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Pašto ženklai 13 c.
WASHINGTONAS. — Pašto 

kainų komisija atmetė teisėjo , 
Seymour Wenner rekomendaci
ją nupiginti pašto ženklelių laiš
kams kainą iki 8.5 centų, bet žy
miai padidinti pašto važmą siun
tiniams, žurnalams, laikraš- i 
čiams ir skelbimų pobūdžio siun
toms. Komisionierius Frank Sa- 
ponaro rekomendavo pirmos-kla
sės laiškams pašto ženklelius po 
9 centus, bet iš visko matyti, kad 
laimės pakėlimas iš 10 centų iki 
13 centų.

Kalėdoms tokie ženkleliai jau 
spausdinami. Generalinis Paštų 
viršininkas Benjamin Bailar iš
reiškė pasitenkinimą, kad jau 
baigiasi apie -pora metų truku
sios diskusijos ir ginčai.

ATIDAVĖ EGIPTUI ŽIBALO
VERSMES IR KALNŲ KELIUS 
Kisingeris pasižadėjo paslysti į Sinajy 

100 amerikiečių — elektronikos specialistu
ALEKSANDRIJA, Egiptas. — Egipto ir Izraelio valdžios at

stovai pirmadieni pasirašė taikos sutartį, pasižadėdami nevartoti 
karo jėgos kylantiems konfliktams spręsti. Izraelio karo jėgos 
pasižadėjo pasitraukti Į Rytus apie 20 mylių nuo dabartinės linijos. 
Egiptiečiai turės teisę žygiuoti pirmyn bent 20 mylių, bet privalės 
palikti gana plačią demarkacijos zoną. Izraelio vyriausybė pasi
žadėjo atiduoti Egiptui Sinajaus kalnų Gidi ir Mitla kelius, ku
riuose egiptiečiai neteko veik visu savo tanku.

o Prezidentas Fordas tariasi 
su kongreso vadais dėl prašomų 
šimto elektronikos specialistų Si
najaus taikai daboti.

EKVADORO AVIACIJA IŠVARTĖ
SUKILUSIUS TANKUS . . .

Laiku įspėtas prezidentas pabėgo ir 
pajėgė suorganizuoti pasipriešinimą

QUITO, Ekuadoras. — Du Ekuadoro generolai — Ekuadoro 
kariuomenės štabo viršininkas, gen. Raulo Gonzales ir jo svainis, 
karo mokyklos viršininkas gen. Aleksandras Solis — nutarė nu
versti valdžią, nes ji “blogiems tikslams naudojo valstybės turtus”.

Generolas Gonzalez priklausė 
šalia sostinės esąs tankų bata- 
lijonas. Jis apsupo prezidento 
mūmus ir planavo suimti pati 
prez. Rodrigues Lara, bet pa
starasis, patyręs apie ruošiamą 
karių perversmą, dar prieš ap
supimą pajėgė iš prezidentūros 
pasprukti ir pasiekti Riobamba 
karo bazę. Iš ten jam pavyko 
suorganizuoti pasipriešinimą su
kilėliams.
Prezidentūroj ėjo kovos 11 vai.

Prie prezidentūros priartėję 
tankai manė, kad jiems pavyks 
tuojau užimti rūmus ir suimti 
prezidentą, bet jie apsiriko.

Prezidentūrą gynęs batalijo
nas priešinosi tankams 11 vai.

Sukilėliai nustatė, kad prezi
dentas pajėgė pabėgti iš sosti
nės ir pasiekė pačią didžiausią 
kariuomenės bazę Riobamba sri
tyje. Prezidentui pirmiausia pa
vyko įtikinti aviaciją, kad ne
klausytų sukilėlių.

Susirėmimo metu žuvo 13 ka
rių, gynusių prezidentūrą ir su
žeista 80. Visos Quito karo ir 
civilinės ligoninės pilnos.

Sukilęs generolas pasidavė
Sukilėlius nuginklavo Ekuado

ro aviacija, pirmon eilėn išnai
kinusi Epiklačimos tankų bazę. 
Vėliau lakūnai pradėjo vartyti 
ir deginti tankus, apsupusius 
prezidentūrą. Išvarčius tankus, 
aviacijos pėstininkai apsupo pre
zidentūrą ir apšaudė karius, 
anksčiau privertusius pasiduoti 
prezidentūros sargus.

Prezidentas Rodrigues Lara 
grįžo į Quito, kai sukilėliai jau 
metė ginklus ir apsidavė. Gen. 
Rodriguez aiškino, kad jis ren
gėsi vyriausybę perleisti civi
liams, bet mažai ką jis įtikino. 
Sukilėlius nuginklavusieji karo

Etninių grupių vadovų konferencija Baltuosiuose Rūmuose lie
pos 25 d. prezidento Fordo išvykimo į Helsinky išvakarėse. De
šinėje vidury prez. Fordas, šalia jo Valstybės sekretorius Kissin- 
geris ir kongr. Edwardas Derwinski, kairėje — lietuviams ats

tovavę Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. Kazys Bo 
belis ir Povilas Dargis, ALTo vicepirmininkas. Kiti lenkų, lat
vių, estų, čekį, vengrų, gudų ir ukrainiečių atstovai.

vadai reikalauja, kad tuojau bū
tu suruoštas karo teismas ir 
maištininkai nubausti, kad nie
kad daugiau kariai nesukiltų 
prieš vyriausybę.

Jeigu kuris naudojo aliejaus 
versmes privačiam pasipelny
mui, tai privalo būti patrauktas 
teisman ir nubaustas. Praėjus 
dvylikai valandų nuo sukilimo 
pradžios, sekmadienio vakare vi
si sukilėliai padėjo ginklus ir pa
sidavė Ekuadoro kariuomenei.

Neramumuose
Libane užmušta 13
BEIRUTAS. — Saugumo pa

jėgos nuslopino prasidėjusias 
kruvinas imtynes tarp dviejų ri- 
valizuojančių politinių grupių Li
bane, kur provinciniame Zahle 
mieste per 25 mylias į rytus nuo 
Beiruto susirėmimuose nuo ket
virtadienio vakaro iki penktadie
nio ryto 13 žmonių užmušta ir 25 
sužeisti.

Darbo Dienos aukos
Per praeitąjį Darbo Dienos sa

vaitgalį Cook apskrityje įChica- 
goje su priemiesčiais) automobi
lių susidūrimuose užmušti 5 žmo
nės, likusiame Illinojuj 7. Per 
visas JAV nuo penktadienio pa
vakarės iki pirmadienio vidur
nakčio vieškeliuose žuvo 352 
žmonės.

North Carolina per šį Darbo 
savaitgalį pralenkė visas kitas 
valstijas: ten vieškelių nelaimė
se žuvo 27 žmonės.

Chicagoje policija užregistra
vo 306 automobilių susidūrimus 
ir suėmė 57 žmones, kaltinamus 
vairavimu girtame stovyje.

ISJVI^ PASAULIO

VIENA, Austrija. — Vienas 
iš vadovaujančių jėzuitų teolo
gų prof. Karl. Rahner pasikalbė
jime su religinio laikraščio “Ali 
The World” korespondentu pa
sakė, jog “reali galimybė yra, 
kad sekantis popiežius bus azia- 
tas ar afrikonas. Negana to, jis 
dar mano, jog ir pats popiežiaus 
sostas gali būti iš Vatikano per
keltas į kurį kitą kraštą.

WASHINGTONAS. — Demo
kratai savo 1976 metų konven
cijai pasirinko New Yorko mies
tą, kurs yra atsidūręs finansi
niuose sunkumuose ir tiki, kad 
tokia konvencija gali daug pa
dėti ekonomiškai atsigauti. Res
publikonai pasirinko Kansas 
miestą, kurs yra pavadintas “Vi
durinės Amerikos širdimi”. New 
Yorko viešųjų parengimų komi
sionierius Neal Walsh tikras, kad 
konvencija Nem Yorko ekonomi
jai duos apie 200 milijonų dole
rių paspirties.

VATIKANO MIESTAS. — Po
piežius Paulius VI savo vasari
nėje Gondolfo rezidencijoje, 
Tarptautinių šventųjų Metų pro
ga, suteikė čigonams specialią 
audienciją, į kurią atvyko dau
giau kaip 3,000 čigonų su savo 
tautiniais šokiais, muzika ir dai
na. Savo kalboje, užjausdamas 
čigonų problema, popiežius jų 
nomadišką gyvenimą palygino 
su Kristaus keliavimais, “šiuo 
atveju, Kristaus gyvenimas at
sispindi jumyse”, kalbėjo jis či
gonams. “Jėzus buvo... pabėgė
lis, kur nuo Herodo turėjo bėgti 
į Egiptą, ir bendrai visas jo gy
venimas buvo nomadiškas, kaip 
jūsų”. Pateisindamas savotišką 
čigonų gyvenimą popiežius pa
sakė : “čigonai nėra sutverti gy
venti bendruomenėse. Čigonai 
yra sutverti gyventi šeimose”.

Policija ieško “vandalų”, ku
rie plente 74 į rytus nuo Peoria 
nuo kryžkelės tilto į pravažiuo
jančius automobilius mėtė dide
lius akmenis, sužalodami ketu
ris automobilius.

PORTUGALIJOS KARIAI NEKLAUSO 
NAUJO STABO VIRŠININKO

Aviacijos viršininkas, rėmęs gen. Vasco 
Goncalves, atsisakė jo klausyti

LIS AB ON AS, Portugalija. — Veik visi Portugalijos karo 
apygardų viršininkai atsisakė klausyti gen. Vasco Goncalves. Iš 
septynių apygardų tiktai vienas generolas pasižadėjo jo klausyti, 
bet jo žinioje esanti kariuomenė neklauso jo paties.

Gen. Goncalves, besiderėda
mas karių gauti kariuomenės 
štabo viršininko pareigoms tvir
tino, kad aviacijos vadas jį re
mias, bet paaiškėjo, kad taip nė
ra.

Aviacijos vadas jį rėmė prem
jero pareigoms, bet jis nesutin
ka jo klausyti, jeigu jis būtų pa
skirtas štabo viršininku.

Saugumo viršininkas 
neklausytų Goncalves

Gen. O. Carvalho pranešė pre
zidentui, kad jis neklausys gen. 
Vasco Goncalves, jeigu jis bus 
paskirtas kariuomenės štabo vir
šininku. Jis įsakė visiems sau
gumo daliniams neklausyti gen. 
Goncalves ir neįsileisti jo į ka
reivines.

Gen. Carvalho klausė premje
ro, bet jis yra įsitikinęs, kad 
štabo viršininko pareigoms jis 
visai nebetinka.
Padidintų pilietinio karo aistras

Socialistų partijos pirminin
kas Mario Soares pranešė kraš
to prezidentui, kad gen. Vasco 
Goncalves paskyrimas štabo vir
šininko pareigoms dar labiau pa
didins pilietinio karo aistras.
Visi jį pažįsta, kaip atkaklų ko
munistą, niekas jo neklausys ir 
sukels dar didesnę suirutę visa
me krašte. Tuo tarpu adm. Ace
vedo veda pasitarimus su politi
nėms grupėms koaliciniam kabi
netui sudaryti.

Prezidentas Rodriguez Lara 
įvedė karo stovį Quito ir Guaya
quil miestuose. Visame krašte 
nėra karo stovio. Visi sukilimo 
vadai ir dalyviai suimti. Bus tei
siami tiktai aukštieji karinin
kai, o kiti bus paleisti.

VELIfiUSIOS ŽINIOS
♦ Egipto susitarimas su Izrae

liu įnešė daug nesutarimų ara
bų tarpe. Palestiniečių vadas 
Arafatas šaukia, kad Sadatas, 
vienas susitaręs su Izraeliu, yra 
didžiausias arabų išdavikas. Sada 
tas taip negalvoja. Jis mano, kad 
arabai jam nepadėjo, kai reikėjo 
vesti kovas prieš Izraelį. Jie tik
tai kalbėjo, bet pagalbos neat
siuntė.

♦ Arafatas ir Chadafi pareiš
kė, kad jiedu nieko bendro netu
rėsią su Egipto dabartiniais val
dovais. Prezidentas Sadatas pa
reiškė, kad iki šio meto nei vie
nas nieko Egiptui nepadėjo. Pa
galbos nesimatė nei karo metu, 
nei karui pasibaigus.

♦ Sekretorius Kissingeris iš
skrido į Jordaniją ir Siriją, kad 
išdėstytų Egipto ir Izraelio tai
kos sutarties reikšmę. Jis pasa
kys, kad nuo šios dienos Arti
muose Rytuose bus taika. Kiek
vienas privalo žiūrėti, kad pakiltų 
žemės ūkis ir kiekviena valstybė 
galėtų uždirbti gyventojams rei
kalingos duonos.

♦ Ekuadoro prezidentas Ridri- 
guez Lara reikalauja, kad teis
mas uždėtų pačią sunkiausią 
bausmę buvusiam kariuomenės 
štabo viršininku, gen. Raul Gon
zalez, kuris įsakė kariuomenės 
daliniams sukilti prieš preziden
tą. Aviacija ir laivynas nepa
klausė štabo viršininko. Pamatęs, 
kad pralaimėjo, pats pirmas pa
sidavė aviacijai.

