 
glūdi plaučiai, kraujo valytojai, ir jo galinga pom
pa — širdis su didžiosiomis kraujagyslėmis. Nors šon
kauliai ir lankstūs, bet visgi reikia juos saugoti nuo 
sužeidimo bei užgavimo.

AUDINIŲ SISTEMA

Žmogaus kūne audiniai užima labai garbingą 
vietą. Nuo audinių paeina ne tik žmogaus išvaizda, jė
ga. bet jo sveikata ir gaivumas daug nuo jų priklauso.

Kūno audiniai dalinami į tris rūšis: Savistoviai, 
savaime judantieji audiniai yra vidujinių organų 
įlaisose, kraujagyslių sienose, gimdos, skrandžio, žar
nų sienose. Šitie audiniai nepriklauso nuo žmogaus 
valios, jie turi savus dirgsnius, vadinamus autonomi
niais nervais, priežiūroj savo centro smegenyse.

Antros rūšies audiniai yra širdies. Jie irgi nuo va
lios nepriklauso, turi savus dirgsnius ir jųjų centrus, 
tik pats audinys yra savo sudėtim, savo tvirtumu dau
giau panašus į valios prižiūrėjimo audinį.

Trečiosios rūšies yra valios prižiūrimieji audi
niai/Tai tie patys, kuriuos mes paprastai vadinam 
raumenimis. Tai yra mėsa, žmogiena, jėgos, energi
jos, veiklumo aruodas.

Audiniai gaunapakankamai kraujo iš krauja
gyslių, kurios parskrodžia audinius įvairiose vielose. 
Jųjų mažulyčius kapiliarinius vamzdelius apjuosia 
atskiros ląstelės. Per šitų kraujagyslių sieneles kraujo 
skysčiai ir limfa persikošia ir subėga į audinių ląs
teles, pristatydami reikiamo maisto, o į savę sutrauk

dami iš ląstelių nudėvėtas medžiagas. Nuo šių nuodin
gų kraujau patekusių medžiagų pats kraujas pasida
ro melsvai juosvas ir jis venų takais grįžta atgal į 
širdį, o iš ten įplaučius išvalymui ir atgaivinimui.

šitokio proceso eiga žmogaus kūno audiniuose 
kartojasi kol širdis atlieka savo užduotį.

DIRGSNIŲ SISTEMA

Žmogaus dirgsnių sistema yra labai supainiota. 
Po visą jo kūną yra labai tvarkiai ir tikslingai išsklai-r 
dytos dirgsnių valakuos, siūlai. Per jas, kaip per te
lefono vielas, visokios žinios vaikšto nuo įvairių or
ganų į centrinę stotį — smegenis, iš jos irgi: įsaky
mai duodami, kur tik prireikia. Tokiu būdų visa žmo
gaus kūno sistema yra aptarnaujama.

Dirgsniai atlieka dvejopos rūšies darbą. Vienos 
rūšies dirgsniai surankioja visokių kūno dalių žiniąs 
ir jas perduoda centrams, —- jie vadinasi jausminiais 
dirgsniais. Kitos rūšies dirgsniai duoda įsakymus i| 
smegenų cenrų į audinius, gilės, liaukas ir t. t. šie 
dirgsniai vadinasi judinamieji dirgsniai. C

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
1111

ER GERKLtS LIGOS

W. Mrd Street

Vąįaigtos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKŲHRLM ir aaoterų ligos 

GlNJŲCOLOGINi CHIRURGIJA
So. Pulaski Rd. (Crawford 

Mpdįęal Buildins). T.L LU 5-6444 
Priima ligoniu pagal kh gitu rimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
LmjCSTU ir šlapimo takų 

CHIRURGIJA 
T»Uf. 6954)533 

F»x Vaiky AUdlcal C»nt*r 
840 SUMMIT STREIT 

ROUTE $8, ILGI N, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«* STREET 
9fb^: Hillock 4-5849 

R*zkL: 338-2233
OFISO VALANDOS:

Pirsudieniaii ir ketvirtad. 1—7 Tai.. 
žntrsuL. penktadienį nuo 1—5. tree, 

įeštad. tiktai ’ luitams.

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ws^ch«st»r Caminunity klinikos 
'Medicines direktorius.

1938 S. Manhulm Rd„ Westchester, IIL
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

Ui autu šeštadieni 8—S vai.
T»L5424J27 arba 542-2723.

