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DAR 10,000,000 TONU KVIEČIU 
NUMATOMA PARDUOTI SOVIETAMS

• Vartotojų ir partnerių organizacijos 
reikalauja patikrinti tarpininkus

MILWAUKEE. — Agrikultūros sekretorius Earl L. Butz 
praeitą pirmadienį pasakė, kad, jo nuomone; Kissingeriui pa
siekti taikos Viduriniuose Rytuose atrodo gali padėti daugiau 
Amerikos grūdų pardavimas Sovietų Rusijai. “Rusai šiuo metu 
sėdi ant tvoros, greičiausia dėlto, kad nori iš mūsų daugiau grūdų”, 
spėja Butz. . s

Iki šiol, šiemet arti 10 milijo
nų metrinių tonų Amerikos grū
dų So v. Rusijai jau parduota ir 
pats Butz spėja, kad apskaičia
vus šių metų derliaus kiekius 
dar kita 10 milijonų tonų bus 
rusams dar galima parduoti. ■

Butz nuomone, ir Kisingerio 
taikos tarpininkavimas daro pa
žangą, kadangi JAV žada dau
giau grūdų parduoti. Atsiliep
damas į kritikų nepasitenkinimą, 
kad parduodama “tiems rusų ko
munistams”, Butz pasakė, kad 
geriau esą su jais ‘apsikeičiant 
bušeliais negu kulkomis”.

WASHINGTONAS. — Farmų 
ir vartotojų atstovai pareikala
vo nedelsiant pradėti maistepro- 
duktų tarpininkų ir pardavėjų, 
apklausinėjimą, ar'kviečių par
davimą, jie nenaudoja kaip pa
teisinimą maisto produktų kai
noms kelti.

‘Kainos visą laiką kyla ir bū- 
ftinai /reikia pravesti tardymą, 
kodėl taip yra”, pasakė Farme- 
rių Unijos prezidentas Tony De- 
chant, “Nėra nieko bendro tarp 
grūdų, kurie jau parduoti (ru
sams) ir kainų, kurios vėl pa
kilo prieš dvi ar tris savaites”.

Dechant sako, kad grūdus par- 
duoda'nt praeina mėnesiai, kol 
pardavimas atsiliepia į kainas, 
Jo nuomone, galima esą parduo
ti Rusijai beveik be saiko kie
kius, nejaučiant stipresnio inflia
cinio impakto Jungtinėse Vals
tybėse.

“Taip atsitinka kiekvieną kar
tą: kai farmų produktų kainos 
nukrinta, maisto kainos nekrin
ta”, spėjo 'Mrs. Carol Foreman, 
Vartotojų Federacijos direkto
rė. Jie sako, kad Svorio ir Kai
nų Pastovumo Taryba turi pa
reikalauti maisto paruošos, ir 
pardavimo kompaniją rekordus 
ir tikrai surasti, kodėl jos kelia 
kainas ?

VICTORIA FALLS, Rhodesia. 
— Rhodezijos premjeras Ian 
Smith pareiškė, kad jis nieka- 
kados niekados valdžios neper- 
leis juodųjų daugumai. Griežta 
Smith kalba buvo pasakyta tuo 
pačiu metu, kai tokiu pat griež
tumu negrų nacionalistų daugu
mos vadai savo argumentus dės
tė. Baltųjų ir juodųjų santykis 
Rhodezijoj yra 274,000 ir 5,700,- 
000. Deryboms tarp jų “neu
trali” vieta pasirinktas trauki
nys ant 70 metų senumą ir 657 
pėdų aukštumo tilto per Victoria 
Falls bedugnę.

*♦ Dimitri Polianskis ir Fedo
ras Kulakov gali būti išmesti iš 
politinio biuro už nesugebėjimą 
prižiūrėti ir nuimti šių metų der
lių. Pravda jau kaltina šiuos du 
sovietų politikus.

JERUZALĖ.,— Pagerbti Var
šuvos žydų partizanų prieš na
cius sukilimo aukoms, Jeruzalė
je pastatytas paminklas.

CLEVELANDAS. — Užėjus 
audrai, žaibai užmušė du dvyli
kamečius berniukus ir prisibi- 
joma, kad audrai sugriovus na
mą bus žuvusi devynių metų 
amžiaus mergaitė. Policijos pra
nešimu, nuo smarkaus lietaus 
miesto kanalizacija nebespėjo 
nunešti vandens ir gatvėse pasi
darė potvyniai. Prisibijoma, kad 
mergaitę vanduo bus įtraukęs 
T kanalizacijos vamzdžius. Kai 
vanduo gatvei pavertė iki 5 pė^ 
dų gilumo srauniomis upėmis.

CHICAGO. — Suimti trys aš
tuoniolikmečiai, kaltinami pra
eito kovo 27 diena nužudė sena 
pensininką kun. Rufus T. Field, 
85 metų amžiaus, kurs vienų 
vienas gyveno 13540 S. Spauld
ing St. Suimtieji yra Miss Ella 
Rogers, 18, gyvenanti 4845 S. 
Federal, Chicago; Charles Ri
chard West, 18, gyv. 3406 W. 
135 St., ir Miss Sandra Ross,’ 
18, gyvenanti 3722 Lincoln, Rob
bins priemiestyje. Policijos tu
rimomis žiniomis, nužudymą at
liko Sandra Ross, peiliu suba
dydama Fieldą 17 smūgiais į 
veidą, krūtinę, pilvą ir kojas.

ChIrLETON, W. Va. — An
gliakasių streikas iš Vakarų Vir
ginijos, kur streikuoja apie 30,- 
000 angliakasių, persimetė į ry
tinį Kentucky ir Ohio, kur ne
didelės grupės irgi metė darbą.

ARLINGTON HEIGHTS, Hl. 
— William Carter, 25 metų am
žiaus, buvo elektros nutrenktas 
bemažgojant automobilį. Dirb
damas Northwest Auto Wash 
garaže, jis ranka palietė meta
linį kabūrą, kuriame laikomas 
automatiškas šepetys. Mirė ką 
tik nuvežtas į ligoninę.

CHICAGO. — Aukštas ligo
ninių pareigūnas John M. Stagl, 
Northwestern Memorial Hospi
tal prezidentas pareiškė, kad da
bar viena diena ligoninėje kaš
tuoja $113.21; 1970 metais kaš
tavo $73.73. Pabrangimas aiš
kinamas tuo, kad reikėję ligo
ninių tarnautojams padidinti 
pensijas, kad bendrai viskas pa- 
brangę, taip pat ir medicinos 
technologija.

MEKSIKOS MIESTAS. — 
Meksikos spaudos agentūra pa
skelbė, kad Kubos diktatorius 
Fidel Castro priėmė Meksikos 
prezidento Louis Echeveria pa
kvietimą ir žada aplankyti Mek
siką ateinančiais metais. Mek
sikos prezidentas Echeveria ap
lankęs 14 valstybių, kelionę 
baigdamas sustojęs Kuboje.

Prieš 6 metus egiptiečiai puolė Izraelį, tikėdamiesi jį sunaikinti, bet egiptiečiams nepavyko. Jie 
ir vėl prarado rūsy duotus ginklus ir visą Sinajaus pusiasalį, žydai pasitraukė nuo Suez© kanalo; 
kad laivai ir vėl galėtu kanalu plaukioti, bet egiptiečiai tuo nepatenkinti. Jie nori, kad žydai pa
sitrauktu iš Sinajaus pusiasalio, žydai sutinka atiduoti egiptiečiams žibalo versmes, kurios Ša
riatui laba? reikalingos, bet vis dar negali susita rti dėl laikinos taikos. Sirija taip pat nori, kad 

Izraelis atiduotu jiems Golano aukštumas, bet žydai šiuo reikalu nieko neprižada.

ATLIPTI NUO VALDŽIOS

kelis

Kelis kartus jam siūlyta atsistatydinti, 
bet jis paliktas dar vienai savaitei

LISABONAS, Portugalija. — Gen. Vasco Goncalves 
kartus buvo varomas iš premjero pareigų, bet kai susirenka trijų,
20 ar kitos karių tarybos, tai jis ir vėl paliekamas bent kelioms 
dienoms.

Trečiadienį jis jau turėjo pa
sitraukti pagal karo vadų ulti
matumą prezidentui, bet pirma
dienį jis apginklavo ir paruošė 
kovai Lisabono artilerijos pul
ką ir išvengė naujo ultimatumo.

Prezidentas Gomes parodė, 
kad jis yra minkštanugaris. Vie
ną dieną liepia gen. Goncalves 
pasitraukti, o sekančią ir vėl jį 
palieka laikinai pareigoms eiti.

Goncalves paliktas dar 
vienai savaitei

Portugalijos karo vadai rei
kalavo, kad prezidentas Gomes 
antradienį pavarytų Goncalves 
ir leistų štabo viršininkui gen. 
Fabian sudaryti koalicinę vy
riausybę.

Prezidentas, sukvietęs karo 
vadų pasitarimą, ilgai su visais 
kalbėjosi ultimatumo ir kitais 
reikalais. Jis pats skundėsi jo 
pareiškimų iškraipymu. Prezi
dentas Gomes vienaip pasakęs, 
o prie karo ministerijos esanti 
propagandos sekcija jo pareiš
kimą visai iškreipusi.

Susirinkusieji karo vadai nu
tarė visai panaikinti propagan
dos sekciją, buvusią pilnoje ko
munistų kontrolėje.

Nutarė susirinkti 
sekančią savaitę
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Panaikinus komunistinę pro
paganda valdžios įstaigose, susi
rinkusieji generolai turėjo svar
styti kitus klausimus, jų tarpe 
ir ultimatumą.

šešias valandas prakalbėję, 
generolai ir kariai pervargo, tai 
nutarė likusiems klausimams 
susirinkti ateinančią savaitę.

Gen. Vasco Goncalves dar sa
vaitei paliktas premjero parei
goms eiti. Kariai pasižadėjo 
klausyti tiktai štabo viršininkų 
įsakymų.

A Burns nesutaria 
su Earl Butz

Federalinio Reservee Banko 
pirmininkas Arthur Burns ne
sutaria su prekybos sekretorių 
Earl Butz. Burns tvirtina, kad 
toks didelis javų pardavimas So
vietų Sąjungai atsilieps į kraš
to ūkį ir maisto kainas, kaip 
toks javų pardavimas atsiliepė 
1973 ir 1974 metais.

Tuo tarpu Butz tvirtina, kad 
turime džiaugtis, jeigu turime 
kam parduoti tokį didelį javų 
kiekį. Juo daugiau javų par
duodama, tuo yra geresnis pre
kybos balansas. Sovietų Sąjun
ga privalo mokėti doleriais už 
javus.

*■ Timor saloje vyko nepa
prastai kruvinos kovos tarp ko
munistuojančių ir laisvės salos 
gyventojams norinčių < žmonių. 
Darviną pasiekusieji bėgliai tvir
tina, kad vien Dili mieste žuvo 
200 žmonių.

’♦ Portugalijos karo taryba ne
išsprendė preraj. Vasco Goncal
ves klausimo. Pradžioje tary
bos nariai pasiruošė dienotvar
kę, praleido besiginčydami iki 
antradienio ryto, o premjero 
klausimą atidėjo kitai savaitei.

♦ Grupė Portugalijos- karių 
dar tebelaiko Dili uosto sritį. Jie 
apšaudo kiekvieną laivą, bandan
tį įplaukti į uostą.

* Leiria miestelyje buvo nu
šautas vienas portugalas, kai mi
nia norėjo padegti komunistų 
partijos centrą.

■* Prezidentas Fordas pasikvie
tė unijos pirmininką George 
Meany į Baltuosius Rūmus, kad 
galėtų pasitarti apie rusams par
duotų javų išvežimą*

♦ Nelson A. Rockefeller tvir
tina, kad jis nėra joks liberalas. 
Prieš jį pasisakė Teksas valsti
jos respublikonai. Jis nenori, 
kad jis būtų respublikonų kan
didatas į viceprezidentus.

Graikų valdžia nutarė ne
šaudyti mirti nuteistų generolų.

* Portugalijos karo vadai pa
ruošė savo dalinius kovai. Jie 
nenori leisti komunistams valdy
ti krašto, šiandien jau aišku, kad 
didelė gyventojų dauguma ko
munistams nepritaria. Neprita
ria jiems ir karių dauguma.

HENRY KISINGERIUI PAVYKO SUVESTI 
ŽYDUS SU EGIPTIEČIAIS 1

James Schlesingeris nuskrido į Piety Korėją 
ir prižadėjo stiprią paramą

. SEOUL, Pietų Korėja. — Vakar į Kimpo aerodromą atskrido 
JAV krašto apsaugos sekretorius, patarėjų ir karo vadų lydimas, 
ir tuojau susitiko su Pietų Korėjos prezidentu ir atsakingais vy
riausybės nariais. Sekretorius Schlesingeris užtikrino Korėjos 
vyriausybę, kad Amerika teiks pagalbą Pietų Korėjai, jeigu ko
munistai bandytų organizuoti karo ekspediciją, kaip jie suor
ganizavo į Pietų Vietnamą.