MEKSIKOS MIESTAS. — Iki 
115 mylių per valandą vėjų ura
ganas, pavadintas Caroline, iš 
Meksikos Įlankos persimetė į re
tai apgyventą Meksikos rančių 
kraštą. V

Nerami Airija
BELFAST, šiaurinė Airija. — 

Du vyrai praeitą pirmadienį 
įpuolę į salę, kurioje vyko pro
testantų mitingas, paleido į su
sirinkusius keletą salvių iš kul
kosvaidžio, užmušdami 4 ir su- 
žeisdami 16 žmonių. Užpuolikai 
pabėgo nepagauti. Policija pra
neša dar penkis nužudymus tą 
pačią dieną: Moy vietovėje, Ty
rone apskrityje, nušautas kata
likas, stovėjęs ant savo namo 
laiptų. Tą patį vakarą buvo nu- 

: šautas -protestonas televizijos 
aparatų taisytojas Savo dirbtu
vėje. Jis turėjo 3 mažus vaikus. 
Prie Ballyclare, į šiaurę nuo Bel
fasto, motorciklu pravažiuojan
tis asmuo nušovė jauną protesto- 
ną. Ne giliai iškastoje duobėje 
rasti dviejų jaunų vyrų lavonai, 
spėjama, kad protestonų milifan
tų, kurių buvo pasigendama. 
Smurtas paskutinėmis savaitė
mis vėl padidėjo, nepaisant kad 
tebegalioja nuo vasario 10 die
nos paliaubos.

Washingtonas. — Airių Res
publikonų Armija, kuri kovoja 
už šiaurinės Airijos sujungimą 
su Airių respublika, iš Jungti
nių Valstybių karinių bazių pa
vogė apsčiai ginklų, kuriuos 
siunčia į Šiaurės Airiją.

Kongresmano Les Aspin (Wis
consin© demokratas) pareiški
mu, airių ekstremistų grupės 
tarp 1971 ir 1974 metų pavogė 
6,900 šaunamų ginklų ir 1.2 mi
lijono apkabų amunicijos. Su 
tiek gnklų esą galima apginkluo
ti 10 batalijonų arba 8,000 vyrų.

Papuasų valstybė?
FORT MORESBY, Papua Nau

joji Gvinėja. — Variu turtinga 
Bougainville sala Solomonų sa
lyne, praeitą pirmadienį atsi
metė nuo Papua Naujosios Gvi
nėjos, bet Naujosios Gvinėjos 
valdininkai tvirtina, kad to at
simetimo nepripažins. Dr. Alek- 
sis Sarei, buvęs Bougainvillės 
distrikto komisionierius, pasa
kė penkiems tūkstančiams jieti- 
mis ginkluotų Aravo kaimiečių, 
kad ši sala dabar turi naują var
dą ir vadinasi 'šiaurine Solomo
nų Respublika.

Papua Naujoji Gvinėja gaus 
savo nepriklausomybę dviejų sa
vaičių bėgyje. Jungtinių Tau
tų įgaliojimu, šią salą adminis
travo Australija, kuri pasisakė 
Bouganville salos atsimetimo ne- 
pri pažinsi anti.

♦ Diktatoriaus Franko karo 
teismas paskyrė mirties baus
mę dviem baskam, kovojantiems 
už krašto nepriklausomybę.

Egiptui labiausiai rūpėjo Abu 
Rudeis žibalo versmės, kurios la
bai reikalingo patiems izraeli- 
bai reikalingos patiems izraeli
tai išsiveš, bet pačias versmes 
jie prižadėjo atiduoti egiptie
čiams nesugadintas.

Prezidentas Sadatas atgavo ne 
tik Suezo kanalą, bet dabar jis 
turės žibalo savo lėktuvams ir 
automobiliams.

, Pirmadienio ryte taikos su
tartį pasirašė Izraelio kariuome
nės štabo viršininkas gen. Mor
dechai Gur ir užienio ministeri
jos pareigūnas Avharham Kid
ron". ^Vėliau sekretorius KTsin- 

. gėris nuskrido į Egiptą, kur 
Aleksandrijoj taikos sutartį pa
sirašė du Egipto pareigūnai. Iz
raelio štabo viršininkas pasira
šė Sinajaus žemėlapį, kuris pri
jungiamas prie sutarties.

Henry7 Kisingeris pasirašė su
tartį su Izraeliu, kuria pasiža
da pasiųsti šimtą stebėtojų į Si
najaus kalną, kad praneštų apie 
karo jėgų koncentracijas. Egip
tiečiai mielu norir sutiko leisti 
Amerikos elektronikos specia

listams sekti karo jėgų judėji
mą Sinajaus srityje.

Prezidentas Fordas, patyręs 
apie sutarties pasirašymą, tuo
jau telefonavo Izraelio premje
rui apie atliktą svarbų taikos 
darbą. Jis tuojau pat telefona
vo ir prezidentui Sadatui už pa
siryžimą taikiai spręsti kylan
čias problemas.

Egiptiečiai džiaugiasi Kisin- 
gerio energija ir išradingumu 
sunkiems klausimams ^ręsti. 
Jie yra įsitikinę, kad kfes var
gu būtų į 12 dienų suderinęs tiek 
daug sunkių dalykų, trukdžiusių 
geriems Egipto ir Izraelio san
tykiams.

VIENA, Austrija. — Vakarų 
Vokietijos jėzuitas profesorius 
Karl Rahner, vienas iš vadovau
jančių Europos teologų, pareiš
kė, kaip rimta galimybe, kad po
piežius neužilgo bus afrikonas 
ar aziatas. Pasikalbėjime su 
žurnalu “All the World” Rahner 
pasakė; kad vėliausiai 2,000 me
tais aktualus klausimas bus, ar 
popiežius bus iš Afrikos ar iš 
Azijos, ir tai yra absoliučiai re
alu ir suprantama. Prof. Rahner 
dar pasisakė tikįs, kad popie
žiaus sostas iš Vatikano bus per
keltas į bet kurį kitą kraštą.

šiltas, drėgnas.
Saulė teka 6:16, leidžiasi 7:22.
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Lietuviai oas amerikiečius
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Tai aukštieji skautavimo (Gilwellio) kursai. 
Dalyvavo 15 mūsų žymiųjų skautininkų

&.i

I

Prie Jaffrey, N. H., stovykloje įvyko ESĄ šiaurės rytinio 
rajono Miško Ženklo stovykla, kurioje dalyvavo 5 skiltys, kurių 
avi — Bebrų ir Lapinų — lietuvių.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, III. 60629

pa-
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Brolijos vadovybei prieš kiek | sininkai turi atlikti plačios pro- 
laiko pasisekė susitarti su ame-! gramos sudėtingus darbus pagal 
rikiečių skautų vadovybe, kad j mūsų skautuose jų einamas 
šių Gilwellio kursuose galėtų da
lyvauti ir būrelis lietuvių skauti
ninkų.

Brolijos vadovybė išrinko bū
relį vadovų, iš kurių trylika — 
dvi skiltys — ir dalyvavo rug
pjūčio 16-23 Miško ženklo kur
suose Wanocksett stovyklavietė-

I

L

Bebrų skiltį sudarė s. A. Glo- 
dąs, s. R. Fabijonas, ps. G. Les
kys, s. J. Liubinskas, s. K. Ma
tonis, v. s. V. Morkūnas; o La
pinų skiltį-— s. B. Aleksandravi
čius, s. R. Jakubauskas, s. S. Mik- 
naitis, v. s. P. Molis, v. s. A. Sa
musis, s. V. Vidugiris, s. R. Zi
nas.

Kursų vadovybės štabe daly
vavo v. s. č. Kiliulis ir v. s. A. 
Saųlaitis.

Po stovyklos, pagal naują tų 
, kursų lavinimo metodą, visi kur- 

IS PRAEITIES

Ra-

•i LAPŲ
PASIMOKYTI

Chicagos Skautininku-Ėy 
Ramovės ir Skautininkių

Draugoves jungtinės 
sukakty yės 

įvyksta spalio 26
Chicagos Skautininkų-kių

movės valdyba rugpjūčio 23 d. 
buvo susirinkusi pas pirm. v. s.! 
V. Tallat-Kelpšą žieminės veik
los planams aptarti. Vienas iš 
artimiausių ir svarbių valdybos 
įsipareigojimų — suruošti Ra
movės jubiliejinę sueigą. Vie
nokio ar kitokio pobūdžio šven-1 
čių Chicagos skautiški vienetai, 
praeityje jau nemaža turėjo, tuo 
parodę savo didelį įnašą Skau- 
tijai.

Ir Skautininku-kiu Ramovei.! cagoje 
. tam gausiam nariais vienetui,' (1950) 
verta prisiminti ir kitiems pri-: ninkių 
minti savą praeitį, ką per eilę' įkurta, 
metų yra nuveikusi, ar ji už- su draugininke v. s. R. Kučiene! 
tektinai pateisino savo buvimą 
skautų organizacijoje, šiemet 
jau 25-ri metai, kai Ramovė Chi- darbelius viešai prisiminti, o gal (ta vėliau.

la

rašyta lie-
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hl
gyvuoja. Tais pačiais

"VAIVORYKŠTĖS" PARODOS KALĖDINIAI ŠIAUDINUKAI

surengtą Kanadoje, Oiavoie, Public Archives salėje, "Mūsų Skautijoje" buvo 
pos mėn.

■

B. Čeponkaus nuotr.

JI

Apt* šią paroda,

reigas. Tai vienerių metų, 
dvejų metų, užsimojimai.

Stovykloje lietuviai gerai 
sireiškė; buvo tvarkingi, punk
tualūs, darbštūs, tinkamai at
likdavo savo tarnybas, uoliai gi
linosi į lavinimosi dalykus, dai
navo lietuvių dainas ir savo tar
pe kalbėjo lietuviškai. To viso 
pageidavo ir kursų vadovybė.

Po vieną dieną teko lietuvių 
skiltims budėti. Tom jdienom bu
vo iškeliamos mūsų vėliavos, vie
toje amerikiečių istorinių vėlia
vų. Apeigų metu buvo skaitomi 
paaiškinimai apie lietuvių vė
liavas ir tai buvo palydima ko
kia patriotine skambia lietuvių 
daina. <

Prie labai paprastos, be jokių 
’ženklų, uniformos, lietuviai virš 
dešinės kišenės dėvėjo trispal
vę juostelę. B. Jdv.

4**‘-
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GINA KUČIENĖ,

Chicagos Skautininkiy Draugovės 
Vadėv. s. VACLOVAS TALLAT-KELPŠA, 

Chicagos Skautininky-ių Ramovės 
Pirmininkas

Abiejų vienetų valdybos labai 
kviečia visus skautininkus ir 
skautininkes su šeimomis ir bi- 

..................... i*- Uruliais gausiai dalyvauti ir skau- ir jai gimininga skauti-L.v, . , , ■/ ,, ... , , - ItisKai pabendrauti, atšvenčiantdraugove čia. pat buvo - f . ;;’ . .. _T , , . . , Ramoves ir SkautimnkiU Drau-Todel dabar ir nutarta, . ±- - - - — • J go ves 2o-nų metų jsikunmo su-
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MONTREALIO VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ "VAIVORYKŠTĖS" TAUTODAILĖS PARODOJE
rengėjas ir dalyvius sveikina Kanados daugiakultūriy reikalu minister!© J. Munro atstovas W. 

Douglas. Paroda įvyko Otavoje birželio 12—26.
B. čeponkaus nuotr.

jais ir pasidžiaugti, ar iš praei
ties lapų pasimokyti...

Apsvarstyta šventės progra
ma, nustatytas laikas, pasiskirs
tyta darbais. Susipažinus su 
Chicagos renginių kalendoriumi, 
pasirodo, kad patogiausias lai
kas yra spalio 2G d. 5 vai. p. p.; 
vieta — Jaunimo Centro kavi
nė. • ■ ......

SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO 
NUOSTATAI
(Tęsinys iš ano “M. S.” nr.)

AT. LSS VADOVYBĖS 
NARIŲ RINKIMAI

25. Kandidatais į renkamuo
sius LSS Vadovybės narius ga
li, būti siūlomi: a) LSS nariai, 
b) bent 21 metų amžiaus ir c) 
turį bent paskautininko laipsnį.

, 26. Kandidatų, kiekvienas Su
važiavimo dalykis gali siūlyti 
tiek, kiek jis turi teisę balsuoti. 
Kandidatų rinkti į LSS Garbės 
Teismo narius kiekvienas Suva
žiavimo dalyvis, gaji siūlyti 5 iš 
vienos vietovės, ar vieno rajono, 
bet balsuoti jis gali tik už 3.

27. Kandidatą siūlydamas Su
važiavimo dalyvis turi: a) tu
rėti jo sutikimą kandidatuoti, 
b) parašyti kokiom pareigom 
siūlomas, c) nurodyti jo vyres- 

Įniškumo laipsnį,-vardą, pavardę, 
gimimo datą arba amžių ir ad
resą bei d) pridėti trumpą skau
tiškojo vadovavimo aprašymą.

28. Esant mažiau kandidatų 
pasiūlyta, negu atitinkamoms 
pareigoms turi būti išrinkta, LSS 
Suvažiavimo Prezidiumas tą raš
tu praneša — a) LSS Tarybos
Pirmininkui. b> LSS Rajonų 

Vadams ir c) Seserijos Vyriau
siai Skautininkei, Brolijos Vy- 
riaum Skautininkui ir ASS Va- 
dijos Pirmininkui —kviesdamas 
pasirūpinti, kad būtų pakanka
mai pasiūlyta kandidatų prieš 
skelbiant galutinį pasiūlytųjų 
rinkti kandidatų sąrašą.