’ REZ.: GI 8-0873

DR. W, EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
M 32 So. Kedzia Ave., WA 5-2470 

Falandos pągal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

"'TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

" 3907 West I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tolu 5614605 ir 4894441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
" O F I S A I :

1002 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampo) 
5214 Not WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

ŽfĮjTftL:HE 4-1818
Raridenciiesz PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-' 
h i kis ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo. 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus. 
Trgčiądieniąis uždaryta.

" DR. FRANK PLECKAS
" OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2818 W. 71 »t St. — Tel. 737-5149 
Tftriny akis Pritaiko akinius ir 
-n «COŪtact lenses”.’

yiL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2654 WEST 63rd STREET

VAL: antrad. nuo 1—4 po pietų. > 
katirtad nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso talaf.; 776-2880 
Naujai rex, telef,: 448-5545

DR VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Boodra praktika, spec. MOTERŲ lipo*
Oflaw; 2652 WEST 59th STREET 

T»U PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
niaii 24 vaL po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.________

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

WČ$T STREET
Ofu<2 HEmlock 4-2123

ItaridL >*!•$-: Glbson 8-6195
Priimi ligonius pagal susitarimą. Dėl 
vslmdos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatailiepia. tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

• (Arch Supports) ir t t 
tral_: p__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
1850 W«$t 63rd St., Chicago III. 60629r.lJ7 PR»*P*ct 4-6»4— -—-

Naciai kelia nerimą Marquette Parke
Praeito šeštadieiiio popietę 

Frank l-Collins vadovaujama 
Amerikos nacių grupelė suruo
šė demonstraciją, paerzino juo 
džius, pasisvaidė išgertais alaus 
buteliais ir sužeidė keturis po
licininkus

Naciai reikalauja, kad bal
tiesiems būtų atiduota valdžia. 
Jie pasigamino didelį plakatą, 
ant kurio buvo užrašyta “Whi 
te Power” Jeigu policija ne
būtų įsimaišiusi, tai galėjo kil- 
,ti susikirtimas su artėjančiais 
juodžiais. Juodžiai jau gyve
na kitoje Damen Avė. pusėje. 
Ten dar yra didokas baltao
džių namų savininkų skaičius, 
bet į rytus nuo Damen jau dau
gumą sudaro juodžiai.

Naciai norėjo žingsniuoti į 
rytus, bet policija neleido jiems 
to daryti. Tada jie pasuko 67 
-ta gatve į vakarus, i Prie Kali
fornijos policija ir vėl juos su
stabdė.

Didžiausią dialogą naciai ve
dė su policija, ne su juodžiais. 
Į policininkus jie mėtė išgertus 
alaus butelius ir rastas plytas, 
su policija jie keitėsi įžeidinė
jimais ir koliojosi. Marquette

PRIETAISAS 
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI
2512 W. 47 ST. « FR 6-1998

Sekm. ir treč. uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
GELINYČI A

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

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

S.H. II I . Į A L.. JI- ..

.n. I. -r.1 .. . .M,... W..r . -I,.

M 0 V. I N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place

Tel.: F Rentier 6-1882

i SOPHIE BARČUS } 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

I Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
, dienio iki penktadienio 11:30—12 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715° So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO ILL 60629

Utter doesn't throw 
itself away, litter 
doesn't just happen. 
People cause It-and 
only people can prevent 
H ’People’ meant you. 
Keep America Beautiful

Parke prie Kalifornijos nacių 
vadas Frank Collins pasakė 
kalbą <

Naciai sužeidė policininką 
Alan Szudarskį. Sudužusio 
stiklo gabalėliai jam įsmigo į 
akį: policininkas Charles Man- 
del gavo plyta į smilkinį, o ki
ti du policininkai gavo akme
niu į petį ir krūtinę. Šv. Kry
žiaus ligoninėje jiems buvo su
teikta pirmoji pagalba. Nuo 
nacių nukentėjo dvi moterėlės, 
22 metų Rochelle Logan ir 52 
metų Mary Garmer atvykusi iš 
Maywood pasisvečiuoti į Mar
quette Parką ir patekusi į patį 
akmenų svaidymą.

67-ta ir Kalifornija gatvėmis 
pravažiuojantieji juodžiai ga
vo- po akmenį į mašiną. Buvo 
atsiradęs ir juodis korespon
dentas, fotografavęs šūkaujan
čius jaunus nacius, bet polici
jos kapitonas patarė jam ding
ti, kad nebūtų užpultas. Poli
cijos automobiliai palydėjo juo 
dį iš Marquette Parko.