Šitas Amerikos krašto apsau
gos sekretoriaus pareiškimas la
bai sustiprino Pietų Korėjos vy
riausybės nuotaikas ir pasiryži
mą priešintis laisvę valstybei ir 
tautai atimti norintiems komu
nistams. Dabartiniu metu Pietų 
Korėjoje yra 30,000 Amerikos 
karių, paskirstytų visame Pie
tų ir Šiaurės Korėjos pasienyje. 
Sekretorius Kisingeris, vadova
vęs saugumo ir bendradarbiavi
mo deryboms, linkęs daryti ko
munistams nuolaidas, tuo tarpu, 
kai sekretorius James Schlesin
geris mano, kad su jais daug 
lengviau susikalbėti, kai parodai 
kumštį.

Prieš porą mėnesių sekreto
rius Schlesingeris pareiškė, kad 
JAV pirmosios panaudos atomo 
ginklus, jeigu matys, kad Ame
rikos karo jėgos paprastais gin
klais nepajėgs atsispirti sukon
centruotoms komunistų jėgoms. 
Šitas pareiškimas sukėlė susirū
pinimo Maskvoje ir šiaurės Ko
rėjoje. šis pareiškimas buvo 
priešingas politikai. Siaurės Ko
rėjos komunistai suprato, kad 
atomo bomba galės būti paleista 
ir įjuos, jeigu Amerikos ir Pietų 
Korėjos kariai nepajėgs pasi
priešinti gerai suorganizuotai 
karo ekspedicijai į Pietų Ko
rėją.

šiaurės komunistų vadas ir 
valstybė galva Kim Hsung, pa
tyręs, kad amerikiečiai gali pa
naudoti atomo ginklus Korėjoje, 
tuojau užkimšo kalnuose iškas
tas olas, sustabdė ginkluotų gau
jų siuntimą į pietus ir kreipėsi 
į Japoniją, pareikšdamas noro 
susitarti su Washingtonu.

Sekretorius Schlesingeris tu
rėjo drąsos pasakyti, kad ame
rikiečiai ginsis ir atomo gink
lais, šiandien pats asmeniškai 
nuvyko į Seoulą, Korėjos sosti
nę, padrąsino ten stovintį JAV 
karo dalinį, sustiprino pačių ko
rėjiečių ryžtą gintis, apramino 
japonus, bijojusius, kad JAV jų 
vienų nepaliktų Azijoje ir para
gino filipiniečius prašyti JAV, 
kad laikytų ir toliau karo ba
zes Filipinų salose. Schlesin- 
gerio kelionė padaryta su pre
zidento Fordo žinia ir pritari
mu.

JERUZALĖ, Izraelis. — Tuo 
tarpu sekretorius Henry Kisin
geris, praleidęs kelias dienas Iz
raelyje ir Egipte, priėjo įsitiki
nimo, kad šios dvi valstybės ne
trukus pasirašys taikos susita
rimus. Izraelio valdžia sutiko 
savo kariuomenę atitraukti dar 
toliau į rytus, o Egiptas pasiža
dėjo aptarti naujai ruošiamos 
laikinos taikos paragrafus. Ki
singeris jau spėjo pabūti Egip
te ir plačiai aptarti ruošiamus 
susitarimus.

Sekretoriui Kisingeriui pavy-

ko aptarti pačius svarbiausius 
klausimus. Sutarties tekstai 
yra Egipto ir Izraelio diploma
tų rankose. Kisingeris pareiš
kė įsitikinimą, kad vienos savai
tės laikotarpyje jiems pavyks 
susitarti dėl galutino teksto ir 
pasirašyti taikos sutartį. Izrae
lio karo vadai nori, kad Sinajaus 
kalnuose būtų apie šimtas Ame
rikos civilių specialistų, elektro
nikos instrumentais sekančių 
Egipto karo jėgų judėjimą va
kariniame Sinajuje, šiuo reika
lu prezidentas privalės kreiptis 
į kongresą leidimo.

James Schlesingeris 
kritikuoja Kisingeri 

WASHINGTONAS, D. C. — 
Krašto apsaugos sekretorius J. 
Schlesingeris labai aštriai kriti
kuoja valstybės sekretorių Hen
ry Kisingerį dėl o politikos su 
Sovietų Sąunga.

Schlesingeris yra priešingas 
bet kokiai naujai sutarčiai su 
Sovietų Sąunga, eigų rusai ne
leis amerikiečiams tikrinti so
vietinės atomo ginklų gamybos.

Tuo tarpu Kisingeris yra vi
sai kitokios nuomonės. Jam 
svarbiau sutartis pasirašyti, ne
gu vėliau ją pildyti. Fordo ar
mini straci j oje gali pasidaryti 
didelis plyšys, kai kurie aukšti 
pareigūnai gali būti priversti 
trauktis.

Kariai nepritarė 
Rahmano nužudymui

DAKA. Bengalija. — Jaunų 
karininkų grupė, nužudžiusi Ben
galijos prezidentą Mužib Rah- 
maną ir išžudžiusi jo šeimą, pri
valo grįžti į savo pulkus ir pa
siduoti vyresniųjų įsakymams.

Jaunieji karininkai, pakvietę 
Chondokarą Mustaką preziden
to pareigoms, tikėjosi reformų 
Bengalijos karo vadovybėje, bet 
naujas prezidentas, pasitaręs su 
garnizonų vadais, kariuomenės 
vadovvbėjc nutarė palikti senus 
patyrusius generolus, o pervers
mą padariusiems majorams ir 
kapitonams liepė grįžti į savo 
pulkus ir klausyti viršininkų 
įsakymų.

* Kisingeris, aptaręs ir išaiš
kinęs pagrindines Egipto-Izrae- 
lio taikos problemas, rengiasi 
grįžti į Washington^.

šiltas, ne toks tvankus
Saulė teka 6:10, leidžiasi 7:32.
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XI1-JI METAI

(mandatams

dalyviai re-

Budėkime

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.

m. SUVAŽIAVIMO 
PREZIDIUMAS

LIET. SKAUTŲ 
SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO

LEIDŽIA LIETUVOJ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

ir 2 kandidatus; e) 3 LSS Kon
trolės Komisijos narius ir 2 kan
didatus.

B. Skaučių Seserijos Sueiga — 
a) 4 LSS Tarybos narius ir 3 
kandidatus; b) Vyriausią Skau
tininke ir Vyriausios Skautinin- 
kės Pavaduotoją; c) Seserijos 
Garbės Gynėją.

C. Skautų Brolijos Sueiga —
a) 4 LSS Tarybos narius ir 8 
kandidatus; b) Vyriausią Skau
tininką ir Vyriausio Skautininko 
Pavaduotoją; e) -Brolijos Garbės 
Gynėją. .

D. Akademinio Skautų Sąjū
džio Sueiga — a) 4 LSS Tary
bos narius ir 3 kandadatus; b) 
Vadijos Pirmininką ir Pirminin
ko Pavaduotoją; c) ASS Garbės 
Gynėją.

"ĄŽUOLO" MOKYKLOS STOVYKLOJE

skihis, išeidama j žygį, klausosi paskutinių nurodymų.
Česlovo Kiliulio n

pą ir atitinkamai registracijos 
mokesti) — ligi rugsėjo 15 d.

III. Rinkimams kandidatų ir 
nutarimų - siūlymai pateikiami 
Suvažiavimo Prezidiumui'— li
gi rugsėjo 15 d.

IV. Suvažiavimo Prezidiumas

16. LSS Suvažiavimui ir Suei
goms vadovauja penkių-septynių 
asmenų Suvažiavimo Prezidiu
mas.

17. Suvažiavimo Prezidiumas: 
a) skelbia LSS Vadovybės orga
nų pranešimus; b) registruoja 
Suvažiavimo dalyvius; c) priima 
Suvažiavimo daly\ ių pasisaky
mus bei siūlymus; d) registruo
ja rinkti siūlomus kandidatus;
e) skelbia kandidatų sąrašus;
f) skelbia galutinį pasiūlytų 
rinkti kandidatų sąrašą; g) pra
veda pateiktų pasiūlymų ir ati
tinkamus LSS Vadovybės rinki
mų balsavimus; h) skelbia bal
savimų duomenis; i) atlieka ki
tus Suvažiavimui įvykti reika
lingus veiksmus; j) paruošia Su
važiavimo apyskaitas, sutvarko 
bylas, ir atitinkamai perduoda; 
k) kviečia pirmąjį naujosios Ta
rybos narių posėdį Tarybos Pir
mininkui rinkti.’

18. Suvažiavio Prezidiumo būs
tinė yra Prezidiumo Pirmininko 
gyvenamojoje vietoje ir jo ad
resas yra oficialus Prezidiumo 
adresas.. Atskiriems reika
lams Suvažiavimo Prezidiumas 
gali

Adresas: 7120 S. Rockwell SU Chicago, Ill. 6062$

Seme people learn the hard way. Pay
checks disappear fast

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

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

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

UWess 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 to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan wh ere you wdtk. 
Ai amount you specify will be set 
aside from your paynhe*k aod used, 
to buy Bonds.

NUOSTATAI
I. LSS SUVAŽIAVIMAS

Ligi tos datos vyksta dalyviy registracija, 
pateikiami kandidatai ir siūlomi nutarimai

Kaip jau buvo skelbta, LSS Tarybos Pirmija, pasirėmusi LSS 
Suvažiavimo nuostatų 3 str., kviečia 1975 m. LSS Suvažiavimą 
ir kartu Seserijos, Brolijos, Akademinio Skautų Sąjūdžio ir Ra
jonų vadovų sueigas, tikslu — a) išklausyti LSS Vadovybės pra
nešimų, b) išrinkti LSS Vadovybę, c) priimti nutarimus organi
zacijos klausimais ir d) susipažinti su Suvažiavimo dalyvių pasi
sakymais bei siūlymais.

"GINTARO" MOKYKLOS STOVYKLOJE
'Dygliakiaulių" skiltis RODOM — DAROM pratybos. "Ąžuolo" ir "Gintaro" 

kyklų stovyklos- įvyko liepos 5—13 Buzzards Bay vietovėje (Mass.).
- Česlovo Kiliulio nuotr.

re-(Drive, Far Rockaway, N. Y. 
f 11691. •

LSS Tarybos Pirmija, pagal 
nuostatų 4 str., parinko Suvažia
vimo eigos tokias datas:

I. Atitinkami vadovai-ės (pa- 
'gal 14 Str.) Suvažiavimo Pre
zidiumui pristato 
nustatyti) sąrašus 
čio 31 d.

II. Suvažiavimo

v. s. A. Saulaitis, Pirmininkas
v. s. Alf. Samusis, Vicepirm.
— Sekretorius.

22. Suvažiavimas priima nuta
rimus; Suvažiavimui referendu
mo prasme nutarti klausimus 
pateikia LSS Tarybos Pirmija 
ir tie klausimai tokie perduoda
mi balsuoti. • •<

23. Kitais klausimais Suvažia
vimo nutarimus gali siūlyti kiek
vienas Suvažiavimo' dalyvis. Su
važiavimo dalyvių siūlymus ap
taria' Suvažiavimo1 nutarimų- do
misi ja ir suredaguoja tokių nu
tarimu projektus; * ' ■ ;

24. Nutarimų komišpbs pa
ruošti ir Suvažiavimo Prezidiu
mo peržiūrėti nutarimų projek
tai pateikiami Suvažiavimo da
lyviams balsuoti’. L ’ ’

(Pabaiga kitame numeryje)

įvairra priežasčių, žinoma, gali 
pasikeisti ) — ligi IX .30.

V. Suvažiavimo Prezidiumas 
galutinį kandidatų sąrašą (30 
str.) paskelbia ligi — spalio 15 d.

VI. Balsavimo (rinkimų ir nu
tarimų) data — lapkričio 1 d.

VII. Suy. Prezidiumas paskel
bia balsavimo duomenis — lap
kričio 30. d. ir

VIII. Kviečiamas (56 str.) 
I-asis naujosios LSS Tarybos 
posėdis LSS Tarybos Pirminin
kui rinkti — gruodžio 15 d.

Visi broliai ir sesės vadovai- 
vadovės ir skautininkai-skauti- 
ninkės maloniai prašomi apie b) 3 LSS Garbės Teismo narius 
1975 m. LSS Suvažiavimą pra
nešti ir kitiems asmenims, ga
lintiems būti šio Suvažiavimo da- 
lyviais-ėmis, kad visi galėtų tin
kamu laiku užsiregistruoti.

Suvažiavimo Prezidiumo nu
statyti registracijos ir kandida
tų siūlymų blankai, pagal reika
lą. gali būti multiplikuoti vieto
vėse.

Labai linkėdami 1975 m. LSS 
Suvažiavimui sėkmės, prašome 
atsiliepti į LSS Tarybos Pirmi- 
jos kvietimą visus Suvažiavime 
nuoširdžiai ir skautiškai daly
vauti.

nurodyti ir kitus adresus.
IV. SUVAŽIAVIMO 

KOMISIJOS
19. Sudaromos šios Suvažia-

E. Rajonų Vadovų Sueigos — 
a) Rajono Vadą.

6. Suvažiavimas renka tiesio
giniu, lygiu ir slaptu balsavimu.

II. LSS SUVAŽIAVIMO 
dalyviai

7. LSS Suvažiavime dalyvau
ja: a) vadovai ir vadovės: 1) 
LSS Tarybos, LSS Garbės Teis
mo ir LSS Kontrolės Komisijos 
nariai bei atitinkami kandida
tai; 2) Seserijos, Brolijos ir ASS 
Vadijų nariai ir atitinkami Gar
bė Gynėjai; 3) Rajonų Vadai, 
Rajonų Dvasios Vadovai ir Ra
jonų Vadeivos; 4) Brolijos ir 
Seserijos -tuntininkai-ės— vie- 
tininkai-ės ir ASS skyrių pirmi
ninkai; 5)) draugininkai-ės, lai
vų vadai-ės; ’ korp. Vjdns, ASD 
ir Filisterių Sąjungos vietinių 
padalinių pinnininkai-ės; židinių, 
sambūrių ir pn. junginių pirmi- 
ninkai-ės; ir jų visų pavaduoto
jai ; ‘ar adj utantai; 6) atskirų 
(skautą, skaučių, sk. vyčių, vyr. 
skaučių, jūr. ^budžių, gintarių ir 
k.) būreliu vadai-vadėš. b) re-- 
gistruoti skautininkai ir skauti- 
ninkės.