29. Jei tas pats asmuo siūlo
mas kelioms pareigoms. Prezi
diumas, atsiklausęs pasiūlomo
jo. kandidatu galutinam kandi
datų sąraše Įrašo pagal pasiūlo
mojo pasirinkimą.

30. ■Galutini kandidatų sąrašai 
skelbiami atskirai nuo balsavi
mo ir taip, kad Suvažiavimo da
lyviai juos žinotų bent 2 sa
vaiti prieš balsavimo pradžią.

VII. BALSAVIMAI
31. — Suvažiavimo nutarimai 

Suvažiavimo dalyvių balsuoja
mi raštu, balsuojant atvirai. LSS 
Vadovybės narių rinkimai vyk
domi raštu, balsuojant slaptu 
balsavimu.

32. Balsuojama nustatytą 
datą.

33. Nutarimą balsuodamas Su
važiavimo dalyvis Suvažiavimo 

į Prezidiumo nutatytos formos la- 
I pe parašo'savo sprendimus ir pa
sirašo. Balsavimo lapas balsuo
tojo pasiunčiamos paštu voke 
Suvažiavimo Prezidiumo nurody- 

[ tu adresu.

pavar-

34. LSS Vadovybės narius 
renkant balsuojama Suvažiavi
mo Prezidiumo sudaryto pavyz
džio slapto balsavimo lapais.

35. Suvažiavimo dalyvis pats 
į slapto balsavimo lapą įrašo jo 
renkamųj ų kandidatų
dės ar atitinkamai jas pažymi, 
jei jos iš anksto lape atspaus
tos, lapą įdeda į slapto balsavi
mo vokelį, šį užlipina ir įdeda 
i kita — didesni — veka. kurio 
atitinkamoje vietoje užrašo savo 
laipsnį, vardą, pavardę, identifi
kacijos numerį ir adresą ir, už
lipinęs atitinkamą pašto ženklą, 
pats pasiunčia paštu Savažiavi- 
mo Prezidiumo nustatytu adresu.

36. Jei kurioms pareigoms iš 
viso pasiūlyta tiek kandidatų, 
kiek reikia išrinkti, tai tuo atve
ju Suvažiavimo dalyvis už kan
didatą balsuoja; už, prieš ar su
silaiko.

37. Už kandidatus į Vyriausią 
Skautininkę ir Pavaduotoją, Vy
riausią Skautininką ir Pavaduo
toją bei Vadi jos Pirmininką ir 
Pavaduotoją balsuojama drauge.
VIII. BALSŲ SKAIČIAVIMAS

38. Paštu atėję balsavimo vo
kai atidaromi tik balsu skaičia
vimo posėdyje.

39. Gautieji vokai pirmiausia 
atitinkamai pažymimi mandatų 
komisijos sudarytuose Suvažia
vimo dalyvių sąrašuose ir ati
tinkamai sugrupuojami.

40. Nutarimų balsavimo vokai 
atidaromi ir balsavimo labai su

I tais jungia-
1 mi balsams skaičiuoti.

41. Paštu atėję slaptojo balsa- 
I vimo vokai atidaromi, išimami
slapto bals, vokeliai su slaptojo 
balsavimo lapais; vokai sudeda
mi Suvažiavimo dalyvių sąrašų 
tvarka, slaptojo balsavimo vo
keliai sumaišomi, kaip sugrupuo
ti ra -ai Suvažiavimo dalyvių są
rašus, po to atidaromi ir išima
mi slapto balsavimo lapai, pagal 
kuriuos skaičiuojami balsai.

42. Balsai skaičiuojami viešai, 
iš anksto paskelbtame posėdyje. 
Kiek sąlygos leidžia, skaičiavi
mo patalpose gali būti dar ir ki
tų asmenų, be balsų skaičiavimo 
komisijos narių.

43 Balsų skaičiavimo komisi
ja surašo ir balsų skaičiavimo 
posėdžio protokolą.
IX. BALSAVIMO DUOMENŲ 

SKELBIMAS
44. Balsavimų duomenis skel

bia Suvažiavimo Prezidiumas.
45.. Nutarimų duomenis skel

biant pažymima, kiek balsavo už, 
kiek prieš ir kiek susilaikė.

43. — Vadovybės narių rin
kimų duomenis skelbiant, kan
didatai atitinkamai surašomi 
gautų balsų skaičiaus eile. Į tas 
pačias pareigas kandidatams ga
vus po lygiai balsų, pirmenybę 
turi aukštesniojo skautininko 
Laipsnio, o lygaus laipsnio — vy
resniojo amžiaus kandidatas,

47. Išrinktieji į LSS Tarybą, 
Garbės Teismą ir Kontrolės Ko
misiją, po to, skelbiami atitin
kamai abėcėlės tvarka.

X. LSS SUVAŽIAVIMO 
BIULETENIS

48. LSS Suvažiavimo Prezi
diumas leidžia LSS Suvažiavimo 
Biuletenį ir jį, kiek galima, siun
tinėja LSS vadovams ir Suva
žiavimo dalyviams. —

49. Biuletenyje skelbiami LSS 
Vadovybės pranešimai, Suvažia
vimo dalyvių sąrašai, Suvažiavi
mo dalyvių pasisakymai bei siū
lymai, kandidatų sąrašai, balsa
vimų duomens ir, Suvažiavimo 
Prezidiumo nuožiūrą, kiti daly
kai.

50. LSS Suvažiavimo Biulete
nis yra viešas ir per tiesioginius 
LSS vadovus prieinamas visiems 
LSS vadovams ir Suvažiavimo 
dalyviams.

51. Rajonų vadai, rajonų va
deivos, tuntininkai ir vietinin
kai bei kiti vyresnieji vadovai- 
vadovės įpareigojami LSS Su
važiavimo Biuletenio informati- 

“NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVA” naujam skaitytojui
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

tik už $5.00. metams!-
(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome išKirpti ir prisiųsti (Pavąrdė ‘ ir- vardas)
su virš nurodytu ■ - . -

prenumeratos (Tikslus adresas)
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George Washington 
1732-1799

bicentennial presentation of 
Greenfield Village and 

the Henry Ford Museum, 
Dearborn, Michigan

1739 So. Halsted Street

ver 300 miluon people 
appear in America's

Family Album. George 
Washington, is one of them.

Chicago, ill 60608

raised by his brother from whom 
he inherited Mount Vernon.

He was commander-in- 
chief of the Revolutionary 
forces and America’s first 
president. But you knew that.

At the Henry Ford 
Museum you can learn new 
things about Washington. 
For example, you can see his 
camp-chest.

His portable folding cot 
is here, too. Unfolding this 
“portable bedroom” wherever 
he chose to put down fix 

’1 the night, he 
gave many 
places the

• chance to 
say‘‘George 
Washington 
slept here.”

jas priminti kitiems vadovams 
bei LSS Suvažiavimo dalyviams 
vietovėse.

XL SKUNDAI

52. Atitinkamas Suvažiavimo 
dalyvis, nesutinkąs su Suvąžią- 
vimo Prezidiumo ar komisijos 
nutarimu, gali: a) prašyti Su
važiavimo prezidiumą klausimą 
nėr s varstyti arba a) skųsti LSS 
Garbės Teismui.

53. — Garbės Teismui gali 
skųsti per dvi savaiti, sužinojęs 
veiksmą. Paduodamas skundą 
Garbės Teismui, Suvažiavimo da
lyvis tuo pačiu laiku turi skun
do nuorašą paduoti ir Suvažia
vimo Prezidiumui.

54. Paduotasis skundas auto
matiškai nesulaiko nutarimo ar 
veiksmo.

55. Garbės Teismas gali: a) 
skundo nesvarstyti; b) skundą 
atmesti; c) atitinkamai nustaty
ti, kas ir kaip turi būti padary
ta skundo iškeltuoju reikalu.

Garbės Teismo nutarimas ga
lutinis.
XII. ĮVEDAMIEJI NUOSTATAI

56. Rinkimų duomenis paskel
bęs, Suvažiavimo Prezidiumas 
kviečia naujos LSS Tarybos na
rius į korespondentinį posėdį Ta
rybos Pirmininkui rinkti.

57. Suvažiavimo Prezidiumas, 
surašęs atitinkamą aktą, visą 
susirašinėjimą, protokolus, by
las, apyskaitas ir k. perduoda 
LSS Tarybos Pirmininkui. Tai 
atlikęs, Prezidiumas savo dar
bą baigia.

58. šie nuostatai Įsigali, LSS 
Tarybai juos priėmus.

59. šiems nustatams įsigalė
jus, visi kiti Suvažiavimo reika
lu nuostatai nustoja galios.

60. 1975 m. LSS Suvažiavimas 
vyksta pagal šiuos nuostatus.
LSS Tarybos papildomasis LSS 
Suvažiavimo reikalu nutarimas:

“ASS Vadi jos Pirmininką, jo 
Pavaduotoją ir Garbės Gynėją 
renka ir visi ASS senjorai, tik
rosios narės ir filisteriai, atitin- 
dami LŠS Suvažiavimo nuosta
tų (1975 m.) 8 str. sąlygas.

Registruojasi Suvažiavimo 
nuostatuose nurodyta tvarka”.

LSS Suvažiavimo nuostatai ir 
papildomasis nutarimas

LSS Tarybos priimti 1975.VL19 
—VII.30 korespondentiniame 

posėdyje.
(Pabaiga). ’



DABARTINIS VILNIUS IR JO SRITYS
Stepas Varanka 1975 m. birželio 28 d. Kanadoje, 

Ontario valstijoje, .Paris mieste skaitė tokią 
paskaitą JAV ir Kanados VKLS-gos sąskrydyje

(Tęsinys)
Iki šiol dar labai mažai turi

me leidinių, kurie liečia mūsų 
rytų plotus ir jų reikšmę Lenki
jai ir lenkams. Leidėjai šią 
knygą atiduoda lenkų visuo
menei ypač jaunimui, kad jau
nimas suprastų kokie gražūs 
ir brangūs lenkams yra šie že
mės plotai. Norime jų širdis 
pritraukti ir priartinti prie 
brangių tų sričių. Yra parašy
tas ir įvadas buvusio Vilniaus 
universiteto profesoriaus, Di
džiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos istorijos žinovo Wladyslaw 
Wielhorski, kuriame jis rašo, 
kad to krašto grožis žadina 
ateities kovai dėl mūsų krašto. 
Mūsų rytų žemės plotai yra at
plėšti nuo Lenkijos kūno. To
liau rašo, esame vakaruose ir 
čia turime atlikti savo pareigą 
tėvynei. ;

Tai viena iš daugelio kny
gų, kuriose geografijos dakta
rai, istorijos žinovai, genero
lai ir žymūs politikai, rašyda
mi Lenkijos istoriją, ją klasto
ja, savinasi Vilnių ir Vilniaus

kraštą. Lenkai nesnaudžia.
C

Jie veikia.

Labai nedaug yra lenku, kurie 
pripažįsta Vilnių Lietuvai 

Labai mažai yra žymesnių 
lenku politikų, kariškių, istori
kų bei žurnalistų, kurie pr pa
žįsta ir pasisako, kad Vilnius 
priklauso Lietuvai ir turi būti 
jai grąžintas. Vienas iš jų yra 
buvęs Lenkijos atache Kaune, 
vėliau gen. Sikorskio štabo xir- 
šininkas pulk. Leon Mitkiekicz, 
kuris Sikorskiui sakė, kad \ ii- 
nių reikia grąžinti Lietuvai, nes 
Vilnius yra teisėta Lietuvos 
sostinė. Pulk. Mitkievicz apie 
tai rašė savo knygoje, “Trys 
metai su Sikorski u. Kitas lenkų 
generolas, Tadeusz Mięhalski, 
karo metu buvęs karinis atache 
Turkijoje ir Graikijoje, savo 
knygoje, “Pod Prąd” — Prieš 
srovę, rašo: “Deja, su Lietuva 
nemokėjome ar nenorėjome su
gyventi, prieiti prie susitarimo, 
zeligowskio smurtinis Lietuvos 
užpuolimas nesudarė Lenkijai 
garbės. Vėlesnysis Lietuvos pri-

T

LFLS futbolo komanda 1924 m. Kauno ąžuolyne. Viduryje baltais marškiniais su futbolu rankose sėdi 
St. Darius, vartininkas, LFLS įsteigėjas.

Nesąžiningos diskusijos pavyzdys
_ P STR4VINSKAS

I . Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje
I AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA

-
g Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslan-
| gas. daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

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

-g------ .... ...-------------- ----------------------------------------------------------------------- -Ą
i Prof. Vaclovo Biržiškos

Į SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
j KNYGŲISTORIJA

: j Pirmajame tome yra 203 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai,
-i| •- Ahu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už §4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

diplomat!- kliūtys. Tos srities niokslinin- 
atliktas kai buvo užsiėmę kitais skubiais 

priemonėm, ir svarbiais moksliniais reika
lais, darbą nutraukė. Į VLIKo 
raštą: “Kas'atsitiko su žadėta, 
išleisti Lietuvos Etnografinių 
Sienų Studija”, VLIKo pirminin
kas dr. Valiūnas praeitais me
tais raštu atsakė, kad VKLS su
rastų tos srities mokslininkus 
ir paruoštų tokią studiją, kurią 
VLIKas apsiima išleisti. VLIKas 
iš savo pusės siūlo vieną jauną 
lietuvį mokslininką, rytų istori
jos žinovą Romą Misiūną, kuris 
dėsto Williams College.