Policija suėmė kelis unifor
muotus nacius, kurie turės aiš
kintis teisme už triukšmo kėli
mą., trafiko stabdymą ir poli
cininkų sužeidimą.

Marquette Parko namų sa
vininkų demonstracijos orga
nizatorius A. Barakauskas ge
riau pakalbėjo, negu Frank 
Collins ir rimčiau pademon
stravo. Jis užpraeitą šeštadie
nį buvo suorganizavęs demon
straciją. Bet jis žinojo ką darė. 
Jis žinojo, kad ‘nesąžiningi 
realestatininkai gąsdina Mar
quette Parko namų savininkus, 
pigiai iš jų nusiperka namus ir 
brangiai pardavinėja tuos na
mus juodžiams." Barakauskas 
protestavo prieš nesąžiningus 
realestatininkus, o ko naciai 
norėjo — niekas nežinojo. Jie 
reikalavo, kad valdžia būtų 
atiduota jįms, bet valdžios gat
vėse nesimėto. Reporteris

Zarasiškių klubas
Buvo šauni gegužinė

Rugpiūčio 17 d. buvo graži 
diena, tai Į Zarasiškių klubo ge
gužinę Onos Bruzgulienės sody
boje, prie Lietuvių Tautinių ka
pinių, suvažiavo gausus būrys 
ne tik zarasiškių, bet ir jiems 
pritariančių" lietuvių. Buvo ne
maža ir jaunimo, kuris šoko Ra
mento orkestrui grojant įvai
riausius šokius.

Klubo pirmininkas Jonas Ado
mėnas svečius pasitinka, svei
kina ir žiūri, kad visi būtų pa
tenkinti. Petras Blekys pažįsta 
visus klubiečius, nes porą metų 
buvo pirmininkas. Jis pardavi
nėja dovanų bilietus, o laimės 
stalas apkrautas visokiomis gė
rybėmis, kurias sudėjo gerieji 
klubo nariai ir narės.

šeimininkės, kad prigamino 
skanių valgių — dešrų su kopūs
tais, kugelio, pončkų ir ko dar, 
Baras turėjo gero importuoto 
alaus. Visi buvo patenkinti ir 
dainelių padainavo. O kas pavė
lavo, tai nieko nenustojo, visko 
užteko.

Seniau Zarasiškių klubo gegu
žinės, paprastai įvykdavo rug
piūčio mėnesį, ilgametis klubo 
pirmininkas a. a. J. Tarulis va
dindavo ‘žolynėmis”, nes Lietu
voje Zarasuose švęsdavo tokią 
šventę. Būdavo suvažiuoja į Za
rasus net iš tolimų parapijų ne 
tik maldininkai, bet ir ubagai su 
savo vežimais.

Man pirmą kartą teko būti 
Bruzgulienės sodyboje, bet ten
ka pasakyti, kad padori sodyba: 
dideli ąžuolai aplink pastatus su
daro pavėsį, o ir automobiliams 
yra vietos per abi puses pasta
tų. Parapiniams piknikams ar
ba klubams pakanką yietos.

Jūsų reporteris išvažiavo ne
laukęs pikniko pabaigos, bet ti
kiu kad visi piknikautojai buvo 
linksmai ir draugiškai nusiteikę.

Ito gyvuoja Zarasiškių klubas.
M. &

Kisingerio garbe 
pakenkusi Lietuvai
New York, Nr Y; — Iš gerai 

informuotų šaltinių patirta, 
kad prieš viršūnių konferenci
ją įvykusią Helsinkyje š. m. 
liepos 30 — rugpiūčio 2 d., JAV 
kongresas buvęs pasiruošęs 
priimti atitinkamą nutarimą 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybinės nepriklauso
mybės “užšaldymo”. Tai pa
daryti kongresas yra labai pa
veiktas baltieeiųy ypač lietuvių, 
ginančių savo tėvynės intere
sus, parodytu aktyvumu.

Tačiau, I tuo metu buvo su
silaikyta tokį nutarimą pri
imti, kad nebūtų trečią kartą 
pažeistas valstybės sekreto
riaus Henry Kissingerio auto
ritetas, kuris kongrese jau 
buvęs pralaimėjęs Panamos 
kanalo bylos ir Turkijos — 
— Graikijos santykių klausi
muose. Vienas kongresininkas 
šia prasme padėjęs daug pa
stangų.

Pati “užšaldymo” idėja kon
grese esanti labai gyva. JAV 
principas esąs nepripažinti nie
kam jėga užgrobtų svetimų 
teritorijų, o tuo labiau netei
sėtai sovietų aneksuotų net tri
jų nepriklausomų Baltijos 
valstybių (Elta).