8. LSS Suvažiavimo dalyviais 
gali būti: asmens: a) ne jau
nesni, kaip 18 metų amžiaus, su
kakę registravimosi rųetu, ir b) 
užsimokėję LSS Tarybos’ nusta-

virselwose -už $6.00. j ‘s'Įvį
Abi knyga:, gausite, iei pinigus pasilsite

NA' U J r E N-0 & ■
1739 So. Halsted Street Chicago, IlMnois 60608

nais ir. vimo Komisijos: 1. Mandatų Ko
misija — tikrūfiS. SMfiQajf&no 
dalyvių mandatams ir sudaryti 
Suvažiavimo dalyvių sąratans: 
2. Nutarimų komisija — suriak- 
' ti Suvažiavimo dalyvių siūly
mams ir paruošti Suvažiavimo 
nutarimų projektams; 8. Balsą 
skaičiavimo komisija — suskai
čiuoti Suvažiavimo balsavimų 
balsams, suvesti balsavimų duo
menims ir surašyti baigų skai
čiavimo aktams. ~ ‘

20. Komisijų pirmininkus ir 
narius kviečią Suvažiavimo Pre
zidiumas. Kiekviena komisija 
yra 3-5 narių. ‘

21. Komisijų veikimą koordi
nuoja Suvažiavimo Prezidiumas.

V. SUVAŽIAVIMO .. 
NUTARIMAI '*

su LSS S 
balsuodamas, rašo po savo
v ardės.

Liet. Skouty Sąjungos

Korespondenclnis Suvažiavimas

kinimą apie LSS nario mokesčio 
mokėjimą.

14. LSS Suvažiavimo bei Su
eigų dalyvių mandatams nusta
tyti — Suvažiavimo Prezidiu
mui pristato: 1. LSS Tarybos 
Pirmija — LSS Vadovybės na
rių sąrašus; 2. Seserijos, Broli
jos. ir ASS Vadijos — a) savo 
Vadijos narių sąrašą, b) joms 
priklausomų padalinių bei .vie
netų sąrašus; c) tuntininkų, vie
tininkų ir ASS skyrių pirminin
kų sąrašą; d) registruotų skau- 
tininkų-ių sąrašus; 3. Rajonų va
dijos — a) savo vadijos narių 
sąrašą, b) bendrųjų (atskiroms 
šakoms nepriklausomų) vienetų 
— junginių (pvz., ramovių, sam
būrių, židinių ir p.) sąrašus. 4. 
Tuntininkai bei vietininkai ir 
ASS skyrių pirmininkai — a) 
vienetų ir skyrių vadovų sąra
šus.

15. Asmuo, pripažintas LSS 
Suvažiavimo dalyviu, Įrašomas 
j Suvažiavimo dalyvių sąrašus ir 
jam priskiriamas identifikacijos 
numeris, kuri, susirašinėdamas

Suvažiavimo dalyviai 
gistruoti skautininkai-ės ir va- 
dovai-ovės, išvardinti LSS Su--! 
važiavimo nuostatų 7 str. a) pa- J 
straipoj-e, atitinką 8 str. reika
lavimams.

ASS nariai, neminėti 7 str. — 
nevadovai ir neskautininkai-ės, 
atitinką nuostatų 8 str; saly-- 
goms, pagal LSS Tarybos papil
domąją nutarimą (žiūr. pridėtųi 
nuostatų prierašą pabaigoje) ga- gistruojasi Suvažiavimo Prezi- 
li Suvažiavimo Prezidiume regis- diume (siunčia registracijos la 
truotis rinkti ASS Vadijos Pir- 
mininką, jo Pavaduotoją ir Gar
bės Gynėją.

■LSS Tarybos nustatyti nario 
mokesčiai (-8-10 str.) yra tokier 
85 metams — skautininkams- 
ėms, 82.50 — skautams vyčiams 
ir vyresniems skautėms, $2.;56—- paskelbia (25-27 str.) pasiūlytų 
akademikams (neskautininkams kandidatų sąrašus (kurie dar dėl 
-ėms) , 82 — skautams ir skau
tėms.

Suvažiavimo dalyviai-ės turi 
būti nario mokesčius sumokėję 
bent už 2 šios kadencijos 
(1973, 1974 ar 1975), metus. Su
važiavimo dalyvis, -nesumokėjęs 
tokio mokesčio vietovėje (9 str.), 
tuo'atveju gali jį siųsti Suvaž. 
Prezidiumui su registracija. ■

Suvažiavimo dalyvių registra
cijos mokestis S2 asmeniui. Da
lyviai jį moka registruodamies 
Suvažiavimo Prezidiume. Kaip 
ir ligi šiol, to reg. mokesčio ne
moka V. Vokietijos ir Pietų Ame
rikos rajonų Suv. dalyviai, o An
glijos ir Australijos rajonų — 
moka savo rajonų vadijoms.

LSS Tarybos Pirmija, vykdy
dama LSS Suvažiavimo nuosta
tų 4 str., Suvažiavimo Prezi
diumą sudarė New Yorke. Į ji 
įeina: 1. v. s. Antanas Bobelis 
— Prezidiumo Pirmininkas; na
riai — 2. s. Juozas Bružas, 3. v. 
s. Antanas Gudaitis, 4. s. Rima 
Bružienė, 5. s. Irena Jankaus
kienė, 6. s. Danutė Siemaškie- 
nė ir 7. ps. Rima Gudaitienė. 
. Suvažiavimo Prezidiumo Pir
mininko adresas: v. s. Antanas 
Bobelis, 140 Linden St., Massa
pequa Park, N. Y. 11762. Tel. 
(516) 541-0583.

Suvažiavimo dalyvių registra
cija (ir mokesčiai): s. Rima Bru
žienė, 2932-44 Beach Channel
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šios kadencijos metus ar atitin
kamai nuo Įstojimo į LSS.

9. -Suvažiavimo dalyvis nario 
mokesčius moka vietovėje; tik
taip negalintieji sumokėti — 

siunčia Suvažiavimo Prezidiu
mui.

10. Nario mokesčio nemoka 
Geležinio Vilko -Ordinu apdova
notieji. Nuo nario mokesčio mo
kėjimo LSS Tarybos Pirmi jos 
gali būti atleisti pensininkai ar 
iš viso neuždirbą vadovai-vės; o 
išimtinais atvejais nuo mokesčio 
mokėjimo gali būti taip pat at
leisti ir kiti, Seserijos, Brolijos, 
ASS ar rajono Vadijoms atitin
kamai pasiūlius.

11. LSS Suvažiavimo dalyviai 
dalyvauja Sueigose taip: a) 
skautininkės ir vadovės — Sese
rijos Sueigoje; b) skautininkai 
ir vadovai — Brolijos Sueigoje;
c) skautininkai-ės it ASS vado- 
vai-ės — ASS Sueigoje; ir dar:
d) visi skautininkai-ės ir visi va- 
doVai-ės, esą rajono ribose — 
atitinkamo rajono Sueigoje.

12. LSS Suvažiavimo dalyviai
— vadovai-ės ir skautininkai-ės
— apjungti vienojez LSS šako
je, bet taip pat' priklausą ir ki
tai šakai, gali naudotis pilnu Su
važiavimo mandatu pirmojoje 
šakoje ir dar antrojoje šakoje 
atitinkamai balsuoti už kandi
datus į Vyriausią skautininką, 
Vyriausią Skantiūiftkę ar Vadi
jos Pirmininką bei Pavaduotoją 
ir Garbės Gynėją ir kandidatas 
tos šakos sąrašu į LSS Tarybos 
narius.

13. LSS Tarybos PiiWijsi pa
skelbus LSS Suvažiavimo kvie
timą, atitinkami vadovai-ės ir 
skautininkai - ės registruojasi 
I>SS Suvažiavimo -Prezidiume: 1. 
siunčia registracijos lapelį su 
žiniomis — a) saVo vyt. laipsnį, 
vardą, pavardę it adresą; b) pa
rašo kokiu būdu save gali laiky
ti LSS Suvažiavimo bei atitinka
mos Sueigos dalyvio; 2) prideda 
registracijos mokestį ir paaiš-

1. LSS Statuto 67-69 str. nu
statytas LSS Suvažiavimas ko- 
respondenciaiu būdu įvyksta tre
čiaisiais LSS. Vadovybės kaden
cijos metais.

2. LSS Suvažiavimas: a) iš
klauso LSS Vadovybės praneši
mų; b) išrenka LSS Vadovybę; 
c) priima nutarimus organizaci
jos klausimais ir d) susipažįsta 
su Suvažiavimo dalyvių pasisa
kymais bei siūlymais.

3. LSS Suvažiavimą, ir kartu 
Skaučių Seserijos, Skautų Bro
lijos, Ak'adėminio Skautų Sąjū
džio ir Rajonų vadovų Sueigas, 
kviečia LSS Tarybos Pirmija.

4. LSS Tarybos Pirmija: a) 
nustato Suvažiavimo darbotvar
kę ; b) kviečia Suvažiavimo Pre
zidiumą; c) nustato registraci
jos mokestį^ d) paskiria datas 
Suvažiavimui pradėti, dalyviams 
registruoti/.kandidatams siūly
ti, kandidatu sarašams skelbti 
ir balsavimams atlikti; e) nuta
ria kitus LSS Tarybos pavestus, 
LSS Suvažiavimo Prezidiumo 
prašytus ar kitų LSS organų iš
keltus klausimus.

5. LSS Suvažiavimas renką:
A. Suvažiavimas — a) 6 LSS 

Tarybos narius ir 3 kandidatus;



KAIP MASKOLIAI NAIKINO

1944—1948 metais
(Tęsinys)

Kųąmet prisirinkome kuprines 
ir terbąs, grįždavome į Karaliau
čių. Ątyykus į miesto griuvė
sius, reikėjo atsargiai ir grei
tai vęiktį, kad nesučiuptų mili
cija ar pusaugliai banditai nenu- 
piautų kuprinių ar neišveržtų 
terb<ų iŠ rankų.

Ypatingai paslaugi buvo lie-Peiv*s
tuvįškoji dvąsiškija. Beveik 
kiekvienas kunigas kalbėjo vo
kiškai. Ęe jokių tikybinių skir- 
fumų, jie buvo malonūs, svetin
gi ir nesigailėjo dovanų.
.. Tokie tai buvo mano nuotykiai 
ir per gyvenimai kelionių į Lie
tuvą metu. Patyriau, kad, ne
bojant viso ko, žmoniškumas ten 
buvo išsilaikęs. Mes jį aptikome 
visuose keliuose. Barbarų bota
go grąsomas, parėdymų ir drau
dimų suvaržytas, bet gyvai lieps
nojantis šios mažos žemdirbių 
tautos širdyse.
• ; kol būsiu gyva, giedo
siu jų svetingumo Aukštąją 
Giesmę. Kerštingos nepykantos 
laikuose šita maža tauta, be sau 
lygaus, įkūnijo žmoniškumą. 
Ryškiai pastebėjau ir nenorė
čiau nutylėti, kad lietuviai ypa
tingai myli ir aukština savo tau
ta. jų. tauta yra jiems viskas.

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

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

Nesenai išėjusi laukta
- Juozės Vaičiūnienės knyga

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina >2.00.
Penduntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
AneambliaL chorai, grupė*, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose artJa pasiunčiant čekį ar Money or-

Bet dar aukščiau statomas žmo
gus. Tai aš turėjau progos pa
tirti, apie tai skelbsiu ir už tai 
noriu dėkoti”.

Ketvirtasis šaltinis yra kaž
kurio vokiečio eilėraštis, kurį j 
paskelbė mažlietuvių tuomet 
Hannoveryje, Vakarų Vokieti-1 
joje leidžiamas laikraštis “Ke-1 

., Nr. 5-6). Poe
tas ne tiek laikėsi poezijos tai
syklių, kiek norėjo išlieti dėkin
gumo jausmus Lietuvai. Štai 
pats eilėraštis:

LITAUEN ZUM DANK
von Ch. H.

Heldentaten, Heldennamen 
[gehen in die Geschichte ein.

Heldentaten, Heldennamen grabt 
[man in das Herz hinein.