Mes, lietuviai neturime sveti
mose kalbose daug literatūros 
apie Vilnių ir Vilniaus kraštą ir 
jo istorinį ir teisišką priklau
somumą Lietuvai. Tiesa, buvo 
Toronte išleista 1962 metais 
VKLS-gos pastangomis -dr. 
Adolfo Šapokos knyga anglų 
kalboje, “Vilnius in the life of 
Lithuania”, kuri gal būt nėra 
visiškai tiksli, tačiau neturint 
kitų šaltinių, ji pateisina savo 

jautieji veiksniai, kuriems šifPas^irU- Tokia istorija apie 
pareiga priklauso, nedavė iki Į Vilnių ir jo * reikšmę Lietuvai 

reikėtų išplatinti tarpe angliš
kai kalbančių žmonių, ypatingai 
žurnalistų ir politikųjtarpe. To
je knygoje yra pagrindinės ži
nios apie Vilnių ir į o istorinę 
bei politinę reikšmę Lietuvos 
valstybei. Būtų nepaprastai nau
dinga turėti tokią knygą ir ki- 

Tokios knygos,

De Valera mirė

ĮVYKS SEKMADIENĮ,

Rugsėjo mėn. 7 dPOLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

vertimas užmegzti 
nius santykius buvo 
pažeminančiom
Antras lenkų generolas
Narbut - Luczynski, savo atsi
minimų knygoje, “U kresu wę- 
drowski”, 231-32 psl. rašo: 
“... Laimingu likimo sutapimu, 
man neteko laimė “sukilti”. 
Nesuterštas “maištu” grįžau 
prie savo dalinio. Čia, minimas 
generolas rašo apie Želigowskio 
“maištą”.

Paskutiniu laiku išeivių “Kul
tūra”, žinomo redaktoriaus 
Jerzy Giedroyc pasisakymas 
“Tėviškės Žiburiuose” Nr. 15 
(1314) iš 1975. 4. 10,kuriame 
jis Vilimų pripažįsta Lietuvai 
su tam tikrom sąlygom. Kam 
yra reikalingos sąlygos? Tai 
tik pavieni asmenys, kurie su
pranta Vilniaus reikšmę Lietu
vai.
Permažas išeivijos susirūpinimas

Lietuvos rytų sienomis
Lietuvių išeivijos vadovau-

šiol jokių tikslesnių žinių ar jie 
yra darę ir daro kokias nors 
pastangas išryškinti lenkų poli
tikų pažiūrų į Vilniaus krašto 
ateities planus. Tiesa, 1869 m. 
VLIKo 'seimo, įvykusio New 
Yorke VLIKo pirmininko dr. J. 
K. Valiūno buvo pranešta, kad
VLIKas buvo susitikęs su lenkų l°se kalbose, 
emigracinės Londono vyriausy- kuriose yra rašoma apie Vilnių 
bės atstovais. Susitikimo rezul- pr J° priklausomumą Lietuvai, 
tatai visuomenei nėra žinomi, i turėtų būti visose universiteto 
Ar tai buvo pirmas ir paskutinis 
susitikimas. Apie tai nėra tik- 
liu žinių.

Ar mūsų veiksniai kreipda
miesi į JAV vyriausybes dėl ne
pripažinimo Lietuvos aneksijos, 
pateikė valstybės departamentui

bibliotekose. Tai vienas iš sėk
mingesnių kelių supažindinti 
kitataučius su Vilniaus istorija. 
Mūsų išeivija toje srityje yra 
nedaug ką padariusi. Tiesa, yra 
lieturių intelektualų leidžiamas 
anglų kalboje žurnalas “Lithu- 
anus”, kuris pasirodo 4 sykius

raštą, kokios Lietuvos nepripa-I metu0’se. Minimas žurnalas su-
žinti? Su Vilniumi ar be Vil
niaus? Reikalaujant nepripaži
nimo, reikia pateikti aiškų že
mėlapį su aiškiai nustatytom 
Lietuvos sienomis. Tokie doku
mentai, ir raštai bei rezoliuci
jos pateks į valstybinį archyvą 
ir ateityje gali būti panaudoti 
sprendžiant Lietuvos bylą. Rei
kia tikėti, kad VLTKas toje svar
bioje byloje veikia. Reikia rei
kalauti, kad Lietuvos inkorpo
racija nebūtų pripažinta, kad 
Lietuva su Vilniumi būtų atsta
tyta kaip nepriklausoma val
stybė.

Vilniaus Krašto Lietuvių
Sąjungos pastangos dėl Vilniaus

Išeivijoje nuo pat įsisteigimo 
dienos VKLS (kartais vadina
ma, Rytų Lietuvos Rezistenci
nis Sąjūdis) pagal turimas są
lygas ir finansines galimybes 
Vilniaus ir Vilniaus krašto pri
klausomumą Lietuvai propa
guoja ir toje srityje veikia Vil
niaus krašto lietuviams labai 
svarbus reikalas yra Lietuvos 
etnografinių sienų nustatymas. 
Toje srityje buvo pradėta veik
ti ir rūpintis prieš daugelį me
tų. Nuo 1964 metų, susitarus 
su VLIKu ir Lietuvos Tyrimų 
Institutu, darbas vyko sėkmin
gai. Vėliau atsirado įvairios pasisakymų.

pažindina skaitytojus su lietu
vių kultūra, literatūra, menu ir 
Vilniaus reikšme Lietuvai. Kas 
•tik yra anglų bei kitose kalbose 
rašoma apie Lietuvą, Vilnių ir 
siekimą atgauti nepriklausomy
bę, tas viskas yra kaip politiniai 
“vitaminai” Lietuvai.

VKLS nuo pat atsiradimo šia
me kontinente rengia Vilniaus 
minėjimus, skaito paskaitas, 
leidžia leidinėlius ir knygas, ra
šo straipsnius spaudai ir rengia 
suvažiavimus, kad Vilniaus pro
blema būtų nuolat gvildenama, 
kad ji nebūtų atidėliojama atei
čiai.

Vienas iš didesnių minėjimų 
įvyko 1973 m. spalio mėn. 7 die
ną Detroite, tai buvo Lietuvos 
sostinės Vilniaus 650 metų mi
nėjimas, kuris buvo bendrai 
rengtas su kitomis Detroito Ne
turiu organizacijomis. Ta pro
ga buvo išleistas paauksuotas 
ženkliukas - Aversas: žaliame 
fone atvaizduotas pilies kalno 
panoramoj DLK Gediminas. 
Aplink bronziniame apie 3 mm 
apskritime įrašas: Lietuvos sos
tinė Vilnius 1323-1973. Ženkliu
ko diametras 1 inčo. Kitoje pu
sėje segtukas. Dėl to ženkliuko 
buvo spaudoje kritikuojančių

Visiems sunku

DUBLINAS. — Eamon de Va
lera, vadovavęs kovai už Airi
jos išsilaisvinimą nuo Britanijos 
ir buvęs pirmasis Airijos respu
blikos prezidentas, mirė sulau
kęs 92 metų amžiaus. Jis mirė 
slaugymo namuose Dubline, kur 
ilgesnį laiką nesveikavo. ’

De Valera daugiau negu kas 
kita palaužė Britų imperijos ga
lybę, parodydamas ir kitų šalių 
pajungtoms, tautoms, kaip rei
kia sėkmingai kovoti dėl nepri
klausomybės. Revoliuciją jis 
pradėjo 1916 metais per Vely
kas ir 1937 metais 'jau pats pa
tapo pirmasis Airijos ministe- 
ris pirmininkas, o nuo 1959 metų 
prezidentas.: Dviem atvejais^ iš
rinktas prezidentu, .jis 1973 me
tais, sulaukęs 99 metų amžiaus, 
pasitraukė'iš prezidento pareigų 
ir iš viso politinio gyvenimo. Bu
vo gimęs 1882 m. spalio 14 dieną 
New Yorke; jo tėvas buvo ispa
nas, o motina airė.

1975. V. 11 d. “Laisvojoje jautieji.
Lietuvoje” pasekibiau straips- kad tie vadovaujantieji patys 
nį “JAV Lietuvių Bendruome
nės reorganizacija’’, į kurį, sa
vo diskusiniu straipsniu atsi
liepia “Pasaulio Lietuvio” re
daktorius to laikraščio š. m. 
birželio mėn. laidoje. Dėl jo 
noriu čia psisakyti.

I. — “PL” redaktorius kri
tikuoja mano strapsnį taip:

“Nėra naujiena, kad skal
dytis esame iš seno linkę. Susi
kūrėm net ir saldymo “filosofi
ją’. Štai vienas mūsų teisinin
kas ir samprotauja: girdi, pa
tys JAV LB vadovaujantieji 
organai ir vadai Bendruome
nė įstatus pamynė: “tada min- 
mindykime ir kiti (? 1 — PS)! 
Negerai daro vieni — negerai 
darykime ir kiti (? ! — PS)! O 
padariniai? Po mūsų — nors 
ir tvanas: ‘Daug metų gali tęs
tis mūsų vienų su kitais nesuta
rimas, tas nelaimingas susi
skaldymas, beprasmiška mūsų 
kova, gal tol, kol ją baigsi
me visišku išsiskyrimu, abie
jų frontų išsivaikščiojimu...

II. — “PL” redaktoriaus kri
tikuojamas mano straipsnis iš 
“LL” persispausdintas ir 1975. 
VI. 20 d. “Naujienose”. Skaity
tojas, patikrinęs mano straips
nio interpretaciją to redakto
riaus diskusijoje, ras šiuos 
mano minčių iškraipymus:

l).Savo straipsnyje aš ne
siūliau kitiems mindyti JAV 
LB įstatus dėl to, kad taip ne
gerai daro mūsų LB vadovau-

Aš tik konstatavau

pamynę JAV LB įstatus ir ne
leisdami dėl to LB nariams 
skųstis Garbėš Teismui, pa
darė tą formalinę teisę nega
liojančia, ir negalima pasi
naudoti, dėl ko JAV LB orga
nizuotai opozicijai nieko kito 
nebeliko, kaip imtis JAV LB 
perorganizavimo, pasiremiant 
teisės idėja, morale ir tautos 
bei valstybės interesu.

2) Numatydamas tai, kad 
JAV LB organizuotos opozici
jos kova su tos LB vadovybe 
(dėl LB pertvarkymo) gali il
gai užsitęsti ir turėti liūdnų pa
darinių, aš nenumojau dėl to 
ranka, sakydamas: “po mūsų 
— nors ir tvanas”, kaip tą išsi
galvoja ir man prikiša “PL” 
redaktorius, o siūliau ir da
bar siūlau JAV LB vadovybei 
su jos organizuota opozicija 
skaitytis ir su ja susitaikyti.

Dėl tokių -didelių mano 
straipsnio minčių iškraipymų 
“PL” redaktoriaus diskusiją 
laikau nesąžiningos diskusi
jos pavyzdžiu. Redaktorių pra
šau artimiausiame "“PL” nr. 
mano straipsnio minčių iškrai
pymus atitaisyti. To reikalau
ja teisė ir moralė, ypač gi 
spaudos etika.

ibziihzzssszibmmiibe
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS8

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI “NAUJIENAS”

įtikti.
Yra pageidautina, kad išeivi

jos spauda dažniau aikštėn iš
keltų reikalavimus ir diskusijas 
dėl Vilniaus ir Lietuvos rytų 
sienų reikalą.

* j(Pabaiga)

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagletės įspūdžiai oku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. ..Kaina $2.50.

KrlsHIonas Donalaltia, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį a? 
piniginę perlaida.

1739 South Halsted Street, Chicago. HL 60608

I

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Įjrtidgo# pietuoM kiemu automobfflama psatatytL

■

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. rili ^13141

1 — NAUJI1NO8, CHICAGO 1, ILL,-- WKDNKS^ SEPTEMBER 3, 1871

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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1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

T«L 421-3078IfUixU 1>23
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Kai Draugo redaktorius negauna direktyvų
Kol marijonai rūpinosi Marijos kultu ir Dievo gar

be, niekam jokios bėdos nebuvo. Iš dosnių lietuvių jie 
pasirinkdavo aukų duonai ir druskai, o likusį laiką pa- 
švesdavo maldai. Niekam jie nekliudydavo, niekas jiems 
nieko nesakydavo.

Reikalai pasikeitė, kai marijonai ryžosi politikuoti. 
Savo tarpe politikų jie neturėjo. Teko politikų kitur pa
ieškoti. Marijai garbinti kun. Garšva gal būtų ir tikęs, 
bet pavergtos Lietuvos politika rūpintis jis nepajėgė, to
kiam darbui jis nebuvo paruoštas. Marijonai būtų galė
ję į šį darbą įtraukti gabesnį lietuvį dvasiškį, nepriklau
santį ordinui, arba pasirinkti aukštuosius mokslus bai
gusį ir visuomenės reikalus pažįstantį kataliką pasau
lietį, bet jie pasirinko buvusį paprastą Lietuvos polici
ninką Bronių Kviklį.

Kol Kviklys gaudavo savo viršininko direktyvas, jis 
jas nuoširdžiai vykdydavo. Vykdė jas ir tuo atveju, kai 
į Lietuvą įsiveržė okupantas, panaikino Lietuvos nepri
klausomybę ir persekiojo lietuvius ‘Tarybų Lietuvos” 
vardu. Jam įsakė suredaguoti Lietuvos policijos žinyną 
ir jis tą darbą kruopščiai atliko.