Valiūnas tebekalba 
apie kelionę

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas, grįžęs iš kelionės į 
Šiaurės Europą, _._kur jis buvo 
nuvykęs Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferen
cijos metu, Vliko būstinėje 
paliko dalį tų Suomijos ir Šve
dijos laikraščių kuriuose pasi
rodė straipsniai apie baltiečių 
bylą. Helsinkio laikraštis “Huf 
vudstadsblądet”, leidžiamas 
švedų kalba, talpino du straips
nius apie estus, latvius ir lie
tuvius.

To laikraščio rugp. 2 d. lai
doje buvo straipspi? apie bal
tiečių demonstracijas, kartu 
su nuotrauka dviejų latvių, 
prisirakinusių prie elektros 
stulpo. Kitas Helsinkio laikraš 
tis, “Lita-Sanomat” pasirodęs 
suomių kalba, liepos 30 d. tu
rėjo straipsnį apie Valiūno ir 
Gravos sulaikymą. Po straips 
niu buvo nuotrauka, paimta 
aerodrome baltiečių sulaiky
mo metu, kuri rodo Gravą, sto
vintį šalia Valiūno, kalbančio 
telefonu.

Švedijos spaudos bent trys 
laikraščiai aprašė baltiečių bu
vimą Helsinkyje. “Svenska 
“Dagbladet” liepus 30 d- lai
doje aprašytas Valiūno, ir Gra
vos sulaikyipas. .'Užsiminta ir 
apie 73 metų įvykius kai dides
nė grupė baltiečių buvo areš
tuota.

Laikraštis “Expressen” maž
daug ta pačia temą rašo liepos 
30 d- ir prideda Gravos nuotrau
ką Helsinkio aerodrome.

“Pageps Nyheter” rugp. 3 d. 
turi pasikalbėjimą su Grava, o 
rugp. 3 d. ‘’Svenska Dagbla
det” nuotraukomis ir straips
niais apibūdipą Helsinkyje 
įvykusias baltiečių demonstra
cijas. (Elta).

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Su roumis Viešpats, mūšy Dievas, kurs yra mūšy padėjėjas, ir jis 

' kovoja už mus". — 2 Kron. 32:8. ‘‘
• M ®

Kuomet stipriausieji mūsų priešai pradeda mus nugalėti, kaltinti ir 
niekinti Viešpatį ir jo pažadus, tuokart reikia kuo tvirčiau laikytis prie 
Viešpaties ir pasitikėti jo pažadais. Mūsų pačių prityrimai liudija, kad sti
priausieji ir istikimiausieji Dievo žmonės, kuomet patenka į aštriausius 
ištyrimus, turi progąs šauktis Į Viešpati, nes žino, kad jis gelbės jiems, 
padrąsins įr sustiprins, kad galėtų pasipriešinti pasauliui ir šėtonui. Jie 
žino, kad didesnis ir galingesnis yra tas, kuris yra su mumis, negu visi 
kiti, kurie yra prieš mus. Jei jis yra su mumis, kas gali prieš mus at
silaikyti?

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rusieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

• o e
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 

^^^MV^^^^WWWVWVWVW^WWWVWWWWWWWW
DRAUGAS KLAIDINA 
VISUOMENĘ

(Atkelta iš 4 psl.)
9. R. L. Bendruomenė griež

tai pasisako prieš bet kokį L. Į 
Bendruomenės veržimąsi j: 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklos sritį. Jos darbus, pa
stangas rėmėme ir remsime, 
nes ji atlieka Lietuvai ir lietu
vių tautai gyvybinės svarbos 
darbus.

10. Vasario 16-tos minėjimo;
proga, aukos turi būti renka
mos tik Lietuvos laisvinimo rei
kalams — Amerikos Lietuvių 
Tarybai. / i

I
11. R. L. Bendruomenė sie

kia vieningos, besąlyginės veik
los, kovos už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

12. Niekuomet neleisime įsi
galėti vienos mažos partijos 
diktatūrinėin užmačiom, kuri 
klastoja rinkimus, nesilaiko 
teisingumo, žmoniškumo, mo
ralės dėsnių, nesivadovauja L. 
Chartos, LB. įstatų nuostatais.