Doch das grbsste Weltgeschehen 
[geht in einfach schlichtem 

[Kleid, 
doch Jahrhundert bleibt be- 
[stehen seine Heldenherrlichkeit

Grosse Kriege, schwere Geisseln 
[einer ewgen Gotteshand, 

wen es trifft, den beugt es nieder 
[ weit und breit in Volk und Land
Eine kleine Schar im Osten, fern 

[von Heimat und Altar,

Kansas valstijos, Cheney miestelio ūkininkė Zerger stebisi, kodėl jos vištos kartais padeda raukš
lėtus kiaušinius. Dar labiau stebisi jos anūkas Terry Zerger. Ji turi 7 geras, vadinamas Bar- 
rigold vištas, bet ji nežino, kuri iš ty višty dėtyi raukšlėtus kiaušinius. Svarbiausia, jai rūpi pa
tirti, kodėl viena višta arba kelios tokius kiaušinius dėty. Specialistai bandys nustatyti raukš

lėtą kiaušiniu priežastį.

steht nūn Jahr um Jahr auf
[Posten, Hunger, Not und 

[Feindgefahr.

Immer grosser wird der Hunger, 
[immer bittrer wird die Not, 

viel schon schlafen ewgen
[Schlummer, die noch leben, 

[schrein nach Brot.

Gott gab schon in altem Zeiten 
[einem Volke Ziel und Weg.

Wolke und Feuer musst es leiten 
[bis zum seinem Segenssteg.

Hat auch hier den Weg gewiesen 
[unserer kleinen Hungerschar.

Liebes, liebes Litau’n — Land- 
[chen, Retter uns aus Todgefahr.

Hast dein Brot fūr uns gebro- 
[chen, hast die Erhte mit geteilt, 
hast den Segen ausgesprochen, 

[uber den, der bei dir weilt*.

Durch die Kalte, durch die
[Nachte, immer neu zog man 

[hinaus, 
reichgestarkt durch eure 
[Rechte bringen Engel sie nach 

[Haus.
Reich gesegnet all die endern, 

[Eltem und Geschwisterlein, 
herzlich dankend alle wandern, 

[zu euch alle, gross und klein.
Andre Monde, andre Stunden, Didvyrių darbus ir didvyrių
[einst nimmt diese Zeit ein End. 
aber nimmer bleibt verschwun- 
[den eure Lieb’ an uns gewendt.

Heldentaten, Heldennamen gehn 
[in die Geschichte ein, 

so soli das von euch Getane 
[leuchten hell im Zukunfts- 

[ schein.

(Didvyrių darbus ir didvyrių 
[vardus įamžina istorija.

Didvyrių darbai ir didvyrių 
[vardai įsilieja į žmonių širdis.

Patys didieji pasauliniai įvykiai 
[vyksta tyliai ir paprastai, 

jų karžygių glorija išsilaiko per 
[šimtmečius.

Amžinos Dievo rankos leidžiami 
[karai ir sunkios koronės 

paliečia toli ir plačiai ištisas 
[tautas ir kraštus.

Rytuose, toli nuo gimtinės ir 
[altoriaus, žmonių (būrys) 

jau kelintus metus kenčia badą, 
[nedateklių ir pavojų.

Vis daugiau reikia badėti, 
[vis daugiau karte j a dienos.

Daugelis jau užmigo amžinai, 
[ o likusieji jsaukia duonos.

Jau senovėje Dievas nustatė savo 
[tautai kelius ir tikslus.

Debesis ir ugnis ją vjedė iki 
[palaimos.

Ir čia parodei kelią mūsų 
[badaujančiam būriui.

•Mielas, mielas Lietuvos krašteli, 
[buvai mūsų išgelbėtoju nuo 

[mirties.
Laužei savo duoną su mumis, 

[pasidalinai daga, 
palaiminai kiekvieną, kuris tave 

[lankė.

Per šalčius, per naktis vis ir vėl 
- [lankėme Tave.

Tavo dosnių, rankų pastiprinti, 
[lyg angelų vedini, grįžome namo

Visi, tėvai ir vaikai, dideli ir 
[maži, keliavome pas Tave, 

ir grįžome apsčiai, apdovanoti, 
[už ką širdingai dėkojame.

Kaip mėnulis ir valandos keičiasi, 
[taip ir šitas laikas prieis galo; 
bet niekada iš mūsų atminties 

[neišnyks Jūsų meilė, kurią 
[mums parodėte.

[vardus įamžina istorija, 
tegul ir Jūsų darbai težiba 
[skaisčiai ateities spinduliuose).

c) Eine Dokumentation.
Deutsche in Litauen nach 1945

Studiją beveik užbaigus, su
žinojau, kad Vakarų Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenė išleidusi 
rinkinį vokiškų spaudos balsų 
apie Did. Lietuvos lietuvių pa
galbą Maž. Lietuvos (Rytprū
sių) gyventojams 1945—1948 
metais. Lietuvos Laisvės Komi
teto sekretorei poniai Čečetienei 
patarpininkavus, mūsų genera
linis konsulas New Yorke, p. 
Anicetas Simutis man prisiuntė 
2 egz. naujojo leidinio vokiečių 
kalba, kuris vadinasi “Eine Do
kumentation. Deutsche in Li
tauen nach 1945”.

Tai 20 psl. mašinėle parašyta, 
sumažintu ofsetu atspausdinta, 
malonios išvaizdos brošiūra. Lai
dos metai nepastebėti, bet iš tek
sto galima suprasti, kad ji bu
vo išleista šiais 1975 metais 
Brošiūros redaktorius nepažymė
tas. Po antrą puslapį užimantį 
įvadą pasirašė “wcb”. Gale yra 
minima “Litauische Volksge- 
meinschaft in der Bundesrepu- 
blik Deutschland, 684 Lampert
heim — Hūttenfeld”, kurią rei
kia brošiūros leidėju skaityti.

Įvade, tarp kitko, sakoma, kad 
“Sekančioji dokumentacija yra 

atranka autentiškų pareiškimų 
vokiečių pabėgėlių ir karo be
laisvių, kurie, Trečiam Reichui 
sugriuvus, atrado prieglaudos 
kaimyninėje Lietuvoje, kuomet 
visa Rytų Europa vokiečiams 
kruvinai keršijo”...

Pabaigoje sakoma:
“Tegul šis mažutis leidinys ir 

jo turinys įprasmina filosofo Vy
dūno didžiąją mintį — kad lie
tuvių tautos tautinės egzisten
cijos prasmė ir tikslas yra — 
įgyvendinti aukštesnio laipsnio 
ir kilnesnį žmoniškumą”.'

Turinys parodo dvidešimt ryt
prūsiečių ir vokiečių pabėgėlių 
ir karo belaisvių tokius pareiš
kimus:'

1. Priesaika. 2. Pas miško bro
lius. 8. Sekminės miške. 4- Pa
dėka Lietuvai {Iš kunigo'Hugo 
Link knygos “Kbnigsberg 1945— 
'1948”)., ■5. Lietuviai pasigailėjo 
mūsų. 6, - Badas, neapykanta. ir 
malonios rankos. • 7.’ žmonės pa
kelyje. 8. Numirėliai- susitinka. 
9. Našlaičiai susirado prieglau
dos. 10. Amžinai mano širdyje. 
11. Grižus iš Lietuvos, 12. Mano 
gyvenimo dalis.,. 13.' Mūsų ant
roji tėvyne. 14. Mano gyvenime 
stipriausias' pergyvenimas; 15. 
Lik sveika, Lietuva! ,16. Baltiš
ka pilgrimu kelionė. 17. Duonos 
beieškant. (Paimta . iš.. Nidos 
knygos klubo, Londone,. išleisto 
Renatos Lippert nuotykių Lie
tuvoje ■ leidinio -‘‘Duonos beieš- 
kant”j:i -18.':/Lietuviai '■ išgelbėjo 

l.SLLC

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Įatalgoa pletooM kiemu automoMHamc pastatyti.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. i

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-
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rytprūsiečius pabėgėlius nuo so
vietų. — Iš 1951.VII.14. Duis- 
;urger General — Anzeiger. 19. 
Duonos ir darbo nualintoje Lie
tuvoje. — Iš 1951.XI. 15. Trie- 
tischer Volksfreund). 20. Lietu
viai ūkininkai pasigailėjo vai
kų rytprūsiečių. — Iš 1954.1.25. 
Goettinger Tageblatt.
šitame Bendruomenės leidiny

je vienas pabėgėlių paliečia klau
simo kiek žmonių rado prieglau
dos Lietuvoje (psl. 13). Jis spė
ja, kad daugiau kaip 30,000 
(trysdešimt tūkst.) ten pasto
viai apsigyvenę. Daug daugiau 
Rytprūsių gyventojų teperėjo 
Lietuvą ir grįžo pas saviškius, 
kurie laukė maisto. Kadangi jie 
grįždavo į Lietuvą pakartotinai, 
todėl sušelptųjų skaičius siekia 
šimtus tūkstančių.

Visi brošiūroje pabėgėlių pa
reiškimai yra šilti, meilūs ir dė
kingi Lietuvai ir lietuviams. Ši
tie balsai verčia pagalvoti ir juos 
palyginti su savo laiku vokiečių 
nacių balsais ir pareiškirųais. 
Mat, -vokiškieji naciai, nėf^ jų 
mokslininkai, vaizdavo Lietuvą 
menkos kultūros kraštu, kurį te
beslėgusi sena medžio kultūra, 
kurios gyventojai tebuvę men
kos rasės pažmogiais. Betnaciš- 
kas Lietuvos ir lietuvių vertini- 

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Okagietės Įspūdžiai oka 
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Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kelmynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.06. Kietai* viršeliai* $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas, knygas galima įsigyti atsilankius 1 Naujienas arba 
piniginę perlaidą.
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• Straipsniai, atsiminimai 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS . LIŪDžIUVIENĖS

/ ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
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mas nesirėmė kokia nors gera, 
objektyvia valia arba kokiu nors 
praktišku Lietuvos pažinimu, bet 
viena nacių liguista ir perdėm 
klaidinga ideologija. Dabar, kuo
met vokiečių ir lietuviškos kil
mės Rytprūsių — Maž. Lietuvos 
gyventojai turėjo progos prak
tiškai susipažinti su Lietuva, pa
staroji nebėra nei menkos kultū
ros, nei jos gyventojai bėra ko
kie nors pažmogiai.

Antraip, Dokumentacijos 14 
puslapyje vienas Lietuvoje bu
vęs vokiečių rašo: “Lietuviai yra 
aukštos vertės žmonės. Man ypa
tingai pasireiškė jų. sveikas žmo
gaus protas ir jų inteligencija. 
Ten žmonės nėra veidmainiai ir 
yra visada paslaugūs. (Die Li- 
tauer sind ganz besonders wert- 
volle Menschen.' Allgemein fiel 
mir ihr gesunder Menschenver- 
stand und thre Intelligenz auf. 
Die Menschen dort sind ohne 
Falsch und immer hilfsbereit).

(Bus daugiau)

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar
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Kai Draugo redaktoriai pasimeta
Didžiausioji Amerikos lietuvių nelaimė yra katali

kiškos spaudos pasimetimas. Kol Amerikos lietuviai kata
likai, suorganizavę katalikų dienraštį ir savaitraščius, 
patys tuos laikraščius tvarkė ir redagavo, tai visiems lie
tuviams buvo daug lengviau krašto nelaimės ar pavojaus 
metu susikalbėti

Sakome visiems lietuviams, nes visi žinome, kad ka
talikai sudaro lietuvių daugumą. Yra lietuvių,. priklau
sančių ir kitoms tikyboms, bet visi žinome, kad didelė 
lietuvių dauguma yra katalikai. Daugumą jie sudaro pa
čioje Lietuvoje, daugiausia katalikų yra ir Amerikoje. 
Kada katalikų dauguma pasimeta, arba kada tai daugu
mai savo valią primeta katalikiškoji mažuma, tai tada 
kenčia visi lietuviai. Daugiausia nukenčia patys katali
kai, bet padalyta nelaimė paliečia ir visus lietuvius.

Amerikos lietuvių didžiausia nelaimė yra ta, kad ka
talikiškoji lietuvių spauda pateko į marijonų, pranciško
nų ir jėzuitų rankas. Amerikoje marijonų yra didokas 
būrys,, jie pajėgė iš lietuvių išprašyti stambias sumas pi
nigų, bet jų tarpe žurnalistų nėra. Asmeniškai jie gali bū
ti geri žmonės, bet plunksną valdančių ir visuomeninius 
reikalus suprantančių vienuolių lietuvių marijonų tarpe 
nėra. Taip jau reikalai susidėjo, kad jie neturi nei vieno 
žurnalisto. Vienas kitas moka plunksną vedžioti, bet jie 
nustumti į virtuvę, o marijonų valdomas dienraštis ati
duotas kitiems. .... - .

Amerikos lietuvių katalikų tarpe yra gabių žmonių. 
Jų tarpe yra žurnalistų, visuomenės veikėjų ir literatų, 
bet marijonai tiktai marijonų generolams ar pusgenero- 
liams suprantamais sumetimais, redakcijon gabių kata
likų nekviečia. Vietoj jų, susikvietė kviklius, garšvas, 
bradūnus ir kitus neaiškios; profesijos žmones, kurie lie
tuvių tautos vedamos kovos už gimtinio savo krašto lais
vę nepažįsta ir nesupranta, tautos dedamų pastangų ne
aprėpia ir kiekvienu svarbesniu momentu pasimeta. Mo
deratorius kun. Garšva apie politiką ir Amerikos lietuvių 
vestas kovas mažai težino. Šią sritį jis pavedė Broniui 
Kvikliui, o literatūrinius reikalus jis pavedė Kaziui Bra- 
dūnui. Nei Bradūnas nusimano apie poeziją, nei Kviklys 
apie politiką. Bet moderatorius kun. Garšva dar mažiau 
težino, nes jis šiems pasimetėliams leidžia įvairiausius 
niekus pasakoti.