Kviklys pasimeta, kai gaunamos direktyvos susi
kryžiuoja ir veda jį tiesiai į akligatvį. Laivo kapitonas, 
pulko vadas arba bent kurio kito laikraščio redaktorius, 
negavęs direktyvų, vadovaujasi sveiku protu, seka ben
drą kelionės kryptį arba kovos eigą ir daro išvadas, bet 
Kviklys, negavęs direktyvų, leidžia pasąmonei vado
vauti. Panašiai, matyt, elgiasi ir jo moderatorius, ne
turįs nuovokos apie Amerikos lietuvių daugumos daro
mas pastangas padėti rusų pavergtai Lietuvai.

Prieš pusmetį Kviklys, pastebėjęs panašų modera
toriaus pasimetinmą, įtikino jį pakviesti savo bičiulį Bro
nį Railą pamokyti katalikus kultūros, literatūros, ypač 
stiliaus. Kviklys įtikino kun. Garšvą, kad be Railos Ame
rikos katalikai neturės jokio supratimo apie gyvenamą 
laikotarpį ir kultūros didesnį svorį už bet kokį politini 
darbą. Nenorėdamas nuo Garšvos atsilikti Šmulkštys, 
pasikvietė tą patį Railą liaudininkams apšviestu, tary
tum jie Railos arba jo stiliaus nebūtų pažinę.

Kviklys, įstatęs Railos koją į patį svarbiausią mari
jonų kultūros centrą, įgavo drąsos ir ėmėsi antro žings
nio. Amerikos Lietuvių Tarybos paruoštas aiškias ir vi

trims mėnesiams , $7.56
vienam mėnesiui $2.50

Kanadoje:
metams  $30.00 
pusei metų  $16.00 
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
Metams--------------------------- $31.00
pusei metų _______________ $18.00
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drovė, 1739 So. Halsted SL. Chicago, 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

FiiAk>C’ jlu UJONŲ DRAUGĄ 
NEKLAIDINTI LIETUVIŲ

Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
šių metų rugpiuėio 21 d. pasiuntė “Draugo” redakcijai ilgesnį 
laišką, prašydamas neklaidinti Amerikos lietuvių ir tiksliai in
formuoti apie Lietuvos laisvės bylą. Iki 1975 m. rugsėjo 2 
dienos "Draugo” redaktorius Dr. Bobelio laiško dar nespaus
dino. Amerikos Lietuvių Taryba Dr. Bobelio laišką išsiuntinė- 
jo visai Amerikos Lietuvių spaudai. Gavo jį ir Naujienos.

Kad lietuviai būtų tiksliai informuoti apie dabartinę padėtį, 
marijonų pirštus beprasmius protestus ir pagrindo neturinčius 
įtarinėjimus, spausdiname visą Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininko raštą “Draugo” redakcijai Štai jis:

HELSINKIO
KONFERENCIJOS 
INTERPRETACIJA

Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės reikalai visiems lie
tuviams, ir laisvajame pasau
lyje ir okupuotoje Lietuvoje, 
labai rūpi ir todėl visai natū
ralu, kad visi į laisvę liečian
čius klausimus ir įvykius jaut
riai ir nuoširdžiai reaguoja.

Mes visi tuo džiaugiamės ir 
didžiuojamės.

Amerikos Lietuvių Taryba
jau per eilę dešimtmečių Lie- lietuvių visuomenei svarbą tęs- 
tuvos laisvės kovos bylą veda'ti mūsų pasipriešinimą prieš

siems lietuviams suprantamas direktyvas nustūmęs 
į šalį ir Dr. Kazio Bobelio pareiškimus visai ignoravęs,, 
ryžosi panaudoti dar vieną moderatoriaus apsimausi
mą: suabejoti Vatikano krikčšionybe ir pačių popie
žium. Vatikano užsienio reikalų ministro kardinolo.
A. Cassaroli pasirašytą ir popiežiaus patvirtintą doku

mentą jis vadina gėdingu, o pasirašiusius valstybės vy
rus vadina parsidavėliais, gavusiais 30 Judo grašių.

Jis labai lengvai apsidirba su Amerika šitokiais sa
kiniais: “Tačiau mes dėl šito nemalonaus fakto perdaug 
nenusimename, nes, atvirai pasakius, iš Amerikos po
litikų lietuviai nieko gero ir nesitikėjome. Net ir visos 
pavergtosios tautos šiuo aktu nelabai ko nustojo, nes jos, 
kaip buvo, taip ir lieka pavergtos. Indokinijos tragedi
ja, kai dešimtys milijonų žmonių, kuriuos ilgus metus 
gynė Amerika, buvo išduoti, mums aiškiai pasakė, kas at
sitiks su mūsų kraštelių, dėl kurio laisvės nežuvo nė vie
nas Amerikos kareivis!”, o apie popiežių ir jo vadovauja
mą katalikų bažnyčią šitaip ten pat parašė:

“Iš Europos kraštų konferencijoje dalyvavo ir 
savo parašus ant gėdingo dokumento padėjo ir Va
tikano atstovas. Ar tai buvo krikščioniška, jau ki
tas dalykas”. Draugas, 1975 m. rugpjūčio 6 d., 
3 psl.).
Leonardas šimutis, 25 metus redagavęs Draugą, 

nepraleido nei vienos žinios, abejojančios popiežiaus ats
tovo pasirašytu dokumentu. Jam į galvą neątėjo mintis 
suabejoti aukšto bažnyčios pareigūno krikščionybe. At
rodo, kad dabartinis moderatorius daugiau žino negu 
pats popiežius.

Jeigu šimučio laikais kas nors būtų pėr Draugą pa
leidęs panašias faktais nepagrįstas mintis ir abejones, 
tai ne tik pats šimutis būtų atsistatydinęs, bet tokius 
tvirtinimus paleidęs redaktorius būtų turėjęs pasitrauk
ti. Amerikos katalikai protestais būtų užvertę Draugo 
redakciją. Tuo tarpu dabar nei moderatoriui reikia aiš
kintis, nei Kvikliui reikia faktus patikrinti. Bet mari
jonų generolai klysta, jeigu jie mano, kad skaitytojai 
negalvoja.

ITaute: engėją, jungiant Ame
rikos lietuvius vieningam dar
bui.

Esant negausiomis jėgomis, 
tas patriotinių jėgų glaudus 
veikimas yra labai svarbus ir 
efektingas, ypatingai iškylant 
naujiems pavojams Lietuvai.

Lietuvių visuomenėje ryš
kesnių nuomonių pasiskirsty
mas iškilo ryšimu su Europos 
Saugumo ir Kooperacijos kon
ferencija Helsinkyje.

Nėra abejonės, kad visi no
rėjome, kad toji konferencija 
būtų buvusi gal kitokia, kad 
jeje Lietuvos suverenumo ir 
teisę į laisvę klausimas būtų 
buvęs daugiau iškeltas, išryš
kintas ir t .t

Taip pat manau, jog irgi 
visi sutiksime, kad dėl Balti
jos valstybių atstatymo niekas 
karo neskelbs, nes Pabaltijo 
valstybės nei yra jokioje svar
bioje — reikšmingoje strategi
nėje pozicijoje, nei neturi 
ypatingų gamtos turtų, kuo 
kitos valstybės būtų suintere
suotos.

Aišku, yra galimybė, kad 
kur nors kitoje geografinėje 
vietoje iškilęs karinis konflik
tas paliestų ir Baltijos valsty
bių likimą. (

Tačiau, dabar, konferencija 
praėjo, ji yra įvykęs faktas ir 
mums belieka tik jos priimtų 
deklaracinių — intencinių prin
cipų interpretacija ir prisitai
kymas prie naujų sąlygų.

Svarbu įvertinimas, kiek mes 
laimėjome, ką pralaimėjome, 
nustatymas tolimesnių veiklos 
gairių, prisitaikant prie naujų 
aplinkybių, iššauktų Helsinkio 
konferencijos, derinant mūsų 
veiklą prie Vekąrų demokratinių 
valstybių vedamo tarptautinio 
politinio susiklostymo, vystymo
si, bandant kaip galima stip
riau, geriau išnaudoti visus iš
kylančius naujus tarptautinės 
politikos ir teisės faktorius, 
mūsų akcijos pozityviam užsi
angažavimui ir vykdymui.

Prieš pradėdami kiekvienas 
savo interpretaciją, mes turi
me įsigilinti, suprasti, ir ap
galvoti pasirašytą Helsinkio 
dokumentą. Žinoti jo legalią, 
tarptautinę, įpareigojančią ga
lią, teisę suteikiančią pasira
šiusioms valstybėms, išanali
zuoti , ar tai yra sutartis, ak
tas atiduodantis ar pasidali
nantis teritorijas tarp valstybių, 
pripažįstantis okupacijas, pa
naikinantis esamų ar buvusių 
valstybių tolimesnę egzistenci
ją ir t t.

Viso šito, Helsikyje pasira
šytame dokumente nėra, nes 
jis nėra nei teisinis, nei lega
liai įpareigojantis aktas, nei 
sutartis.

ir koordinuoja Jungtinėse Ame
rikos valstybėse. ALTa nuo
širdžiai bendradarbiauja su vi
sų lietuviškų laikraščių redak
cijomis, jas kiek tik galėda
ma informuoja ir sutartinai 
dirba bendram tikslui.

Suprantame, kad “Draugas” 
irgi giliai išgyvena ir rūpinasi 
Lietuvos laisvės byla. Mums 
sekėsi gražiai bendradarbiau
ti, ginant Lietuvos ir lietuvių 
teises prieš okupantą ir nuo
latiniai keliant ir skiepijant

Helsikyje pasirašyto doku
mento oficiali definicija yra 
sekanti (paėmiau iš ofilialaus 
valstybinio departamento in
formacinio leidinio liepos mėn. 
1975 m. numerio, paragrafas 
#2), cituoju:

“The document is a political 
statement of intent, it is nei
ther a treaty nor a legally bin
ding agreement under U. S. con 
stilutional usage”. ,

Taigi, aiškiai matome, kad 
taie yra tik politinis pareiški
mas intencijų įvairiais sutar
tais principais. O, tie princi
pai yra skirstomi į 4 pagrindi
nes sekcijas:

(1) Europos Saugumo prin
cipai: čia yra išvardinta 10 
įvairių principų, liečiančių 
tarpvalstybinį respektavimą 
vieni kitų valdymosi formų, ne
naudojimą jėgos, taikiu būdu 
spręsti iškilusius konfliktus, 
sienų neliečiamumas, nesiki
šimas vienos valstybės į kitos 
vidaus reikalus, respektavimas 
žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių, lygios teisės ir laisvės 
žmonių apsisprendime gyve
nimo ir valdymosi formoms, iš
pildymas tarptautinių įsipa
reigojimų ir tt.

(2) Ekonominio, techniki
nio, mokslinio ir aplinkos šva
ros kooperacijos principai.

(3) Kooperacija žmonišku
mo ir kitose srityse: laisvesnis 
žmonių, idėjų ir informacijų 
judėjimas, sujungimas išsis
kyrusių šeimų, laisvesnis ir 
nevaržomas žurnalistų judėji
mas ir darbas įvairių spausdr- 
nių keitimasis ir neveržymas, 
padidintas kultūrinių ir litera
tūrinių turtų ir atsiekimų pa
sikeitimas ir t. t.

(4) Nustatyta metodai, kaip 
žiūrėti, ar sutarti principai 
bus vykdomi ir sutarta 1977 
Belgrade šaukti konferenciją 
patikrinti rezultatus ir nusta
tyti tolimesnę veiklą.

Matome, kad čia esama ir 
gražių konferencijos principų, 
mums, kaip ir kitam Vakarų 
pasauliui priimtinų, nors gal 
ir su kai kuriais rezervais, čia 
gal galima padaryti ir tokį ne
rimta daleidima: Jei sovieti
niai komunistai tų pasirašytų 
intencinių principų laikytųsi, 
tai Lietuva 1977 metais, kada 
yra numatyta patikrinamoji 
konferencija, kaip Helsinkio 
principai, yra vykdomi, galė
ti! padaryti savo prendimą dėl 
savo valdymosi formos.

Bet čia yra greičiau tik sar
kastiškas pranašavimas! Ne
realus ir utopiškas pareiški
mas, nes visi žinome, kad ko
munistinės santvarkos atstovai, 

nors ir labai iškilmingai Hel
sinkyje viską pasįrašė, bet 
praeityje jokių net sutarčių ir 
pasižadėjimų nesilaikydavo, 
visus susitarimus visada su
laužydavo ir esame tikri, kad 
šiuo atveju jiems priprastu ap
gaulės ir klastos keliu bandys 
keliauti ir toliau.

Ir čio yra kaip tik vienas iš 
esminių ir svarbiausių momen
tų Helsinkio konferencijoj pri
imtų intencinių principų.

Ar Vakarų ir neutralios vals
tybės reaguos ir pasmerks dėl 
laužymo principų tuos, kurie 
juos laužys — ar nesilaikymą 
principų toleruos Ir praleis 
pro pirštus Nuo šito faktoriaus 
priklausys ateities sprendimai.