(Pabaiga)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MOD£RNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

Michigan© ežere 
didelės lašišos

CHICAGO. — Rugsėjis ir spa
lis yra mėnesiai kai Didžiuosiuo- ' 
se Ežeruose lašišos atlieka savo, 
rudenine narsa. Jos šiuose eže- ' 
ruošė užauga gana didelės. Coho į 
salmon vadinamos lašišos ant 
meškerės pagaunamos iki 20 ( 
svaru sunkumo, o viena meške- ’ 
riotoja prie Sheboygan šiomis 
dienomis meškere pagavo net 24 
svarų lašišą, vadinamą činuk' 
(chinook salmon).

Mažos motinos 
didelis vaikas

CLEVELAND, Ohio. — Ma
ža, neužauga 29 inčų Gloria 
Hurd, 23 metų amžiaus, sverian
ti 42 svarus, pagimdė 18*4 in
čų didumo, sveriantį 5 svarus ir 
5 uncijas sveiką kūdikį. To kū
dikio tėvas yra 6 pėdų augumo.

“Reikia pasakyti, tai tikrai ne
paprastas atsitikimas”, pasakė 
Dr. David Wallace, Clevelando 
ligoninėje, kur tas kūdikis gimė.

EUDE :f GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.................................................. -.......... ....... __________............................... _ ------------------------------------------------------------------------ '■

Mažiau žudynių, 
daugiau suėmimų

Rekordinis žmogžudysčių skai
čius 970 praeitais 1974 metais, 
atrodo šiemet to skaičiaus ne
pasieks. Bent iki šiol Chicagoje 
nužudyta mažiau kaip pernai, 
būtent nuo metų pradžios Chi
cagoje iki rugpiūčio 15 d. buvo 
505 žmogžudystės, kai pernai 

per tą patį laiką buvo 549. Po
licijai piktadarius pagauti šie
met geriau sekėsi: pernai žmog
žudysčių išaiškinta 78 nuošim
čiai, o šiemet 86%.

šaunamų ginklų pernai per iš
tisus metus sukonfiskavo 19.0QQ, 
šiemet iki šiol jau sukonfiskuo- 
ta 13,000. Nustatyta, kad šau
namais ginklais daugiausiai nu
žudė paaugliai nuo 16 iki 20 me
tų amžiaus.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE
— NAUJI Ė MOS, CHICAGO < ILL. - TUESDAY. AUGUST 26. 1975



JONAS VAIČIŪNAS,
i

UŽSAKYKIME JAUNAVEDŽIAMS
LIETUVIŠKOS SPAUDOS

Jau daug metų laikausi tos. 
nuomonės, kad paduotas j ran
kas jaunimui lietuviškas spaus
dintas žodis yra viena iš prie
monių išlaikyti lietuviškumui 
mūsų atžalyno tarpe. Dėl to, 
kada jaunieji kūrė lietuviškas 
šeimas, jeigu būdavau į vestu
ves kviestas ir jose dalyvavau, 
gal nebuvo atsitikimo, kad ne
būčiau jaunavedžiams išrašęs 
bent vieno lietuviško laikraš
čio. i

Viskas yra labai gražu ir bū
tina, kada mes apdovanojame 
jaunuosius kasdienybės reik
menimis, nes jiems reikia iš ko 
nors pradėti gyventi. Labai gra
žu, kada Įdedame į voką žaliukų, 
be kurių jokia pradžia negali- 
Įna. Bet toks būtinas apdovano
jimas yra žmogui, bet ne lietu
viui. Reikalingas apdovanoji
mas lietuviui.

Atsimenu, prieš keletą metų, 
jaunavedžiams esu padovanojęs 
Vytį, tinkamą pakabinti prie 
sienos. Džiaugiuosi tuo, kad ir 
šiandien tas Vytis puošia jų bu
tą. Jau vaikučių Kyienas, du ir

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje
| AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
| Dr- Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan-
f 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, Hl. 60608

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 - Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiy prekiq.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
—------_________________;__________ ; — _ ..._ — — ... — į

j MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

maistas, doleriniai CertifikataL
V. V A L A N T I N A S

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neiriamos ir nesidėriamos į sandėrius su okupantais ar Jų įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoje Ir Kanado|e metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančia atkarpą

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608

Į Siunčiu dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS -----------------------------------------------

ADRESAS .----------------------------------------------------------------------

trys, ir jie tą Vytį mato kas
dien.

Pagalvokime.
Pirmiausia norėčiau siūlyti 

savo mintį jaunavedžių tėvams 
ir giminėms. Žinoma, kaip at
rodytų, jeigu visi vestuvių daly-Į 
viai užsakytų lietuviškų laikraš
čių ar dovanotų tik tautinius 
darbus. Reikėtų artimesnie- 
siems susitarti: kas ką jaunie
siems dovanoja.