VACLOVAS PRESAS

JAU IŠLENDA YLA IŠ MAIŠO!
Šio rainio kaikurios min

tys buvo pabertos Lietuvių
Spaudog Klubo
1975 m. rugp. 1

sueigoje 
d.

kad mes.Gyvenimas rodo, 
ištrūkę 'iš viską • naikinančio 
raudonojo maro, nesame ra
mybėje palikti, bet esame ma
lami girnomis,, kurių viena gir
napusė raudona, kita gi balta.

Kas įdomiausia, jog girnų gir
nas! uoščiai gizeliai 'yra kilę iš 
mūsų tarpo: tie patys raudo
nųjų išvyti bėgliai, tie patys 
tremtiniai bei jų sūnūs ar duk
ros. Ir ne bet kokie, bet gero
kai prasitrynę, išsilavinę, dip
lomuoti.

Jie nei kiek neraudonuoda
mi, visiškai nesigėdydami, są
moningai ar nesąmoningai tar-

Tuščiaviduriai tvirtinimai apie poeziją mažai kam 
tėra pavojingi. Juos teskaito kiti, dar mažiau nusivokian
tieji. Bet kai apie politiką nieko neišmanantis moderato
rius leidžia Kvikliui skelbti netikslias žinias, piktas in
sinuacijas ir nesąmones,x itai jis kenkia ne tik marijo
nams, bet ir visiems katalikams. Kenkdamas Amerikos 
katalikams, jis kenkia ir visiems lietuviams, (b. k.), ra
šydamas apie didi jį pasimetimą, kuris ištiko Draugo re
dakciją, kai Dr. Kazys Bobelis ir Povilas P. Dargis buvo 
pakviesti į Baltuosius Rūmus ir sekusią Helsinkio konfe
renciją, parodė visą savo “politinę išminti”, dabar jau 
šitokias išvadas daro:

“Kaip visada, tau) ir Helsinkio nutarimų reika
lu mūsų visuomenė pasigenda reikiamų informacijų, 
nurodymų, kas veiktina, kas darytina. Čia pirmiau
sia klausiamos laikraščių redakcijos,, bet ir jos, kaip 
rodo skaudi praktika, tokiais momentais direktyvų 
nesusilaukia”. (“Draugas”, 1975 m. rugp. 25 d.,

Kokių gi instrukcijų Bronius Kviklys laukia? Kas 
j amatas direktyvas paruošia ir perduoda? Kodėl* Kvik
liui negavus instrukcijų, pasimeta visa Draugo redakci
ja? Kodėl ne tik pats Kviklys nežino, kas daryti ir kas 
veikti, jis nepajėgia besiteiraujančiam- skaitytojui pa
sakyti ir parašyti kas tarptautinėje arenoje darosi?

Naujienų redakcijai niekas jokių direktyvų neduoda 
Niekas jų nedavė anksčiau, niekas jų neduoda ir šian
dien. Naujienos protestuotų, jeigu atsirastų koks tipas 
su direktyvomis ir pradėtų pasakoti, .kas šiandien reikia 
rašyti ir kas rytoj reikės rašyti. Naujienos yra laisvas, 
nuo pašalinių nepriklausomas' dienraštis. Jis jokių in
strukcijų iš nieko nelaukia.

Bet Naujienos niekad nepasimetė. Jos nepasimetė 
prieš Helsinkio konferenciją, jos nepasimeta ir šiandien. 
Naujienos ne tik paklaususiems mielu noru paaiškina^ kas 
darytina, bet jos ir parašo. Naujienų redakcija niekad 
nelaukė jokių direktyvų iš pašalinių žmonių ar institu
cijų. Naujienoms visą laiką rūpėjo Amerikos lietuvių ger
būvis ir Lietuvos laisvė,, jų gyventojų pagrindinės žmo
gaus teisės. Tokia yra visa Naujienų redakcija. Tokiais 
buvo visi iki šio meto buvusieji redaktoriai. Tokiais yra 
ir didelė dauguma Naujienų bendradarbių. Jie nelaukia 
pašalinių direktyvų, bet jie žiūri į- Lietuvos 'ir lietuvių 
tautos reikalą.

Naujienos džiaugėsi, kai lietuviai buvo priimti Bal
tuose Rūmuose. Tą savo džiaugsmą jos didelėmis raidė
mis pirmam puslapyje pranešė visiems Amerikos lietu
viams. Naujienų skaitytojams nereikėjo klausinėti, kas 
darytina arba nedarytina, nes Naujienų skaitytojai buvo 
laiku,ir tiksliai informuoti. Draugo skaitytojams tikras 
vargas, nes jų redaktoriai yra, pasimetę.

I nauja svetimiesiems, savosios 
tėvynės okupantams. Jie sle
gia ir trina susipratusius lietu
vius ir net visą lietuvišką veik
lą protarpiais raudonomis, tai 
baltomis girnapusėmis. Jie ne
sidrovėdami apšaukia juos 
ekstremistais — ultra patrio
tais, skaldytojai? ir kitais epi
tetais (“Pasaulio Lietuvis”). 
Stebėtina, tiesiog neįtikėtina, 
bet taip yra!

Koktu ir pagalvoti! Jie, ku
rie turėtų, žinoti “Aušros”, 
“Varpo laikotarpį, spaudos 
draudimo laikus, knygnešių 
vargus ir jų mirtį Sibiro trem
tyje, spausdina nepriklausomą 
Lietuvą šmeižiančius vadovė
lius, primygtinai brukdami 
juos į lietuviškas mokytas, 
kaip tie raudonsiūliai caro lai
kų žandarai graždanką sekma
dienio rytą, beeinantiems lie
tuviams į bažnyčią. Jie, kurie 
ir dabar, pareiškus visuome
nei tokį nepasitenkinimą va
dovėliu, tokią griežtą jo kriti
ką, drįsta viešai Lietuvių Fron 
to bičiulių suvažiavime prie At 
lanto tvirtinti, jog vadovėlis 
“Tėvų nameliai brangūs” nėra 
prokomunistinis. Tai, esą, lie
jamos ašaros matant baubą, 
kurio visai nėra. Tai nuduotas 
patriotizmas išvedantis iš pu
siausvyros. (“Draugas”, 1975. 
8. 18 d.). Ir patys patvirtinda
mi savo teigimus, toliau tame 
pat frontininkų suvažiavime 
ėmėsi nagrinėti marksizmą.

Jie, kurie turėtų žinoti ka
nauninko Tumo — Vaižganto 
“Pragiedrulių”, Lietuvos him
no autoriaus dr. Vinco Kudir
kos raštų turinį, juose išreikš
tas mintis, smerkiančias ben
dradarbiavimą su okupantu, 
su okupanto įstatytais Klugro- 
durovais, okupanto “činaunin 
kais”, sulindę į Cicero skiepus 
puotauja su okupanto agentais 
ir būriais siunčia lietuvišką jau 
nimą į komunistų pionierių sto
vyklas, į smegenims plauti kur
sus Vilniuje, paneigdami Va
sario 16 -d. gimnaziją. Ameri
kos universitetuose dėstomą 
lietuvių kalbą, ir net čia esantį 
Lituanistikos Institutą. Gi pa
tys važiuoja į okupuotą Lietu
vą šlovinti okupantą, jo su
kurtą tvarką, nematydami, į 
koncentracijos stovyklas išsiųs
tųjų giminių ašarų, priespaudos, 
materialinio vargo, religijos per
sekiojimo, vergijos, tenai esan
čio dvasinio skurdo.

Jie, kurie < paniekindami 
knygnešių, savanorių, parti
zanų, kalantų aukas, uždary
ti] jų koncentracijos stovyklose 
kančias, negirdėdami okupuo
tos Lietuvos žmonių aimanų, 
ramia širdimi klastoja Lietu
vių Bendruomenės balsavimo 
korteles, kad įkopę į LB vir

šūnes galėtų, kaip tas Judas už 
grašius pardavęs sąžinę, griau
ti lietuvišką vienybę, tarpusa
vio santaiką. Jie, kuriems am
bicija, garbė ir tuščias presti
žas, o gal ir judošiški grašiai 
svarbiau už viską. Jie, kurie 
nenori žinoti ir net girdėti, kad 
“JAV LB Valdybos neleistinas 
(nesiderinąs su teise, su tak
tu,/su tvarka ir tautos intere
su) savivališkas pasiėmimas 
atstovauti Amerikos lietuvius 
ir jų- latstovavimas Lietuvos 
laisvinimo klausimais JAV 
centrinėse įstaigose, nesiskai
tant su ALTu, kuris tą atstova
vimą vykdė jau daugiau nei 30 
metų ir buvo anksčiau susita
ręs su JAV LB Valdyba, kad ji 
to atstovavimo jam, ALTui, 
netrukdys” (“Laisvoji Lietu
va”, 1975 m. 6. 5 d.).

Tačiau jie, kurie, kaip tie 
ožiai ir prie lovio vedami, spi
riasi ir neigia, sakydami, kad 
jokio su ši tarimo nėra ir nebu
vo: “Tikras muilo burbulas, 
kad Bendruomenė su kažkuo 
susitarė, kad dirbs tik kultū
rinį darbą” ( (“Draugas”, 1975 
6. 21) d.). Ir toliau■ “Draugas” 
rašo, analogiškai pamėgdžio
jant rusiškąjį astronautą Ga- 
gariną: “Lietuvių Bendruome 
nėję dirbu nuo pat pradžios ir 
tokio susitarimo niekur nema
čiau (Gagarinas: “Kaįp žiūrė
jau, kaip dairiausi, bet Dievo 
nemačiau”.

Ir pagaliau jie, kurie galutino
je išvadoje reikalauja nesąmo
nės: “Pagaliau jei Altą pripa
žintų, kad ji yra integrali Lie
tuvių Bendruomenės dalis, ji 
ir toliau galėtų vadovauti Lie
tuvos laisvinimo kovai šiame 
krašte, pakeisdama JAV LB 
visuomeninę reikalų tarybą” 
(ten pat “Draugas”).

Sąžiningi ir save gerbią žmo
nės, pareiškus visuomenei to
kį stiprų nepasitenkinimą, ne
pasitikėjimą, senai būtų atsi
statydinę ir paskelbę naujus, 
sąžiningus LB rinkimus, be 
klastojimų, kaip demokrati
jos papročiuose yra priimta 
tokiais atvejais elgtis. Tačiau 
jie to nedaro. Kodėl? Ar nu
kentės prestyžas? Ar, gal-būt,

svetimi dievai, kurierns jie tar
nauja, neleidžia tai® pasielgti? 
O kad taip manyti galima, tai 
daleidžia jų pareikšti gerųjų 
lietuvių adresu epitetai, jų, 
straipsniai, jų veiksmai ir dar
bai. Juo labaiu, kad svetimoji 
spauda, nagrinėdama etninių 
grupių reikalus, panašias min
tis skleidžia. Pavyzdžiui, “Dai
ly News”, kubiečių Majami lei
džiamas didelio formatu dien
raštis “Diario las Americas”, 
Elizabeth, N. Y., leidžiamas 
mėnesinis “Abdala*1 ir. kai 
kurie Europos bei P. Amerikos 
laikraščiai. Ypačiai “Abdala” 
plačiai nagrinėja šį klausimų 
ir stipriai pabrėžia.

Straipsnyje “Admite prensa 
Americana persecucion de rėš-' 
volucionarios anticastrista” 
(Amerikiečių spauda pripa
žįsta bei daleidžia persekioji
mą revoliucionierių antikas- 
tristų”) “Abdala” rašo: “Ge
gužės mėnesio laidoje, laikraš-_ 
tis “Abdala” paskelbė straip? 
snį vardu — “Slaptosios tarny- 
bos JAV ir Kubos-bando sunai
kinti antikastristinę opoziciją’.’ 
Esą, amerikiečių spauda da
bar patvirtina, ką mes gegužės 
mėnesyje esame rašę.

- Ji. •
• Tad išdavoje nėra kuo ste
bėtis, jei Vatikano bei Ame
rikos “deterites” dvasioje 
spausdinami vaikams skirtį 
okupantui palankūs vadovė
liai, jei garbinamas okupantas, 
jei ginamas bendradarbiavi
mas, jei vaikus siunčiama į pio
nierių stovyfehasr' jei niekina
mi lietuviai patrijotai ir skal
domos lietuviškos: bendruome- 
nės.

Kiekviena, kad ir tauriausia 
tauta, visada turėjo ir turės 
neigiamų sūnų-bei; dukterų;

LIETUVOS VARDO' KILMĖ
Daugelis nori patirti,' iš kur- yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai 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. ■ yj į z-\ j .

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų prržiurėjo 
labai daug senui dokumentų, Savo studijoje jis- nurodė kiekv. ao 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos: praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir- parašė 52 psL knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai,, kaina |2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite Šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739' So.. Halsted SL, Chicago, HL 50608 '

DR. A. J GUSENAS

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

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

3
Tokiu būdų visi organizmo gyvybės apsireiški

mai — kraujo cirkuliavimas, audinių judėjimas, virš
kinamųjų syvų susidarymas, išsiskyrimas, nudėvėtų 
medžiagų pašalinimas, smegenynės proto, minties ei
ga. jausmų. — visa tai yra dirgsnių sistemos darbai^ 
atliekami pagal jų įsakymą.