Atsiminkime, irgi, kad Hel
sinkyje dalyvavo valstybių at
stovai, kurie nevisi žino ir su
pranta tikrąjį komuniznio' ap
gaulės metodą. Jie nori ir ban
do komunistams tikėti, many
dami tuo išvengti militarinio 
konflikto.

Bet mes manome, kad Hel
sinkio konferencijos daviniai 
parodys visiems, ir tiems, ku
rie dar duoda vilčių komunis
tų pažadams, kad yra apgauti 
ir pamatys tikrąjį komunizmo 
veidą, tesiekiantį pasaulinės 
domincijos ir tada Belgrade 
įvyks skilimas, čia turėtume 
taip pat neužmiršti, kad evo
liucinis Sovietų Sąjungos sant
varkos pasikeitimas,. „.d.ėLvis 
didėjančio disidentų, skaičiaus 
Sovietų Sąjungoje ir jos oku
puotuose kraštuose, yra gali
mas gal ir daug greičiau, ne
gu kad daugelis tiki ir galvoja.

Mes manome, kad Helsinkio 
xonfereneija, tą evoliucinį, vi
dinį Sovietij Sąjungos pasikei
timą pagreitins.

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai" Tr tvarkingai už- 
aikyti, kaip šiame vaizdelyje parody- 
a: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
entynas; patikrinti visus užrašus, 

kad neįvyktų klaidy, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaisty trūksta ir juos pa
šildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošę*.

DR. A. J GUSENAS

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

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.
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Ar galima aklieji pūliniai pagydyti? Negalima. 

Taipgi ir kiaurieji pūliniai pagydyti negalima. Toki 
dantys turi būti ištraukti, o tik tada bus žmogui sugrą
žintas sveikatingumas.

Kiekvienas trokšta geros sveikatos ir ilgo am
žiaus, lygiai taip, kaip žuvis upėje, šviežio, tyro, srau
niai tekančio vandens. Gyvenimas lik tuomet būna 
malonus, linksmas ir smagus, kuomet žmogus yra 
sveikas.

Žmogus, jeigu norėtų, galėtų būti sveikas, nes 
sveikatai tirti yra veik visos geriausios ir tobuliausios 
priemonės, apie kurias seniau niekas net nesapnavo. 
Viena iš jų. lai Rentgeno spindulių peršvietimas, ku
ris suranda ir parodo paslėptus nuodingųjų bakterijų 
židinius ir padeda nustatyti ligos diagnozę.

Su aklais pūliniais dantys nėra pagydomi, jie vi
suomet turi būti pašalint — išrauti. Norint turėti svei
kus dantis, būtina nors sykį į melus reikia padaryti 
nuoseklų patikrinimą, atsilankant pas dantų gydytoją.

Būdinga ir tas, jog šios šalies vaikų sveikata yra že
miausiame laipsnyje. 9.>tas proc. vaikų turi išpuvusius 
dantis, pūliuojančias jų dėsnas ir didžiuma dantų turi 
būti išrauti. Vaikų amžius tarp 7 — 13 mėtų. Vaikams 
tutina skubi pagalba sutaisyti ir pašalinti kiaurus, iš
puvusius dantis, kad apsaugotų juos nuo reumato ir 
širdies sutrikimų, o taip pat ira nuo kitų ligų.

Argi nestebėtina, kad Amerikoje, toje vadinamoje 

aukso šalyje, kur yra visko perteklius, tiek daug yra 
užaugusių žmonių ir augančių vaikų, sergančių įvai
riomis ir net nepagydomomis ligomis!

KIAUROS VOTYS ŽANDUOSE
Kiauros votys žanduose ęsti labai kenksmingos 

žmogaus sveikatai, labiausiai tai augantiems vaikams. 
Nuo kiaurųjų vočių labai daug žmonių apserga įvairio
mis ligomis. Ir vien daugiausia toki, kurie paneigia 
burnos sanitariškumą ir dantų priežiūrą.

Priežastys kiaurųjų vočių yra šios: kiauri, išpuvę, 
nutrupėję dantys, nulūžusios dantų šaknys, blogai už
taisyti dantys ir burnos nešvara.

Nuo šių vočių labiausiai nukenčia vaikai, kai 
dygsta antrieji dantys. Jie atstumia desnas nuo pieni
nių dantukų, padarydami plyšius, į kuriuos, valgant 
įkliūva maži maisto gabalėliai. Tie maisto gabalėliai 
pradeda rūgti, pūti kur vėliau pereina cheminės reak
cijos veiksmą ir užnuodija dantų desnas. Į čia greitai 
prisistato nuodingųjų bakterijų perai, kurie pagami
na desnų uždegimą, žando tinimą ir voties augimą.

Šios votys visuomet auga skausmingai, žandas iš
tinsta, kūne temperatūra pakyla iki 102 laipsnių ir 
kartais aukščiau. Ligonis būna priverstas gulėti lovoje 
net keletą dienų, kol pribręsta votys. Pribrendusi votis 
trūksta iš vidinės ar išorinės žando pusės. Jeigu ji trūks 
ta išorinėje žando pust je, tuomet palieka žymę — ran
dą visam gyvenimui.

Kiaurųjų vočių pūliai nepatenka lięsiaį į kraujo 
apytaką, kaip aklųjų vočių. Burnoje pūliai susimaišo 
su seilėmis ir patenka maistą kramtant, į vidaus or
ganus, nuodija skrandį ir žarnas, sutrikdo virškinimo 
aparatą, sukelia gastritus, uleerius, apendicitą, reu
matą, artritą, Širdies sutrikimus, burnoje apnuodija 

glandas, kvėpavimo takus, plaučius ir duoda pradžią 
veik visoms ligoms.

Dabar savaime kyla klausimas: Argi mes, nors 
minutei stabtelime ir rimtai pagalvojame apie savo vi
daus organus? Ir vien tik dėl to, kad mūsų manymu ji 
nepirkta ir pinigai nemokėti, todėl ji ir turi tarnauti 
net visą gyvenimą. Bet taip nebūna, anksčiau ar vė
liau jis pradeda negaluoti, o už jo neprižiūrėjimą kar
tais sumokame labai aukštą kainą.

Koks gydymais aptekusių votimis dantų? Tokie 
dantys nėra pagydomi ir jie visuomet turi būti išrauti, 
pirmiausia pašalinus užnuodijimą, nes kitaip pasidaro 
komplikacijos.

Norint palaikyti gerą sveikatą ne vien tik augan
čių vaikų, bet ir suaugusių žmonių, būtina padaryti 
Rentgeno peršvietimus viso kūno ir dantų, nors sykį į 
metus. Tuomet būsimę sveikesni ir apsisaugosime nuo 
daugelio ligų.

MEDICINOS PROGRESAS IR LIGOS

Nors ir gana lakoniškai, bet visgi prisieina vieną 
kitą žodį pasakyti ir apie Mayo Klinikų pradžią.

1883 metais, rugpjūčio 21 dieną įvyko netikėta au
dra Rocheslery, Minn. Vienas trečdalis miestelio buvo 
sugriautas. Ten nebuvo nė vienos ligoninės, kur ligo
niai galėtų priežiūrą gauti.

Tuomet gydytojas William W. Mayo, ten gyvenęs, 
įstfijgė laikiną ligoninę. Jam taip gerai sekėsi, kad vie
nuolės iš šv. Pranciškaus vieąuolyno net jam pastatė 
ligoninę ir tokiu būdu šv. Marijos ligoninė buvo pasta
tyta, iš kurios prasidėjo Mayo Klinikos.

Mayo broliai pasižymėjo 1890-lais metais kaip ga
būs chirurgai ir ligoninės vedėjai. Ligoniai atvykdavo 

iš visur. Vien tik 1901 metais Mayo broliai padarė virš 
3.000 operacijų.

Jie įvedė naujausias ir tobuliausias priemones 
operacinėse ir išrado daug naujų chirurgijos techniškų 
pagerinimų. Jie įvedė pilną bendradarbiavimą tarp 
operacinių ir laboratorijų. Tatai padarė Mayo Klini
kas vienu didžiausių gydymo ir tyrimo centru pasa
ulyje.

10-to šimtmečio pabaigoje buvo padarytas labai 
žynius išradimas fizikoje, šis išradimas atpešė labai 
daug naudos medicinos mokslui. Tai buvo atradimas 
X-Ray spindulių — Wilhelm Conrad Roentgen, žymus 
fizikas ir profesorius Wuerzburgo universitete 1895 m. 
netikėtai atrado X - Ray spindulius, šis išradimas nu
stebino pasaulio mokslininkus. X - Ray spindulių apa
ratas buvo patobulintas ir pradėtas plačiai vartoti ligų 
diagnozėms nustatyti. Mayo Klinika buvo pati pirmo
ji, kuri atidarė duris dantų šaknų aklom žaizdoms su
rasti.

Surastos priežastys daugybės ligų, prasidėjusių iš 
gendančių dantų, kaip tai įvairūs širdies sutrikimai, 
reumatas, artritas, skrandžio ir žarnų žaizdos ir t. L 
Anksčiau tų ligų priežastys nebuvo žinomos.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
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DR. ANNA BALIONAS
AKJV, AUSŲ, NOSIES

1859 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 Sc. Pulaski Rd. (Crawford 

Wdkai Buildiask TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

BL C K. BOBELIS
INKSTŲ IR iLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fex V*Hay Medfcel Center 
160 SUMMIT STREET 

ROUTE 51. ELGIN, ILLINOIS

Kristijono Donelaičio Pradinė Lituanistinė Mokykla. Mokiniai su mokytojais 1974-75 mokslo metais. Naujus 
1975-76 mokslo metus pradeda š. m. rugsėjo men. 6 dieną Francis M. McKay valstybinės mokyklos patalpose, 

6901 So. Fairfield Ave., Chicago, Illinois nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po piety mokini y registracija. 
, Nuotrauka V. Noreikos

i Rusijos invazija ir bandymas 
j an Udi. pavergti Lietuvą buvo 

; likviduoti! 1920 m. liepos mėn. 
112 d. buvo pasirašyta taikos su-
f et iii S

J. VILIUŠIS
DR, PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71»t STREET 
Ofuw: HEmlock 4-5849

R«rid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirnudieniaia ir ketvirtad. 1—T vai., 
mind penktadienį nuo 1—5. treč.

_r ieitąd. tresi _ ___

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wutch»«t*r Cemmunlty kllnlkot 
Medicinet d I rektorius.

int S. Manhelm Ri, Weetcherter, HL
VATAVDQS- 3—9 darbo dienomis ir' 

kaa antra šeštadienį 8—3 vai.
TeL 562-272? arija. 562-2723.

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI

2512 W. 47 ST. ® FR 6^1998 
Sekm. if tree, uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
“Lithuanians in

REZ,:GI' 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA f 132 So. Kedrit. Ava,, WA 5-2670 
TaLandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

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

(PUTRAMEN'LAS)

TEL — BE 3-5893

ML A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street
- Valandos pagal susitarimą.

i Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 536h1220

PERKRAUSTYMAI

DR, K. A. V. JUČAS 
TeL; 561-4605 Ir 4894441 

ODOS — CHIRURGIJA
O F I S AI: J 

1002 N. WESTERN AVE. 
(Prie Western Ave. kampo) 

J 5214 No. WESTERN AVE.
■ Valandos pagal susitarimą.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

HL; HE 4-1818
iBsMencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

YI.QAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki vai. popiet. 
Tik susitarus.

Apdraustas perkraustytas 
iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

DR. FRANK PLECKAS
OJPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2tll W. 71$t St. — Tel. 737-5149 
Tikybą akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadieni ir sek- 

• madieni 
ryto.
Telef.:

nuo 8:30 iki 9:30 vai .

HEmlock 4-2413

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

V*L: antrad. nuo 1—4 po pietų.

715* So.

CHICAGO, ILL. 60629

MAPLEWOOD AVE

Ofise telef.: 776-2880
Navias rax. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO V AL-: pirm., antrad.. trečiad. 
tr penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie-1 
niaia m vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
FOMST FIRES HURT 

our Purest friends

(Tęsinys)
Neįsileidžiant į smulkmenas 

dėl tų kautynių eigos ir dėl ma
žesnių susirėmimų, čia tenka tik 
pabrėžti, kad pagrindins smūgis 
buvo suduotas bermontininkams 
kovose ties Radviliškiu 1919 m. 
lapkričio mėn. 21-22 dienomis, 
kur jų jėgų pats branduolys bu
vo sutriuškintas. Jų likučiai tu
rėjo nešdintis iš Lietuvos, grįž
ti į Reichą, ir pasiduoti vokiečių 
generolo Eberhardto valdžiai.

Ir taip 1919 m. gruodžio mėn. 
15 d. Lietuvoje bermontininkų 
jau nebuvo. Jų avantiūra bai
gėsi!

Priešas Nr. 3, pagal tą knygą, 
buvo: “rusų bolševikai”... Atseit, 
tai tik trečias iš eilės, t. y. “pats 
menkiausias” tų laikų mūsų 
priešas, su kuriuo mums teko 
rungtis paskelbus Lietuvos Ne
priklausomybę 1918 m.! Ir tai 
ne Rusija pati, bet tik “rusų bol
ševikai”, — taip supras, skaity
damas tą knygą svetimšalis, nes 
ir knygos autoriams užteko tik 
dviejų žodžių paminėti tą mūsų 
-laisvės kovų epizodą.