Suprantama, kad gali pasitai
kyti tokių jaunų šeimų, kurios 
visiškai nekreiptų dėmesio į 
spaudą, kurią jie gaus po vestu
vių. Gali pasitaikyti, kad jau
nieji jos visai nežiūrės ir net pa
galvos: būtų geriau, kad mums 
būtų viena kita dešimkė Įdėta.

Iš savo praktikos galiu pasa
kyti, kad tokių bus mažuma. 
Tiesa, buvo tokių, kurie po me
tu laikraščio atsisako, bet dau- 
guma neatsisako ir toliau skai
to: išsirašo laikraštį, kada bai
giasi metai.

Sakykime, taip. Jaunave
džiams užsakomi penki ar šeši 
laikraščiai. Po metų gal jie pa-

Japonaitės jau seniai džiugino ir drąsino beisbolo žaidėjus specia
liais drabužiais ir grakščiais judesiais. Paveiksle matome japo- 
naites, Takijo mieste, Korakuen žaidimo aikštėje, drąsinančias žai
dėjus ir linksminančias publiką. Japonijoje dažniausiai žaidžia vie

no miesto patys geriausieji žaidėjai su kito miesto žaidėjais.

siliks vieną ar du, bet vis tiek 
jau bus daugiau kaip šis tas.

O tas “šis tas” bus jau ir lie
tuviškos spaudos gyvybės prail
ginimas.

Džiaugiuosi galėdamas Ger- 
bemiam Skaitytojui nurodyti 
vieną tikrą faktą. Birželio 14 
diena sumainė žiedus Loreta 
Plepytė ir Algirdas Jasaitis. Abu 
jauni, ir labai jauni. Aš jiems, 
nežiūrint kitų dovanėlių, me
tams laiko užsakiau “Naujie
nas”. Ir koks atsiliepimas? 
Prašom, šiandien gavau jų at
viruką. Nieko neminima apie 
kitas dovanas, tačiau pabrėžia
ma: “Širdingai ačiū už jūsų do
vaną. Nebuvo geresnės dovanos 
kaip ta, kuri padės mums išlai
kyti lietuvybę. Ačiū. Algis ir 
Loreta”.

Reiškia, iš trejetos šimtų, da
lyvavusiu vestuvėse, mano bran- 
gūs jaunieji pasako, kokia dova
na jiems buvo brangiausia.

Ar reikia dar daugiau aiški
nimų?

Gerokai susijaudinęs pakėliau 
telefono rageli. Atsiliepė Lore
ta. “Ales dabar išsikėlėm iš Mar
quette Parko, tad ne. viską ži
nom. Laikraštis mums padeda 
orientuotis. Skaitome”.

O jiems patiems vargu būtų 
atėję Į galvą laikraštį užsisa- 
kvti.

Čia kaip tik norėčiau sustoti 
prie to: kada kai kas taria, kad 
mūsų jaunimas nutausta. Aiš
ku, jis nutautės, jeigu mes ne
parodysime savo darbais, kad 
mes jį stengiamės laikyti prie 
savęs.

J mūsų jaunavedžius mes tu
rėtume žiūrėti ne tik iš bendro 
požiūrio: aprūpinti juos pra
džiai gyvenimo. Žiūrėti iš to 
taško, kad jiems būtų įtaigota 
tautiškumas. Tik tada mes įga
lėsime tarti, atlikę savo parei
gą ne vien žmogui, bet, svar
biausia, lietuviui. Jaunam lie
tuviui, bręstančiam tautine dva
sia.

Priemonių rasime daug, ir 
labai daug. Aprūpinimas jauna
vedžių lietuviška spauda, lietu
viškais išdirbiniais, lietuviško
mis knygomis jau bus vienu iš 
akstinų lietuvybei išlaikyti.

Apie lietuviškas mokyklas 
šnektelėsime kitame rašinyje.

Svarbus pranešimas 
lietuvių visuomenei

JAV LB Vidurio Vakarų Apy 
gardos Valdybos nutarimu, 
mūsų organizacija daugiau 
nesivadins “reorganizacine”4 
nes mes jau esame susiorgani
zavę. 1975 m. balandžio 27 d.