Visa dirgsnių sistema dalijasi į du skyrių: sme
geninių dirgsnių skyrius ir autonominių dirgsnių sky
rius. Smegeniniai dirgsniai atlieka dvasiškas, protiš
kas gyvenimo priedermės. Smegeninių dirgsnių sis
temai priklauso — didžiosios smegenys su jų dalimis. 
Autonominių dirgsnių sistema tvarko medžiagų kai
tos organus ir akląsias liaukas.

Didžiųjų smegenų paviršius bei žievė padaryta 
iš pilkosios medžiagos. Ta pilkoji medžiaga ir yra ta; 
vieta, kur žmogaus mintis, protavimas prasideda. Nuo 
tos pilkosios medžiagos išsirutuliojimo priguli žmo
gaus protinių jėgų laipsnis, jo infeligentingumas.

Beje, reikia priminti, .kad žmogaus susirgimas 
proto liga, tai jo pilkosios medžiagos ląstelių susitrau
kimas, pasidaro mažesnės, nuvysta.

Pačiam viršugajvyj, abiejose smegenų pusėse yra 
judėjimo centras. Kur dėsinc sniegenų pusė kontro
liuoja kairiąją kūno pusę, o kairioji smegenų pusė 
vadovauja dešinei kūno pusei. Taip ir su tuo judėji
mo centru: dešinysis judėjimo centras tvarko kairės 
kūno pusės judėjimus ir atvirkščiai.

Prie judėjimo centro yra pajutų cenfras. Regėji
mo girdėjimo, uoslės ir skonio centrai, kalbos ir rašy
mo centrai.

Tie visi centrai yrą tvarkomi smegenų centro. 
Būtina pasakyti, jog smegenų darbas yra gana keb
lus ir painus; ir ne taip jau lengva visa tai suprasti 
žmogui, nestudijavusiam žmogaus kūno sudėties — 
anatomijos!
‘ KRAUJO;. SĄSTATAS IR DARBAS

Kraujas yra,skaisčiai- raudonas skystis, kuris cir
kuliuoja bei vaikčioja po tam tyčia įtaisytus vamz
delius kraujagysles ir visą kūną maitiną, išskirstyda- 
mas maistą visiems audiniams. z

Arterijų kraujas, kot švarus, plaučių išvalytas ir 
gaivus būna čia aiškiai raudonas. Venų kraujas, grįž
tąs atgal į širdį ir iš ten bėgąs į -plaučius, yra melsvai, 
— rausvas, vyšniavas. Kraujas yra už vandenį kiek 
tirštesnis, sunkesnis — jis yra lipnus, tįsus.

Apie kraują daug ir visaip prikalbama. Teigiama, 
kad nuo gero, sveiko kraujo priklauso žmogaus visa 
sveikata, jo gabumai dirbti ir gyventi. Kraujas — gy
vybės šaltinis, viso kūno audinių maitintojas ir gaivin
tojas. : .

Būtina žinoti, kas yra tos kraujo ląstelės — krau- 
jakūniai, rutuliukai. Kraujakūnių yra dvi rūšys—- rau
donieji ir baltieji. Raudonieji kraujakūniai panašūs, 
kaip ir augmenų — žalių lapų žaliagrūdžiai; jie yra 
kūno gainvintojai, medžiagų keitėjai. Raudonieji 
kraujakūniai yra laba maži, jie matomi tik per mikro
skopo padidinamuosius stiklus. Jie sudaryti iš vieno
dos medžiagos, minkšti, tamprūs, nelyginant lyg gu
mos skrituliukai. Kraujo laše jų galima prįskaityti mi
lijonus

Raudoną spalvą kraujas gauna nuo hemoglobino. 
Tai yra savo rūšies proteidas, tampriai susijęs su gele- 
žirni.

Baltieji kraujakūniai savo išvaizda ir sudėtimi ski
riasi nuo raudonųjų kraujo ląstelių. Baltieji kraujakū
niai. kiek didesnii už raudonuosius, apsiūti bei kiek pa
ilgi, taipgi labai miklūs, tamprūs, elastingi. Jų vidu- 
ryjeyra branduolys, tirštesnės sudėties. Tų branduo
lių esti įvairios formos — apskritų, pailgu ir kampuo
tų.. Jie bespalviai, nei raudoni, nei balti, nors baltais 
ir vadinami. Nuo branduolių išvaizdos ir ląstelių didu- 
mo'priklauso jų darbo gabumai. Baltųjų kraujakūnių 
yra kur kas mažiau, palyginus skaičiumi su raudonai
siais: vienas baltas kraujakūnis yra 700 — 800 raudo
nųjų.

Kraujo skystyje yra kraujadulkią, kurios būtinos 
kraujui sukrekėti. Be jų pagalbos, įsipjovus ar įsidrės- 
kus, kraujas pats savaime nenustotų iš žaizdos bėgti.

Kraujo skystis vadinasi serumu — plazma. Plaz
moje yra daugiausia vandens — trys ketvirtadaliai. 
Tam vandeny yra gazų — deguonies, angliarūkšties ir 
azoto. Tai chemikalai kūne, kaip toj tobuliausioj che
minėj laboratorijoj. Jame nuolat atsikartoja daugybė 
įvairiausių veiksnių, susijungimų, atmainų, kur ir 
yra visa gyvybės esmė, jos apsireiškimai.

Kraujo plazmoj yra daugybė mineralinių druskų: 
valgomosios dtuskos, kalkių, geležies potasiaus ir 
magnezijos. Visa tai būtina geram, švariam kraujui 
pąįaikyti« . ■

Kraujas yra didžiai supainiotas mišinys. Plazmoj 
taip-pat yra visų aklųjų liaukų syvų, kurie tiesiai susi
geria į kraują ir turi labai daug įtakos į visą organizmą.

Manding, kraujo plazmoj yra ir apsiginamųjų me
džiagų — nuo bakterijų ir nuodų. Nuo tų medžiagų 

kokybės ir priklauso kraujo gaivingumas, jo atsparu
mas prieš ligas, o labiausiai kovai, prieš bakterines 
ligas.

Kraujo pareigos svarbios. Jame yra viso to;- ko 
tik bet kuriai kūno daliai reikia. Kitaip ir negali būti’ 
nes kraujas yra viso kūno organizmo maitintojas, gai
vintojas. Iš kur gi įvairių organų ląstelės, audiniai ga
lėtų sau gauti būtino maisto, jei ne iš kraujo?- Vyriau
sioji kraujo pareiga, jo svarbiausioji užduotis, dar
bas, tai viso kūno ląstelės gaivinti ir maitinti •

Baudonųjų kraujakūnių---- ląstelių yra be skai
čiaus daug tarp 5 ir 6 milijonų. Jų tiek būtinai reikia 
žmogui būti sveikam. Bet dėl kokių nors priežasčių 
raudonųjų ląstelių skaičiui sumažėjus, žmogus suser
ga mažakraujystės — anemijos liga.

Mažakraujystę pagamina sekančios priežastys: 
piktieji navikai, užkrėstos, pūvančios žaizdos, didesni^ 
kraujoplūdis, dantų desnų kraujavimas bei jų pūlią- 
vimas, kiauros ir aklos votys žandikauliuose, nuodai 
nuo švino, gyvsidabrio, aršeniko ir nuodingos rūgštys; 
kuriomis darbininkai apsinuodija darbo įstaigose. To
ki nuodai suardo, sugadina raudonuosius kraujakū- 
nius, iš ko vėliau išsivysto mažakraujystės liga — anė4 
inija.

* * I (Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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uunAS
i Jurgio Rutkaus kelionė aplink paša

Kai Upton Sinclair parašė 
romaną iš lietuvių darbininkų 
Čikagos skerdyklos gyvenimo, 
.Raistas” — “The Jungle”: no 
vėl of the Chicago stockyard.

dolerio.■ j 1906. įrišta pusantro dolerio,
HL K G. BALUKAS paprastu viršeliu doleris), tai 

AKU8IRUA IR MOTERŲ LIGOS 
•NHBCOLOGIN4 CHIRURGIJA 
4449 So. Putaakl Rd. tCrawford 

Medical Bulidlnt). TeL LU 5 6444

Ari nfcrtaHiepia, tkambiftti 374-8012 slavery

. INKSTU t* ŠLAPIMO TAKŲ

TeM. 695-0533 
Fax Valley Medical Center 

868 8UMMTT STREET 
ROUT! 58, ELGIN, ILLINOIS

BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofiaaa: HEmiock 4-5849

4 / 
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OFISO VALANDOS:

ir sažtad. tiktai lusitarua.

DL PAUL V. DAROS
GYDYTOJAS,® CHIRURGAS

Madleineg dtrektoriw.
1938 S. ManMm Ri, WutchMtar, UL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir

i kitas garsus Amerikos rašyto
jas Jack London apie tą lietu
vių vargo knygą pasakė: “The 
“Uncle Tom’s Cabin” of wage 

(vadinas, kad ta kny
ga yra verta kitos knygos apie 
vergus, juoduosius, “Dėdės To
mo trobelė”, kurių parašė pui
kiausia Amerikos moteris Har
riet Beecher Stowe)

Amerikoje “Raistas’’ ' išėjo 
dviem laidom lietuviškai, (Co
pyright 1908, by Jonas Naujo
kas, antra laida Chicago, III., 
spauda “Lietuvos”, 1912). Tas 
vargšas Jurgis Rutkus su savo 
mylima žmona Ona (Lukošiū
te; vertime “Lukošaite*) per
gyveno begalines kančias, ku
rios tokio rašytojo, kaip Upton 
Sinclair, plunksnos dėka buvo 
pamatytos viso pasaulio — nes 
“Raistas” išėjo išverstas į dau
gybę pasaulio kalbų.

ICRABINSKASj
-AKUdGRUA IR .MOTERŲ HGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 Sc. Kedzle Ave., WA 5-2470

Valandos .pagal susitarimą. Jei neat-
-gfliepia, eVamhinti Ml 3-0001.

KIEKVIENAI TV NUO TOLO i 
VALDYTI

-TEL. — BE

WL A 1. GUVICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West W3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

2512 W. 47 ST. * FR 6-1998 
Sekm. ir tree, uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

TeL: 561-4605 ir 4894441
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
, ’ O-FISAI:

1002 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampo) 
5214-No. WESTERN AVE. .
Vwla-nftnK-pagal susitarimą.- «

Sfise teLT HE 4-W.8
Bgsfcienciloa: PR 6-9801

DR. J. MSKAUSKAS 
GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

Vat,ANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus. 
Tre&adieiri.ais uždaryta.

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

* piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Avs.

PERKRAUSTYMA1

586-1220

h

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

Leidimai — Pilna apdraudi
ŽEMA KAINA

R.ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

‘A

W8 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
-Tikrins akta Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vii. -susitarimą. Uždaryta tree.

DEL LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

■PROSTATOS CHIRURGIJA 
5654 WEST 63rd STREET

VtL: antrad. nuo 1—4 po pietų.
* « . e fT n Y*-

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tek: FRontier 6-1882

■

Ct————-----

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Of>*e tvlef.: 776-2880
Nauja* raz. talef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET į 

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad. 
Ir p«nkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai! X vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11:30—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai J

Telef.: HEmiock 4-2413
715Q So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

V, Temėsoms, M. D., S. C 
t H I R U R G A S 

1454 W€ST 71«t STREET 
HEmiock 4-2123 

. FmM. wl»f.s Glbcon 8-6195
Priimu ligoniua pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei gęMailfepia, tai tėtei. GI 8-8195.
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Every 
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FW hurts YOU

I <>>:'■

ORTHO PEDAS-PROTEZIST AS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
Mafai Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir L t
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Taigi, mūsų vargšas Jurgis 
Rutkus apkeliavo (ir tebeke
liauja) aplink visą pasaulį. Ir 
kaip malonu ir drauge keista, 
kai, kokia tik kalba paimli į 
rankas tą knygą, visur pačia
me pirmame puslakštyje yra 
lietuviški žodžiai “Z. Graiču- 
nas. Pasilinksminimams dar
žas. Vynas, šnapsas”, (tas “Vy
nas. šnapsas”, žinoma, dar 
šiaip be taip, bet toliau randa
me visur paliktą lietuviškai 
garsią dainelę:

“Sudiev kvietkeli tu bran
giausias,

Sudiev ir laimė man bied- 
nam,

Matyt paskyrė taip Aukš
čiausias,

Jog vargt ant svieto reik vie
nam !”-

O ir kitų lietuviškų žodžių 
paliktų knygose yra. Ir tuos žo
džius lietuviškai randa ir japo
nas ir ispanas, skaitytojas!