Tai tikras knygos šedevras! 
Kam čia buvo reikalingas tas žo
džių žaidimas? Kam buvo no
ras pasitarnauti, padengiant tai 
neaiškumo skraiste? Kodėl sle
piama nuo angliškai skaitančių 
šio kontinento gyventojų-(jiems 
gi kiriama ši angliška knyga J. 
V.) mūsų tautos tragiškiausios 
valandos kovojant dėl savo lais
vės ir valstybinės Nepriklauso
mybė? Koks tikslas čia buvo 
nutylėti apie mūsų sunkiausias 
laisvės kovas nuo 1918 m. pa
baigos iki 1920 metų pradžios, 
taigi virš ištisų metų su jau ko
munistinės Rusijos armijomis, 
kurios paskubomis buvo Krem
liaus siunčiamos okupuoti Lietu
vą, užgniaužti jos brėkštančią 
laisvę? Juk Maskva buvo ir šian
dien yra pagrindinis Lietuvos 
priešas, numeris pirmas! Nejau
gi tai nežinojo knygos autoriai?! 
Kodėl čia buvo praleista gera 
proga — parodyti laisvam pa
sauliui tas milžiniškas mūsų tau
tos to meto pastangas, pasišven
timą ir aukas, ne tik gelbėti mū
sų tautos ir valstybės laisvę nuo 
gresiančios komunistinės vergi
jos, bet tuom pačiu ir užkirsti 
kelią raudonajam Maskvos im
perializmo tvanui plėstis toliau 
į vakarus ?! štai istoriniai fak
tai !

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

„ 2464 WEST 7lst STREET
Oft«» HEmlock 4-2123 
Rorid. Hlaf.: Glbson 8-6195

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

P. SUEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Bandažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Support*) ir t. t
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NAUJIENOS* X7EKVIENO
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Pirmam paauliniam karui pa
sibaigus 1918 m., pagal santarvi
ninkų įsakymą vokiečiai traukė
si iš visų užimtų kraštų, taigi ir 
iš Lietuvos. Pridurmu! sekė 
Rusijos Kremliaus naujų valdo
vų jau bolševikinė kariuomenė, 
tikslu, kaip galint greičiau oku
puoti Pabaltijo kraštą, Lietuvą, 
Latviją, Estiją, ir pasiekti senus 
Rusijos rubežius, kol šios pasta
rosios dar nepaspėjo gerai susi
organizuoti ir sustiprėti kariš
kai.

Nesutikdami jokio pasiprieši- 
jnimo, bolševikai sparčiai plūdo 
gilyn ir gilyn į mūsų žemę:

1918 m. gruodžio mėn. 22 d. 
užėmė Švenčionis; 23 d. Uteną;

'27 d. Rokiškį.
1919 m. sausio mėn. 5 d. už-

Canada” knyga
ėmė Vilnių; 9 d. Ukmergę ir Pa
nevėžį; 11 d. Šiaulius; 25 d. Tel
šius.

Pakeliui jie okupavo ištisą ei
lę vietovių, kaip; Varėną, Dau
gus, Aukštadvarį, Žaslius, Sie
sikus, Šėtą, Truskavą, Radviliš
kį, Luokę, Nevarėnus, Mažei
kius... Du trečdaliai Lietuvos at
sidūrė Maskvos okupacijoj ir 
grėsė jau Kaunui, mūsų laikinai 
sostinei, kur buvo prisiglaudus 
ir mūsų tuolaikinė vyriausybė. 
Vietomis bolševikai jau pasiekė 
Suvalkiją prie Nemuno.

Tai buvo mūsų tautai kritiš
kiausios valandos pakeliui į vi
sišką- laisvę ir Nepriklausomybę 1

Lietuvai okupuoti tada Mas
kva paskyrė 20,000 gerai gink
luotų karių armiją su artileri
ja ir kitomis pagelbinėmis dali
mis. Tuo tarpu mūsų kariuome
nė buvo dar tik organizaciniam 
stovyje ir siekė vos 3,000 men
kai ginkluotų vyrų, daugumoje 
savanorių. Bet laikas nelaukė! 
Žūt būt,, turėjo būti pastotas ke
lias raudonajam Maskvos slibi
nui, besiruošiančiam praryti vi
są Lietuvą!

Nors silpna ne tik skaičiumi, 
bet ir ginklais mūsų jauna ka
riuomenė, bet stipri savo pasiry
žimu ir tėvynės meilės dvasia, 
išėjo į atvirą kovą pasitikti prie
šą.

Pirmos kautynės įvyko 1919 
m. ties Kėdainiais vasario mėn. 
7-10. d., ties Jieznu — vasario 
mėn. 10-13 d., ties Alytum vasa
rio mėn,. 12-13-15 d. Pirmos mū
sų kariuomenės aukos, bet ir pir
mi reikšmingi laimėjimai! Mas
kvos bolševikų gaujų veržimasis 
gilyn į Lietuvą buvo visai efek
tyviai sustabdytas!

Jei lenkai turėjo “stebuklą” 
Vislos 1920 rugpiūčio mėn. 14 d.- 
sumušę bolševikus, tai mes turė
jome panašų “stebuklą” prie Ne
muno ir Nevėžio jau 1919 m. va
sario mėn. viduryje!

Toliau kautynės jau ėjo su 
bolševikais visų frontu. Nežiū
rint nuostolių karo lauke, mūsų 
kariuomenė nuolat stiprėjo. Iš 
atvaduotų sričių ir šiaip iš visų 
Lietuvos kampų plaukė pulkai 
savanorių, o mūšio lauke paim
tas iš bolševikų karo grobis — 
ginklai, išsprendė mūsų apsigin
klavimo klausimą. Pėda po pė
dos Kremliaus raudonųjų gau
jos buvo stumiamos atgal ir mū
sų žemė palaipsniui atvaduoja
ma. Dešimteriopai skaitlinges- 
nės priešas buvo nugalėtas ir vi
siškai išguitas iš mūsų žemės. 
1919 m. pabaigoj jau buvo pa
siektas mūsų rytinis rubežius ne
tek Dauguvos. Virš 5000 aukų 
kainą tėvynė buvo išgelbėta!

.'tartis su Rusija,
Tas periodas mūsų laisvės ko

vų turėjo būti toj knygoj, nors 
trumpai, bet aiškiai nušviestos 
patvirtintais istoriniais faktais. 
Reikėjo parodyti pasauliui, kad 
Maskva jau tada turėjo tikslą 

j uždėti Lietuvai vergijos pančius, 
bet jai nepavyko, atsidūrus į lie
tuvių tautos geležinę valią gin
ti savo laisvę!
' Su apgailestavimu čia tenka 
pabrėžti, kad vakarų pasaulio 
(visi santarvininkai galiūnai — 
Amerika, Anglija, Prancūzija, 
Kanada ir kiti) galiūnai, užbaigę 
Antrąjį Pasaulinį karą, leido 
Maskvos imperializmui pasi
grobti ne tik buvusias laisvas Pa
baltijo valstybes — Lietuvą, Lat
viją, Estiją, — bet ir išplėsti 
savo gegemoniją iki Vidurio Eu
ropos. 100 milijonų žmonių aukš
tos kultūros pateko tuo būdu 
Rusijos vergi jon, komunistų 
barbariškai diktatūrai. Tai tik-' 
ra pasaulio ironija, kad visa tai ( 
vyksta tuo metu, kai ištisa eilė' 
veik visai neraštingų, kartais ir 
labai mažų, Afrikos tautų at
gauna sau visišką laisvę.

Tai vaikiškas vakarų politikų 
žioplumas, neturįs sau lygaus 
politikos istorijoj. Atrodo, kad 
ir Vengrijos ir Čekoslovakijos 
bandymo išsilaisvinti pavyzdžiai 
dar ir šiandien ne visiems atida
rė akis! Taip išreklamuota Tau
tų Sąjunga yra virtus tarptau
tinių plepalų centru ir laisva 
tribūna komunistinei propagan
dai.

VI
1918—1940 m., tai yra 22 me

tų Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės gyvenimo laikotarpiui pa-, 
minėti, pašvęsta vos pora pus
lapių. Ir tai storokos, apie 400 
psl., knygos! Nenuostabu dėlto, 
kad tas aprašymas išėjo ne tik 
labai menkas, neduodąs tikro 
vaizdo, bet ir nenuoseklus, dary- ‘ 
tas lyg labai paskubomis, pami
nint tik praeinant vieną kitą pa
sitaikiusį faktą net menkesnės 
reikšmės. Nėra logikos ir daug 
neuždarytų spragų! Į

štai,—minint įsteigimą 45,000 
naujų ūkio sodybų, reikėjo bū
tinai pabrėžti, kad tai buvo at
likta pagal Lietuvos Steigiamojo 
Seimo priimtą 1922. m. balandžio 
mėn. 3 d. pavyzdingą žemės Re--, 
formos įstatymą* didelės sociali
nės reikšmės,. Tai galėtų būti ir 
šiandien pavyzdžiu ir Amerikos 
kontinentui, o ypač Pietų Ame- 1 
rikos valstybėms, kur tikrai la-1 
bai reikalinga socialinė žemės 
nuosavybės reforma. Pav.: Bra-' 
zilijoj, pusė dirbamos žemė pri- 1 
klauso tik 1.6% gyventojų iš 82 ; 
milijonų. O Peru valstybės 82% 
visos žemės yra valdoma tik 
0.8% žemės savininkų! Panašiai 
ir kitose Pietų Amerikos vals
tybėse.

(Bus daugiau)

RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE'

A. t A.
JURGIUI PEČUKUI 

mirus,
jo žmonai Michalinai, dukroms, sūnui, žen
tui, anūkams ir kitiems giminėms, gilaus liū
desio valandoje širdingiausią užuojautą reiš
kia

Antanas Marma
——

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*Kaip gerkuu* mėsa ir riebalais pasisotina mano siela ir linksmo

mis lūpomis mano burna šlovina tave. Kai tik būsiu tave atsiminęs M- 
to gupyje, nakties budėjimuose mąstysiu apie tave". — Psalmė 63,5, 6.

r- ą < e
Kiekvienas, kuris atsimena ir mąsto apie Visagalio Dievo gerumą, no- 
garbinti ir girti jį savo lūpomis. Reikia žinoti, kad Dievas yra tei-rėš _ , _______ _______ ___________ __ ____ ._______

sus, meilingas, maloningas ir išmintingas. Toks žinojimas turėtų ugdyti 
mumyse narą būti tuo atveju jam panašiais. Juo labiau mes įvertiname 
kilnų Viešpaties charakterį, tuo didesnis bus mūsų noras būti jam pana
šiais. Juo aiškiau mes matome galinguosius Dievo darbus gamtoje ir 
mums parodytąjį jo gerumą, tuo daugiau mūsų širdys ir lūpos norės girti 
ir šlovinti jį.

VW žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mi
rusioji? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Kasykite:

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

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
5V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
1//^ 2533 W. 71st Street
1 Telef.: GRovehiU 6-2345-6

1410 So
Telef.

50th Ave., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"Aikštė automobiliams pastatyti

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIK
■■ DAIKZ

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVU 
MAS DIENA 

IR NAKTl.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

BUTKUS - VASAITIS
J446 So. 50th Avė., Cicero, III. PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-J1TS

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST MLh STKEET KbpwoUC /-U14
2314 WEST 23rd PLACE Vlrginū* 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
MM 8*. HASTED STREET Phene: Y Arda 7-1 Ml
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Kristijono Donelaičio Aukštesnioji Lituanistinė Mokykla. Mokiniai su mokytojais 1974-75 mokslo metais. Nau
jus 1975-76 mokslo metus pradeda š. m. rugsėjo mėn. 6 dieną Francis M. McKay valstybinės mokyklos patal

pose 6901 S. Fairfield Ave., Chicago, Illinois nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po piety mokiniy registracija.
, Nuotrauka V. Noreikos

vo Lietuvos Iiaisrinimo Komite
to prezidentas. Jis taip pat yra 
Pabaltės Pasaulinės Konferen
cijos steigėjas.

Kristijono Donelaičio mokyklos 
pradeda 1975 - 76 mokslo metus

Kristijono Donelaičio Pradi
nė ir Aukštesnioji Lituanistinės 
mokyklos 1975-76 mokslo me
tus pradeda š. m. rugsėjo mėn. 
6 dieną Francis M. McKay val
stybinės mokyklos patalpose, 
6901 So. Fairfield Ave., Chicago, 
Illinois nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų mokinių registracija.

. ------ ... -------- . . _

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
88 puslapiai. Kaina §1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
~ - ------------- 9

' SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

- 1_____ „'-į-1-................................................................................................... ............1=3

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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.
. V. VALANTINAS

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 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 laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos | sandėrius su okupantais ar jų įgalinti. 
nlais

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. .Tos 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 Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi j 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 
tuviikų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago]® Ir Kanadofe metams — 530.00, puse! metų — SI 6.00, 

trims mėn. — $8-50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama Mvaltę ntmokamaL

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

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

1975-76 m. pradinėje mokyk
loje veiks: vaikų darželis (pa
rengiamasis skyrius), I-mas, 
Il-tras, IlI-čias, IV-tas, V-tas ir 
Vl-tas skyriai. Į darželi (paren
giamą skyrių) priimami vaikai 
pilnų penkerių metų ir tie, ku- 

Hems' penki metai sueis 1975 m. 
gruodžio mėn. 1 d. Taip pat 
bus priimami ir jaunesni mo
kiniai susitarus su mokytoja 
registracijos dieną.