Lietuvių Tautiniuose Namuo
se, Chicagoje, įvykusiame LB 
Vidurio Vakarų Apygardos At
stovų suvažiavime, buvo iš
rinkta dabar veikianti Vado
vybė. '

Mūsų LB-nė amerikiečių 
įstaigose yra registruota šiuo 
vardu: JAV LB Vidurio Va
karų Apygarda, todėl jokia ki
ta organizacija neturi teisės 
tuo pačiu vardu veikti. Jeigu 
kas, naudodamas mūsų orga
nizacijos vardą veiks, rinks be 
mūsų leidimo pinigus ar atsto
vaus kitose organizacijose, mes 
būsime priversti griebtis tei
siškų priemonių juos nuo to 
sulaikvti... V

Įrodymui, kad mes esame 
vienintelė ir teisėta L. Bend
ruomenė, prie savo organiza
cijos vardo vartosime prierašą 
“Registruota”.

Norintieji kokiu nors reika
lu į mūsii LB-nę kreiptis, pra
šomi rašyti šiuo adresu:

Registruota JAV L. B-nės 
Vidurio Vakarų Apygarda 
2951 W. 63th Street 
Chicago, Illinois 60629.

A pijgarclos pirmininkė 
Birutė Kemežaitė

PARAMA PENSININKAMS 
IR NEDARBINGIEMS

šių metų balandžio 23 dieną 
Illinois gubernatorius Walker 
pasirašė įstatymų leidėjų priim
tą Įstatymą, kuris teikia paramą 
vyresnio amžiaus pensininkams 
ir invalidams. Paramos galima 
prašyti už 1972, 1973 ir 1974 
metus. Reikia tiktai tiksliai už
pildyti specialus lakštas. Kas 
pats nepajėgia tokio lakšto už
pildyti, tai jam gali padėti A. 
Čepulis. Reikia kreiptis į jį to
kiu telefonu — LA 3-1387.

9 metu žudikas
WASHINGTON AS. — Devy

nių metų amžiaus berniokas nu
teistas Kolumbijos Distrikto tei
sme už 2 metų mergaitės nu
žudymą. (Mažų vaikų vardai-pa- 
vardės neskelbiami).

Vaikas žudikas gautų bausmės 
dvejus metus, bet galutiną žodį 
teismas tars spalio 3 dieną. Ber
niokas tą mergaitę nugalabijo 
balandžio mėnesį. Vienintelė liu
dininkė 6 metų amžiaus nužudy
tosios sesuo paliudijo, kad vai
kas piktadaris ant jos žemėn per
muštos sesutės šokinėjo ir savo 
keliais jos pilvuką maigė.

Berniokas buvo kaltinamas 
antro laipsnio žmogžudyste, bet 
teisėjas prokuratūros nebuvo

įtikintas, kad kaltinamasis pik
tadarystę padarė “iš piktos va
lios”. Pats kaltinamasis apsi- 

į sakė mergaitę tik “pakutenęs”.

TRUMPAI J
♦

— Ramunės valgykla ir deli
katesų krautuvė, 2545 W. 69 St., 
paskyrė dovaną į Laimės šulinį 
laimingam Naujienų pikniko 
dalyviui rugsėjo 7 d. Polonia 
Grove, prie 46-tos ir Archer 
Avė. Rengėjų komisija dėkinga 
Ramunės savininkams p. Kon- 
kulevičienei ir B. Zabukui už 
dėmesį ir dovaną, taip pat už 
linkėjimus visiems Naujienų 
pikniko dalyviams gražioje ir 
gausioje draugystėje praleisti 
sekmadienio popietę.

— Gintaro vasarvietė, Union 
Pier, Mich., atostogų metu tam
pa ne tik didžiausia lietuvių su
sibūrimo vieta, bet ir kultūros 
centru, šiemet čia atostogauja 
bei atvyksta visas būrys lietu
vių dailininkų — prof. Adomas 
Varnas, B. Murinas, M. Šileikis, 
dail. Laučienė, J. Pautienius ir 
V. Vaitekūnas. Pasitaiko neti
kėtumų: prof. J. Jonikas yra 
veik nenugalimas stalo teniso 
žaidimuose, o dr. Tonkūnas — 
lauko tenise. Įdomu buvo dau
geliui susipažinti •su knygos 
apie mintijantį žmogų autorių 
Alfonsą žiedą iš Detroito. Dau
gelis įsigijo jo knygą.

— Gertruda ir Povilas P. Dar- 
gis atostogauja gražiose žuvingo 
Conneaut Lake apylinkėje, vie
noje iš gražiausių Pennsylvani- 
jos valstijos vietovių ir vasarvie
čių. Iš ten jie siunčia visiems 
gerus linkėjimus.