Vis dėlto Įdomu, kaip toli 
yra mūsų Jurgis Rutkus aplink 
pasaulį nukeliavęs ir dar tebe
keliauja. čia paminėsiu “Rais 
to” vertimus, kurie buvo iki 
1930 metų išėję visose pasau
lio dalvse. V

Amerikos laida angliškai ir 
lietuviškai paminėta viršuj. 
Anglijoje T. Werner
Ltd., 24 Water Lane, Blackf
riars, London, E. C. 4, šią kny
gą išleido už 7 su puse šilingo. 
Prancūzijoje 1906 metais Fe
lix Juven išleido “La Jungle, 
les Empoisonneurs de Chica
go”, už 3 su puse frankų; pas
kutinę “Raisto” dalį atskirai 
tas pats leidėjas išleido tais 
pačiais metais vardu “La fin 
de la Jungle, L’Affranchi”. 
Olandijoje “Mij. voor Geede 
en Goeskoope lectuur” 1907 
metais išleido Vardu “De wil- 
derniš”, pop. virš. f. 4.25. Nor
vegijoje P. Ass ir Go., Oslo, 1906 
metais, pop. virš. 2 kr. išleido 
“Junglen”. Švedijoje Axel Hol 
mstrom, Dibelnsagatan 67, B, 
Stockholm VA, 1926 metais iš
leido, (įrišta 9: — pop. virš. 6:), 
vardu “Vildinarken”, bet 1906 
metais šią knygą dar išleido: 
Bjork ir Borjesson Stockhol- 
me, Nordiske Bokforlaget ten 
pat ir leidyžla “Exelsior”. Da
nijoje “Raistas” išėjo du kar
tu: 1906 metais Aarhus leidėjo 
(“Junglen”) ir Nyt Nordisk 
Forlag, Kopenhamn, 1918 me
tais. Tolimoje Islandijoje, ir 
ten “Raistas” yra išleistas — 
Buomundur Gamalielsson, Rey 
kjavik’e, leidėjas, knyga var
du “A Refilsfigum’’. Vokietijo
je Malik Verlag, 3 PassauerStr. 
Berlin W. 50, išleido — vardu 
“Der Sumpf”, (drob, virš. 4. 
80, storo pop. 2.80 mark); 1906 
metais Hanoverio leidėjas A. 
Sponholz “Der Sumpf” išleido 
2. 80 ir 1.80 mk. pop. virš. Is
panijoje 1907 metais Riuiz lei
dėjas Madride išleido — var
du “Los envenenadores de 
Chicago”. Portugalijoje nežino 
mo leidėjo yra išleista “The 
Jungle”. Latvijoje E. Qiss Ry
goje 1912 metais išlėkto “Džun 
gėla” I dalį ir II dalį 1914 me
tais. Lenkijoje E. Nioz 1907 
melais dviem knygom išleido
— vardu “Trgzawisko”, (2 zl. 
50 gr.), Čekoslovakijoje Jcidyk 
la Družstveni prace, Praha — 
Vinohrady, Sleszka 13, išleido
— vardu “Jatky^, (drobiniu vir 
šeliu 7 čekosl. kronos). Suomi
joje (Finnland) leidėjas Wer
ner Soderstriim Oy. Porvoo 
1906 metais, (pop. —3.), išlei
do vardu “Chicago”. Socialis-

Your baby is the most important person in the world; so her/his 
health and welfare are of prime concern. Since growing is one 
of baby's biggest, tasks during the first year, feeding your little 
one. is a great responsibility,

NENA BOTOM KRIKŠČIONIU
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KNEKVU
"Vaikeliai, sergėkitės nuo stabęr*** — 1 Jono 5:21.

♦ > • 5
Stabais vadinami pagonių -dievaičiai, kurie buvo padirbti iš medžio, 

akmeny arba nulieti iš naugės. Dievo žmonėms buvo griežtai uždrausta 
dirbti ir garbinti stabus. Psalmėje 96:5 pasakyta, kad ‘Sdri tautų die
vai yra stabai”. Dievo išrinktoji tauta buvo apsupta pagoniškų stabmel
džių tautų, todėl neretai pasiduodavo gundymams ir pradėdavo garbinti 
pagonių dievaičius. Parašyta, kad “pasidirbo* veršį, ėmė aukoti stabui at- 
nasą*. Aišku tad, kad bet koks padaras gali būti pavadintas stabu arba 
dievaičiu. Prisirišimas prie Šunies, katės arba kitokio sutvėrimo arba dai
kto, gali būti įskaitytas stabų garbinimu, nuo kurio Dievo žmonėms įsa
kyta sergėtis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
ruski i? į t< klausim* atsako knygutė "Viltis po mirtie^ kuri* gausite 
nemokamai. Rašykite:

1150 West 43rd St., Chkaoo, III. 60629 
Tetrf.: PRmpx* 6-5004

SAVIMI

Litter doesn’t throw 
Itself, away; fitter • . * 
doesn't juht happen. 
People cause it—and 
only people can prevent 
It “People” meant you.

m. išleido “Debri” — perdirb
ta I. D. Markusono, 8000 egz.; 
“Debri” — sutrumpintas ver
timas P. Zaicevo, išleista VCS- 
PS 1925 m. 5000 egz.; leidykla 
“Mysl”, Leningrad, 1923’m., 
4000 egz. “Okovy sbrošeny — 
konec džunglej”, Z. Lvovskio 
vert.; ta pati leidykla 1925 m. 
išleido 8000 L D. Markussono 
vertimo; leidykla “Priboj’’, Le 
ningrad, 1925 m. išleido 10000 

Laurieį egz. “Debri”; leidykla “Prole- 
tarij” Charkove Ulica Svobod- 
noj Akademii, 5, išleido (1923 
m.) 5000 egz. “Debri”; leidykla 
“Uralknyga” ’ Ekaterinenbur- 
ge 1924 m. išl. 5000 egz. “Džun- 
gli”, vert, su įžangos str. N. 
Raivido; “Prometej” 1915 me
tais Petrograde yra išl. 2100 
egz. II laidos A. N. Kudriavce- 
vos vert. — raštų rinkinio; 
“Džungli” išl. Maskvoje lei
dykla “Gudok’’ 1928 m., (prie
das prie laikr. “Gudok” No. 29
— 30), 40.000 egz. ir tas pats 
•laikr., Moskva — Leningrad, 
1928 m. išl. tąsą dar dviem 
knygutėm, (No 31 — 32 ir 33
— 34), “Džungli”, D. Gorfju
kelio versta ir trumpinta, Mosk 
va — Leningrad,-valdžios lei
dykla, klasikų biblioteka, P. S. 
Kogano, I. N. Kubikovo ir N. 
K. Pikstanovo red., 15.000 egz.; 
“Prometej” 1912 m. II tome, 
A. N. Kudriavcevos vert ir 
red., 2100 egz.; ukrainiečiai 
Kanadoje 1919 m. išl. “The Jun 
gle”; Pietų Slavijojfe 1921 m. 
už Kr. 2.60 “The Jungle” išl. 
lotynų raidėmis kiriliška kal
ba “Bibliothek Barki j a”; Ru
munijoje nežinomo leidėjo išl.
— vardu “Mocirla”'; Turkijoje 
“The Jungle” išėjo Son Saat 
leidykloje Kontantino polyje; 
jidiš kalba (žydų žargonu) 1928 
m. “Zump” išl. Warsava, 
Miedzynarodowa Ajenja Dzien 
nikow “M A D”, Kredytowa 16, 
Varšuva; Palestinoje “Miz- 
path” leidykla, Tel-Avive išl. 
“Hajungle” hebrajiškai; Kini
joje — vardu “Too chang”, II 
laida, už pusantro dol. drob. ir 
dol. 30 c. pop. virš., parduoda 
Nan Chiang knygynas, 518 Foo 
chow Road, Shanghai; Japoni
joje So Bun Kaku, Kagura Ma- 
chi, Ushigome, Tokyo “Jung
le” išl. už Y’ 1.00; be to, reikia

manyti, jog šių knygų yra išė
jusių naujų laidų, o ir galėjo 
dar kur nors išeiti, kur nežino
ma, o ir antologinio pobūdžio 
rinkiniuose, (kai STRS yra 
leist), gal “Raisto” dalys pate
ko; taigi, lietuvis Jurgis Rut-' 
kus toli nukeliavo ir “daug, 
svieto visokio” mato!..

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

/

TĖVAS IR SUNOS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPtYtlOS
“AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

gos Valdžios Leidykla (Gosiz- 
dat) išleido: TV raštų tome 
“Džimgfi*, vertė D. M. Gorfin- 
kelis. išleista 1925 metais, 10- 
000 egz.., l#ę. 7J) kap.; II lai^a 
atskirai 1925 metais. 7000 egi.; 
“Krasnaja Nov” leidykla Mas
kvoje išleido vardu “čašča”, 
perdirbta P. Konstantinovo, 

[a$23 m., 25000 egz.;,“Tnwl ii 
I knyga” leidykla Maskvoje 1925

Kanapių rūkymas
WASHINGTONAS. — Ohio 

gubernatorius James A. Rhodes 
pasirašė bilių, kuriuo žymiai su- 
■mažinamos bausmės už marihua
nos (kanapių lapų) rūkymą. Nuo 
šiol pas ką bus rasta nedaugiau 
kaip 100 gramų tik “savo reika
lams” bus baudžiamas ne kaip 
kriminalistas nusikaltėlis, o kaip 
kontrabandistas iki $100 pabau
dos. Bet kas tos žolės turės dau
giau kaip 600 gramų, tai yra apie 
pusantro svaro, gali gauti 15 me
tų kalėjimo ir $7,500 pabaudos.

Ohio yra šeštoji valstija, su
švelninusi bausmes už tos žolės 
rūkymą. Kitos valstijos yra 
Aliaska, Maine, Colorado, Ore- 
gon ir Kalifornija. Ohio priim- > 
tasis Įstatymas pradės galioti 
dar tik nuo ateinančio lapkričio 
20 dienos.

Arėjas Vitkauskas

8307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4665-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 ■ 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Savo naminę v»isfp spintelę reikia | 
nepaprastai švariai Ir tvarkingai už-’ 
laikyt L kaip šiame vaiidelyfe parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų k laid y, nee vautp su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, koki y vaistu trOkata ir juos pa- 
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošę v

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

"NAUJIENOS" BOLSEVIKAMS 
YRA RAKUTIS JŲ AKYSE

1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phene: LAfayette 3-3572OLGA DASH
Gyv. 8657 So. Marquette Ave., Chicago, DI.

Mirė 1975 m. rugpjūčio 25 d., sulaukusi 79 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Frank Dash, podukra Emily Laden, jos vy

ras Stan, posūnis Frank Dash, jo žmona Dolores ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami. :

TreciadienL 3:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Georgian ko
plyčioje, 2805 E, Wth Street

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į St. Joseph’s parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi Olga Dash giminės’draugai ir paiistami i nuoširdžiai
?. ‘ ‘ “ - ---------- ' 1

atsisveikinimą, f

Nuliūdę lieka:
.Vyras, podukra, posūnis ir ©iminės.

Laidotuvių Direktorius John P. Lukasik. Tel. 221-1085.

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveildruinv t

-—•" -------- -- -------------- •------

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-113$

(LACKAWTCZ)
2424 WEST 69th STREET KEpuonc /-1Z13
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

■ \ 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IIL 974-4410

3354 So. HASTED STREET Phane: YArdt 7-1M1
— . .. I
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BALFO DU RUDENIO UŽDAVINIAI
Kasmetinis R A. LF’o skyrių 

ir apskričių valdybų uždavinys 
yra pinigų telkimo vajaus pra
vedamas. Yra skyrių, kurie dėl 
vietos sulygti, vajų pradeda 
skirtingu laiku, tačiau BALF’o 
pinigų telkimo vajaus mėnesiu 
yia skelbiamas spalio mėnuo/ 
Spalio pradžioje oficialiai pra
sideda BALF’o kasmetinis pi
nigų telkimo vajus.

Praėjusių metų vajus buvo 
sėkmingas — tai skyrių ir aps
kričių valdybų ir talkininkų 
nuopelnas. Sėkmingas vajus 
parodė, kad lietuvių visuome
nė supranta ir įvertina BALF’o 
reikšmę ir darbus. ,

BALF’o Centro Valdvba 
v/ 

reiškia padėkų skyrių ir aps
kričių valdyboms už praėju
sių metų darnų vajaus prave- 
dinią ir nuoširdų bendradar
biavimą. Nėra abejonės, kad 
ir šiais metais BALF'ui lėšų 
telkimo vajus pasiseks. Bet 
pravartu liš anksto planuoti ir 
svarstyti vajaus pravedimą. 
Vajaus pravedimo našta ten
ka skyrių ir apskričių valdy
boms. Centro Valdyba taipgi 
jungiasi į vajų ir stengiasi sky
rių ir apskričių valdyboms pa

dėti. BALF’ui lėšos labai rei
kalingos nes vis dar yra, ir ga-j 
na daug, pagelbos reikalingų' 
lietuvių.

Antras BALF’o veiklai svar
bus uždavinys, kurio įvykdy
mo pasisekimas priklausys 
nuo skyrių ir apskričių valdy
bų, yra BALF’o dvimetinis I 
seimas. Seimas įvyks Chicago-1 
je šių metų lapkričio 8 d., šeš-| 
tadienį, Šv. Mergelės Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
Brighton Parke. Centro Val
dyba yra labai dėkinga prel. 
D. Mozeriui už parodytą malo
nu prielankumą, leidžiant 
seimui įpasinaudoti parapijos 
patalpomis.

Seimas įBALF’o organizaci
jai yra pats reikšmingiausias 
įvykis, nes seime aptariamos 
esminės BALF’o veiklos gai
rės, vyksta direktorių rinki
mai ir svarstomi BALF’o Įsta
tai.