Aukštesnioji mokykla
1975-76 m. aukštesnioje mo

kykloje V-ji, Vl-ji, Vll-ji ir 
VIII-ji klasės. Į V-tą aukštesnio
sios mokyklos klasę priimami 
mokiniai išėję Lietuvių Ben
druomenės nustatytą pradinės 
mokyklos programą ir pristatę 
baigimo pažymėjimą arba išlai
kę Įstojamuosius egzaminus. 
Egzaminai bus rugsėjo mėn. 6 
d. Francis M. McKay mokyklo
je 10 vai. ryto. Mokiniams, ku
rie yra baigę K. Donelaičio pra
dinę mokyklą, Į stojamų egza
minų Į V-tą klasę laikyti nerei
kės.

Registracijos dieną bus re
gistruojami vaikai Pirmajai 
Komunijai paruošti. Visi moki
niai gavusieji pataisas, turi re
gistracijos dieną, rugsėjo 6 d. 
atvykti į mokyklą ir nuo 10 vai. 
ryto laikyti pataisų egzaminus. 
Mokinių vasaros darbai bus pa
tikrinti rugsėjo mėn. 13 d. pa
mokų metu.

Registracijos metu bus gali
ma įsigyti reikiamus vadovėlius. 
Tėvų Komiteto nutarimu visi 
tėvai prašomi registracijos die
ną įmokėti bent pusę mokslapi- 
nigių nuo kiekvieno vaiko. Re
guliarios pamokos mokyklose 
prasidės rugsėjo mėn. 13 d. 9 
vai. ryto. Dėl informacijų aukš
tesniosios mokyklos reikalais 
prašome kreiptis pas vice-direk- 
torių Danutę Bindokienę, telef. 
925-3850, pradinės mokyklos 
reikalais pas direktoriaus pa
vaduotoją Irena Bukaveckiene 
telef. PR 8-3320.

Julius širka, 
Mokyklų Direktorius

DR. VALIŪNO SŪNUS VEDA 
LETITIA CHANDLER LYNN

New York Times rašo: An
gier Biddle Duke, Civilinių Rei
kalų ir Viešųjų Įvykių komisio- 
nlerius, ir Mrs. Duke iš New Yor-! 
ko praneša apie susižiedavimą 
Mrs. Duke’s dukters Letitijos 
Chandler Lynn su Dominions Ry
tis Valiūnas, Dr. ir Mrs. Joseph 
K. Valiūnų sūnumi iš New Ro
chelle, N. Y., seniau gyvenusių 
Kaune ir Šiauliuose, Lietuvoje.

Vestuvės planuojamos lapkri
čio mėnesį New Yorke.

Busimoji nuotaka, duktė akto
riaus Jeffrey Lynn iš Tarzana, 
Calif., yra Odyssey House direk
torė New Yorke. Ji yra baigu
si Miss Porteris mokyklą ir 
Smith College 1971 m. klasę. Jos 
motina yra Population Crisis ko
miteto nacional. pirmininkė.

Mr. Valiūnas, baigęs Law
renceville mokyklą ir cum Įaudė 
1971 metais Amherst College, 
yra Neris Transatlantic Minerals 
viceprezidentas. Jo tėvas, Doug
las Pocahontas Coal Company 
prezidentas ir tarybos pirminin
kas, per praėjusius 10 metų bu- 

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Teršikai nenori 
švarios aplinkos

Uždraudimas mesti į pašalius 
alaus ir minkštų gėrimų bonkas 
ir skardines būtu “didžiausia ka
tastrofa visai Illinojaus ekono
mijai”, gąsdina švaros priešai ir 
nešvaros didintojai.

Industrijos ir darbo atstovai 
surinko visokeriopą statistiką, 
priešindamiesi įstatymui, kuriuo 
privalomai būtų Įpareigoti par
davėjai priimti tuščius gėralų in
dus gražinant paimtus depozitus.

Bilius, kuriuo būtų reikalauja
ma penkių cen tų (nikelio) užsta
tas — depozitas už grąžinamas 
alaus ir kt. gėrimų skardinėles 
ir bonkas, susilaukė plataus pri
tarimo ir aplinkos švaros gynė
jų ir farmerių, bet sukėlė stip
rų pasipriešinimą iš visos eilės 
aludarių, minkštų gėrįmų ga
mintojų, alaus distributorių (pa
skirstytojų, stiklo ir skardinių 
pramonės ir net dviejų darbo 
unijų!. j

Jie prikalbėjo Illinjaus seimo 
atstovams, kad toks pasiūlymas 
— priimti atgal tuščias skardi
nes ir bonkas sugriautų industri
ją, pakeltų kainas, priverstų pa
leisti iš darbo tūkstančius dar
bininkų ir pardavėjų ir per tai 
sumažintų mokesčių pajamas.

Illinojaus ir Wisconsino stik
lo darbininkų unijosš turinčios 
virš — 126,000 narių, pirminin
kas John Harts gąsdina, kad 
tokį bilių priėmus visi tie žmo
nės tiesioginiai ar netiesioginiai 
būtų paliesti. , ■

INDIANOPOLIS. — Sausros, 
kokia šią vasarą viešpatavo In
dianoje, milijonai “tūkstančia- 
kojų” ir “šimtakojų” kirmėlaičių 
iš savo gyvenviečių išsikėlė 
drėgnesnių vi etų . sau ieškoti ir 
gana sparčiai traukia pirmyn. 
Apie vieno colio ilgumo, jos pie
tinėje Indianoje paplitusios apie 
šimto akrų plote. Gydytojai ža
da prašyti valdžios, kad iš heli
kopterių tą ruožą apdulkintų 
pesticidais.

REYKJAVIK, Islandija. — 
Sala Atlanto okeano šiaurėje, kur 
gyventojai pripažinti pažangiau
si pasaulyje, bet didelis jų nuo
šimtis tiki į “nykštukus”; jų 
moterys daugelio' pripažintos 
gražiausiomis pasaulyje; jie turi 
rimtą alkoholizmo problemas di
džiausią pavainikių nuošimtį Eu
ropoje ir žemiausią mirimų ratą 
pasaulyje. Turi klimatą blogiau
sią pasaulyje, dažnus ugniakal- 
nių išsiveržimus, šaltš, lietingą 
arba sningantį klimatą ir šalti
niuose gaunama verdantį vande
nį.

— Grandies ansamblio narių 
poatostoginė sueiga bei registra
cija ir naujų šokėjų priėmimas 
bus rugsėjo 4 d. 7 vai. vak. Jau
nimo centre.

— Melrose Parko Lituanisti
nė mokykla pradės pamokas 
rugsėjo 6 d. 9:30 vai. ryto St. 
Hart mokykloje, prie 16-tos ir 
Rice Ave. Informacijas teikia 
mokyklos vedėjas Jonas Ruge
lis, tel. 344-6649.

— Muz. Alfonso Mikulskio 
^vadovaujamas Čiurlionio an
samblis dalyvaus Toronoto lie
tuvių ruošiamo K. M. Čiurlionio 
minėjimo programoje rugsėjo 
27 d. Anapilio salėje.

— Dail. P. Bugailiškio, dabar 
gyv. Brighton Parko apylinkėje, 
tapybos darbų paroda ruošiama 
spalio 25 d. Toronte. Ją globos 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
skyrius.

— G. Rautinšas žaidė Kana
dos valstybinėje krepšinio ko
mandoje, kuri rugpjūčio 17 d. 
Maple Leaf Gardens aikštėje

HELP WANTED — MALS 
Darbininky Reikia

MEAT BONER
Needed at once. First Class Experien
ced Man (Union Salary). Pension 
Plan, Health and (Welfare. Paid 

cation. Steady Work.
Apply in person or call:

243-5400
ĮOFFMAN MEAT PROCESSORS. INC.

939 W. FULTON ST.

LEATHER CRAFTSMAN
Must have experience with Industrial 
Sewing Machines, Hand Stitching and 
Leather Cutting. Experienced or will 

train. Full Time.
Apply in person or call:

362-1030
LIBERTYVILLE
SADDLE SHOP

307 PETERSON RD.
LIBERTYVILLE. ILLINOIS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATARNAUTOJOS
Turinčios bent kiek praktikos viešbu
čių arba motelių darbuose. Pilnam 
arba daliniam laikui. Nuolatinis dar

bas dienos arba nakties metu. 
Turi suprasti angliškai. 

Skambinti angliškai.
Tel. 7874950 arba 7874723.

žaidė su pasauliniu krepšinio 
čempionu — Sov. Sąjungos ka- 
manda ir laimėjo 86-84 rezul
tatu. Po rungtynių sovietų žai
dėjai neišlaikė sportinio etiketo, 
neatsisveikinę pasitraukdami į 
savo kambarius.

— Jonas Enskaitis sumaniai 
vadovauja Hamiltono 
pensininkų klubui, 
darė kultūrinės bei 
veiklos “N

lietuvių 
Klubas su- 

socialinės
Naujųjų horizontų” 

programas ir jų vykdymui gavo 
86,712 iš federalinės valdžios. 
Hamiltono lietuviai yra įsijun
gę į Kanados Lietuvių Dienų bei 
1-sios Dainų ir Tautinių šokių 
šventės ruošos darbus, daukda- 
mi svečių iš visos Kanados ir 
JAV spalio mėn. 11 ir 12 d.

— Winnipego Tautybių festi
valyje sėkmingai dalyvavo vie
tos lietuviai. Miss Lithuania iš
rinkta M. Jančiukaitė, parodos 
ir mugės paviljoną prižiūrėjo J. 
Grabys, programoj dalyvavo 
Windsoro lietuvaičių kvartetas 
“Aušra”; vad. V. Tautkevičie- 
nės, dekoracijas bei parodą tvar
kė E. Bugailiškis, į darbą Įsi
jungė veik visi Winnipego lie
tuviai.

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

°- Tautos šventės Minėjimas. 
JAV LB (Registruota) 1975 m. 
rugsėjo mėn. 7 dieną (sekma
dienį) šv. Antano parapijos sa
lėje Cicero, rengia Tautos šven
tės Minėjimą. Pamaldos šv. 
Antano Parapijos bažnyčioje 
10:30 vai. ryto. Tuoj po pamal
dų įvyks minėjimas parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys Dr. 
Zenonas Danilevičius. Po pas
kaitos bus suvaidinta Kvirino 
Runimo vieno veiksmo vaizdas: 
“Grįžtantieji iŠ Sibiro”. Vaidins 
Cicero jaunimas. Poeziją de
klamuos Rita Vabalaitytė.

Valdyba

♦ Marquette Parko Bendruo
menės susirinkimas. Registruo
ta L. B. Marquette Parko Apy
linkės Valdyba kviečia Bendruo
menės narius ir Lituanistinės 
mokyklos tėvus į šį susirinkimą, 
kuriame bus paaiškinta ir įrody
ta, kodėl Marquette Parko Litu
anistinei mokyklai nepriimtinas 
vadovėlis “Tėvų nameliai bran
gūs”, išleistas L. B. švietimo Ta
rybas. Jis niekina Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį, o pro
paguoja okupanto atneštą “pa
žangą”. Susirinkimas įvyks 
rugsėjo mėn. 5 d. 7 vai. vak. šv. 
Panelės Gimimo parapijos salė
je, 6820 So. Washtenaw, Mar
quette Parke, Chicago, BĮ. Pra
šome gausiai dalyvauti.

Registruota L. B. Marquette 
Parko Apylinkės Valdyba 

J. B&gdžius, pirm.

Va-

REAL ESTATE FOR SALE 
Nimai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

pvlšy RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

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. 30' 
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

SAVININKAS PARDUODA 
5 KAMBARIU 2 MIEGAMŲJŲ RANCH 

STILIAUS MŪRINĮ NAMĄ 
su formaliu valgomuoju ir iš gatvės 
Įvažiuojamu garažu geroje 83-čios ir 

Kedzie apylinkėje.
Virš 30 tūkstančiu doleriu. 

Tel. 787-6665.

— Maironio Lituanistinė mo
kykla Toronte pradės mokslo 
metus rugsėjo 13 d. 9 vai. ryto 
Šv. Vincento mokykloj, prie 
Westminster ir Fermanagh gat
vių. Bus vaikų darželis nuo 4 
m. amžiaus vaikams. Į 1-mą 
skyrių priimami nuo 6 m. am
žiaus, bus mažai mokančių ir 
nemokančių lietuviškai klasė.

-O Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina §2.25. Autorius, recenzuo
damas V. žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienų lietuvių 
tautinės savižudybės aspektus. 
Nurodo būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čekį tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. '

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd STW CHICAGO 
Telef, 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

vlenlntelj 
rį kailininką

185 North Wab**h Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

(i*taigo») ir
677-8489

(buto)

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

PRIEš MOKSLO METUS

2
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA, 
vonios. Gražus beismantas. 2 auto

garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. S29.750.
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. S18,250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumi!*, langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metu 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 musų. Liga 
verčia atiduoti. $33.500.

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

2 AUKŠTU MŪRAS, 
kamb. butai ir 2 kamb. 
mante, naujas.gazu šildymas, 
garažas. Arti musų. $26.500.

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

laisvas.

puikūs 2x5 
sausam beis-

Geras

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Real Estate. Notary Public, 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glminlp 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu 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: Frink Zapolis 
320816 W. 95th St.

GA 4-8654
'---------------------------- --------------- --------- ----------------------

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
REpublk 7-1941

L - - .. -

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