— šv. Kryžiaus ligoninės spe
cialus -komitetas daro pastan
gas išpuošti ligonių kambarius 
originaliais meno paveikslais. 
Pirmąjį paveikslą nupirko bu
vusi tos ligoninės pacientė padė
kos ženklan už gerą priežiūrą, 
puikų gydymą ir slaugymą. Tos 
ligoninės slaugė Barbara Šid
lauskienė paskirta 4-B skyriaus 
vyresniąja.

— Lietuvių Evangelikų “Tė
viškės” parapijos organizuotoje 
vasaros stovykloje — kursuose 
Rako stovyklavietėje dalyvavo 
virš 60 vaikų. Juos mokė Vikto
ras Mieliulis, $ilvija Jurkšaity- 
tė, Klaudija Sedaitytė, Audronė 
Perkūnaitė, Diana Paulikaitytė, 
Kristina Sinickaitė, vadovaujant 
Beniui Noreikiui ir dr. A. Tra- 
kienei. Stovyklą administravo 
prof. dr. Martynas Buntinas, Jo
nas Hofmanas ir Ričardas Šlei- 
teris. Stovyklos šeimininkėms 
vadovavo Lydija Vadopalienė, 
Kristina Janickienė ir Kristina 
Švarcaitė, atvykusi iš Collins- 
villės.

— Vandos Stankienės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
“Žilvitis” su akordeonistu Ąžuo
lu Stelmoku dalyvavo Lakefront 
festivalio Venecijos nakties pro
gramoje.

— Marquette Parko lituanisti
nės mokyklos mokinių registra
cija bus lietuvių parapijos mo
kykloje rugsėjo 3 ir 4 d. nuo 
vidudienio iki 3 vai.

— Worcester lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos mokykla 
pradės mokslo metus rugsėjo 
3 d. Lituanistinė mokykla vei
kia prie Aušros Vartų parapijos, 
kurios klebonas kun. A. Volun- 
gis duoda patalpas veltui. Yra 
mokinių net iš Providence, R. I. 
Vinco Krėvės mokykla Phila- 
delphijoj prie šv. Andriejaus 
parapijos mokslą pradės rugsėjo 
6 d. 10 vai. pamaldomis. Mo
kyklą globoja kun. kleb. Jurgis 
Degutis.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA KARTU GYVENTI NA
MŲ RUOŠOS PADĖJĖJA dėl vyres
nio amžiaus moters. Privatus kamba
rys su vonia ir TV puikiame name su 
oro vėsinimu River Forest apylinkė
je. Reikia suprasti angliškai. Skam
binti angliškai nuo 12 vidudienio iki 

7 vai. vak. Tel. 369-9435.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
MŪRINIS BUNGALOW ant 43’ skly- 

po. Centr. šildymas. 64-ta ir Whipple. 
Nebrangus.

2 BUTŲ po 4% kamb. 17 metų. 3(T 
sklypas. Centrinis šildymas kiekvie
nam butui atskirai. Tik $43,000.

4 BUTŲ: 2 po 4, 2 po 3 ir 3 kamba
riai skiepe. 2 auto garažas. Centri
nis šildymas. Geros pajamos, gera 
gyventi vieta.

10 BUTŲ MŪRAS. Naujas šildy
mas. Geros pajamos. Dideli kamba
riai.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

BY OWNER 
BARGAIN — S21.000

9 room stucco house. 2 bedroom 1 
bath up, 2 bedrooms, 1 bath down.
2 car garage. Large family or in-law

capability.
November occupancy. 

Call MA 6-8378.

— Lietuvių Evangelikų Tė
viškės parapija, 6641 So. Troy 
St., Chicago, Ill. 60629, perorga
nizuoja savo knygyną bei bib
lioteką ir ta proga prašo pado
vanoti atliekamas lietuviškas 
knygas.

o Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją- ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

TeleL 434-4660
N . . ...........

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980 

k------------------------------ -—.— --------- r

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P6-3 vieninteli 
t įŪetuvJ kailininką 

Chicagoje 

kVSLNCRMANĄ 
Jhjjfct^BURŠTEINĄ 

263^826 
(įataigoe) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas. 2 aufp 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti -ofiso. 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji, 2 vonios, kar
petai, beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdų lotas, 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37,650.

1% AUKŠTO, 18 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33.500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $28.500.

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnlę 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.
' iiihi uu,...

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 stonų rinas (nutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, HL 60609. Tel. VI 7^3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6^th STREET 
Telet: REpublIc 7-1 *41 
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JEI ‘‘NAUJIENAS’’ TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.
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