Įstatų keitimas yra neeilinis 
įvykis, todėl Įstatų klausimas 
seime yra vienas iš svarbiau
sių. Papildymų ir pakeitimų 
projektus paruošė Įstatų ko- 
misipa. Jie bus išsiuntinėti sky
rių ir apskričių valdyboms 30

* Anglijos karalienė Elzbieta, pasidabinusi baltais drabužiais, vaikš
čioja Anglijos anglių kasykloje, esančioje R other ha me. Kasyklą ji 
aplankė kartu su savo vyru Philipu. Jiedu abu gana ilgai kalbėjo-.

5 si su anglių kasėjais.

Į HEL? WANTED — FEMALE 
D«rbininkiv R«iki«

REIKALINGA KARTU GYVENTI NA
MŲ RUOŠOS PADĖJĖJA dėl vyres
nio amžiaus moters. Privatus kamba
rys su vonia ir TV puikiame name su 

I oro vėsinimu River Forest apylinkė
je. Reikia suprasti angliškai. Skam
binti angliškai nuo 12 vidudienio iki 

7 vai. vak. Tel. 369-9435.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Kamai, žamė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

| MIAMI L. A. P. KLUBUI 
sekmadieniais reikalinga
VIRĖJA AR VIRĖJAS.
Geras atlyginimas. Rašyti: 

E YANKUS.
1475 N E 125 Terr. N. MIAMI, 

FLA. 33168.
Tel. 305 — 891-1366.

š. m. rugpjūčio 16 dieną, Ko
lumbijos Katalikų Organizaci
jų Centro kviečiant, išvyko į 
Kolumbiją Medelino mieste duos 
du rečitaliu, o sostinėje, Bogota, 
valstybės teatre.

Pakeliui į Kolumbiją, Išraiš
kos meno šokių grupė buvo su
stojus trejom dienom Miami 
mieste, kur davė du rečitaliu. 
Rugp. 24 d. šoko Bogotoj.

R. K.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKŽUIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVING'S
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 7 ...

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAL
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA | 

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

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

NAUJIENOS, 1
1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

_ _ ________ ._________________________ _. _ __ - _ - - - -- -
----——■■■ ■' —1 ■—  " rl~r ■ “ <■ — - ė'- - - — —-   ' ~ - "j.

I SIUNTINIAI Į LIETUVA )
MARIA NOREIKIENg — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
■■----------- U-u.. ■  ----------- --r

....... ......—-— -- ■  ■■■ ■- - — ' - .. —> 
MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.
Į AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
------'................................................................................ „U, .IIJL.,1,  !■_! I --

>■=■■■■ -------------------------- - --------— II.................................................................  ■■■■ -■

j SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

maistas; doleriniai Certifikatai.
L V. VALANT1NAS

7- .-JAllL, ' ' 1 ■ ..... ........ ,, .

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Hemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skal
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi, ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

dienų prieš seimą. Įstatų pa
pildymus ar pakeitimus bus 
galima siūlyti ir seime, bet 
pageidautina, kad siūlymai 
būtų pateikiami raštu.

Skyrių valdyboms tenka už
davinys seimui pasiruošti. 
Apyskaitinės anketos dėl dvie
jų praeitų veiklos metų jau iš
siųstos skyriams. Skyriams pa
tariama rūpintis skyriaus at
stovais seimui. Pageidautina 
ir būtų labai naudinga BALF’o 
organizacijai, kad į seimo at
stovų tarpą patektų ir jauni
mo atstovai.

Oficialūs Seimo pranešimai, 
su Seimo taisyklėmis, bus 
neužilgo išsiųsti.

o-

—Waterburyje įvykusiame 
direktorių suvažiavime buvo 
buvo priimtas nutarimas ryti
nio pakraščio skyrius įjungti Į 
apskritis. Centro Valdyba nu
matė sudaryti keturias apskri
tis: Bostono, Connecticut, New 
Yorko ir Philadelphijos.

Centro Valdyba kreipėsi į 
tose vietovėse gyvenančius di
rektorius, kad jie imtųsi ini
ciatyvos apskritis organizuo
ti.

Pirmasis į Centro Valdybos 
prašymą atsiliepė Feliksas An- 
driūnas 'ir energingai pradėjo 
organizuoti apskritį Philadel- 
phijoje. Birželio 29 d. sukvie
tė apskrities steigiamąjį posė
dį. Nebojant dir. F. Andriūno 
didelių pastangų ir aiškinimų, 
nepasisekė susitarti dėl apskri
ties organizavimo.'

Apskritys organizuojamos 
tam, kad BALF’o veikla stip

rėtų , kad būtų veiklos koor
dinavimas apskritį sudarančių 
skyrių, kad efektingiau būtų 
steigiami nauji skyriai ir kad 
veikiantys • skyriai atsinaujin
tų. Chicagoje veikianti apskri
tis akivaizdžiai rodo, kad Aps
kritis yra labai svarbus ir reikš 
mingas veiksnys BALF’o orga
nizacijai. Todėl sunku supras
ti tų asmenų nusistatymą, ku
rie Philadelphijoje pasisakė 
prieš apskrities organizavimą. 
Tačiau bus daromos tolimes
nės pastangos apskritį suor
ganizuoti iš Pensylvanijos, 
Washingtono ir Baltimorės 
apylinkių.

BALF’o direktoriui Feliksui 
Andriūnui už įdėtą darbą, rū
pestį ir pastangas stengiantis 
suorganizuoti BALF’o apskri
tį, BALF’o Centro ; Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.,

— St. PetersbUrge^ Florido
je, 1975 m. balandžio mėn. 9 
d. Įsisteigė BALF’o skyrius. Jo 
Nr. 143. Skyriaus valdybą su
daro: Jonas Valauskas, pirm., 
Viktorija Kleivienė, sekretorė 
ir Ona jGalvydienė iždininkė. 
Kontrolės komisiją — Viktoras 
Baranauskas ir Natalija Navic 
kienė. BALF’o Centro Valdy
ba sveikina skyriaus organiza
torius, valdybą ir visus naujai 
įsirašiusius narius ir kviečia 
visus St. Petersburg’o ir Tam
pa gyvenančius tautiečius tap
ti balfininkais artimo meilės 
darbo baruose. Linki sėkmės 
ir ištvermės darbe.

BALF'o Centro Valdyba

I/ TRUMPAI I

Laivu krovikai nekrauna grūdų

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, Ju 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 metu 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: Chicago]® Ir Kanadoje metami — 130.00, puse! metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se ,— $31.00 metama. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Praioma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Siunčiu  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS _________________________________

ADRESAS _______________________________________________
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Washington Post korespon
dentas rašo, VIII. 19. 75 St. Pe
tersburg Times, kad AFL-CIO 
pirmininkas George Meany 
spaudos konferencijoj pareiškė, 
jog laivų krovikai nepakraus 
grūdų, siunčiamų Sovietų Są
jungai, nes administracija ne
paiso nei amerikiečio vartotojo, 
nei Amerikos laivų pramonės. 
Užsienio politika yra per daug 
svarbi, kad ją būtų galima pa
likti Valstybės Sekretoriui. Uni
jos nariai sulaikys grūdų siunti
mą į Rusiją neribotą laiką, iš
skiriant siuntas, kurios buvo 
užpirktos prieš šią vasarą. Ne- 
konhroliuojamas grūdų parda
vimas Rusijai kelia infliaciją ir 
pragyvenimo kainas Amerikos 
piliečiams. Sovietų Sąjunga ap
vagia mūsų laivų pramonę.

Savo komentaruose korespon
dentas atidengia, kad nuo 1972 
metų JAV išmokėjo arti 60 mi
lijonų dol. laivų savininkams 
už grūdų vežimą į Rusiją. 1975 
metų pirmą pusmetį sovietų lai
vai turėjo 47% grūdų prekybos, 
Amerikos laivai — 25%.

Vėliausiomis žiniomis, dokų 
.darbininkai atsisakė krauti grū

dus, tvirtindami, kad jų parda
vimas bus maisto kainų kilimo 
priežastimi. Federalinis apskri
ties teismas. Houston, Texas, įsa
kė darbininkams krauti grūdus, 
siunčiamus į Rusiją. Prašymas 
buvo paduotas prekybos laivi
ninkų organizacijos vardu ir 
liečia du unijos skyrius. Vieno 
skyriaus pirmininkas pareiškė, 
kad šiam boikotui yra dvi prie
žastys: Pirma, duonos, mėsos 
ir kitų produktų , kainų pakili
mas po grūdu pardavimo, įvyk
dyto slapta 1972 metais. Antra, 
atrodo, kad tik rusų laivai veža 
grūdus. Mes norime palaikyti 
JAV prekybos laivininkystės 
unijas. V. Motu šis

Valeišaitės margaitės 

šoko Kolumbijoje

Aldonos Valeiiaitės Išraiškos 
meno šokių studijos mokinės: 
Deborah Berenschot, Danutė 
Brusokaitė, Indra Biskis, Debbie 
Dobiąs, Vida Galėnaitė, Carol 
Matusewick, Mirga Rimavičiu- 
tė, Dana RunimasJy Diana žem- 
gulis, vadovaujamos savo šokių 
mokytojos Aldonos Valeišaitės,

— Grace Baidyte, Linda Sto
nytė, Connie Ročkaitytė, Karen 

j Seidel ir Tony Kripas iš Chica- 
gos pietvakarių įstojo Į Mac 
Cormac Junior kolegiją.

— Bernice Graves išrinkta 
Amerikos Legiono Dariaus-Girė
no posto Moterų vieneto pirmi- 
nink, Bernice Mallek — vice- 
pirm., Stella Karalaitis — ižd., 
Carol JRahinac —- protokolų 
sekr., Verna Jones — tvarkai, 
ir Dorothy Kill — istorijos už
rašams.

— Janie Žukaitė, Great Neck, 
N. Y., yra jojimo sporto mėgė
ja ir paskutinėse lenktynėse lai
mėjo 1-mą vietą. JI yra Lietu
vos Vyčių veikėjų Joanos ir 
Juozo Žukų duktė.

— Laima RaštiMytė baigė po
litinius ir žurnalistikos mokslus 
Daytono universitete. Po atos
togų pradės studijas magistro 
laipsniui. Ji yra Lietuvos Vyčių 

f stipendiate. Daytono lietuviai 
vyčiai puikiai reiškiasi kultūri
niame, politiniame ir sociali
niame gyvenime bei darbuose. 
Sėkmingai veikia jaunimo gru
pė, kurios nariai dalyvauja tau
tinių šokių grupėje “Vėjeliai”.

— Juozas J. Bimba iš New- 
Port Richey, Fla., įatvyko ku
riam laikui į Calumet City, UI., 

j pas savo sūnų, kuriam yra pa
vedęs administruoti savo įstei
gtą metalo apdirbimo dirbtuvę.

— Anton Blasky, ilgametis 
Naujienų skaitytojas iš šiauri
nės miesto apylinkės, išvyko į 
Lutheran General ligoninę, Park 
Ridge, Ill.’

— Ponia Aldona Daukus pra
neša. kad Sofijos Barčus vardo 
kasdieninės lietuviškos radijo 
programos iš W0PA stoties nuo 
rugsėjo 1 d. prasidės 12:30 vai. 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
programos bus įprastu laiku: 
8:30—9:30 vai. ryto. Progra
mos studija yra Marquette Par
ke, 7159 So. Maplewood Ave. 
Tel. HE 2413.

— Union Pier ir Apylinkės 
Lietuvių Nuosavybių Draugijos 
valdyba 1975 m. rugsėjo 6 d. 
5 vai. vak., Lietuvių namuose 
Union Pier,, Mich., šaukia vi
suotiną narių susirinkimą. Po 
susirinkimo, ten pat, 8 vai. bus 
visų narių tradicinis pobūvis. 
Visus narius maloniai kviečiame 
dalyvauti susirinkime ir pobū
vyje. Valdyba

— Povilas šaltimieras - Sali- 
ner, buvęs WGN Radijo admi
nistratorius ir TV-9 programos 
“At Home” vedėjas išėjo į pen
siją ir išvyko į Rossmoor Lei
sure World koloniją. Mesa, 
Arizonoje. Prieš tai jis buvo 

i Lietuvių radijo programos ve- 
• dėjas.

MŪRINIS BUNGALOW ant 43' skly- 
po. Centr. šildymas. 64-ta ir Whipple. 
Nebrangus.

2 BUTŲ po 4^ kamb. 17 metu. SO7 
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

— Lietuvos Vyčių žurnalas 
“Vytis” birželio - liepos nume
ryje rašo, kad Stanley Vaitkus, 
518 Hialeah Ct., Vandalia, OH 
45377, turi parduoti dviejų grei
čių plokšteles mokytis lietuvių 
kalbos vaikams. Pradžioje plok
štelė perduoda pamažu taria
mus žodžius. Plokštelė kainuo
ja du dolerius.

° 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
to jus 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).

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
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 GEORGLAN 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 pajaunu 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, J8 metų mūras. 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33.500.

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

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

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, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai..^

BUILDERS ANl> CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

fcsm.—-........  . L_------------------- --

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
------------------------------------------------------------------------- i

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli 
lletuv} kailininką

Chicagoje “—

NORMANĄ

185 North Wab*ah Avenue
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

DIENRAŠTI ’’NAUJIENAS’’
SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI "NAUJIENAS"

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. Hl. 60609. Tel. VI 7^3447

Call: Frank Zapolls 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

- .  ’ — —---- -
DĖMESIO

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $60 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. L A U R Al T IS 
4645 So. ASHLAND AVE. 

523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telsfu R E public 7-1941

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ —* SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




