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ČEKOSLOVAKIJOS LIKIMAS RUOŠIAMAS 
VENGRIJAI, RUMUNIJAI, JUGOSLAVIJAI

Operacijai pravesti pavesta Janos Kadarui
MASKVA. — Vakarams dar nė nepastebiant Sovietą rusu 

spausdimas į Vengriją paskutiniu laiku žymiai padidėjo, tiek, kad 
tas spaudimas ir Vakaruose, ypač iš ūkinio ir politinio požiūrio, 
darosi jaučiamas. Dar gegužės mėnesį oficiali Vengrijos žinių 
agentūra MTI pranešė, kad ministeris pirmininkas Jeno Fock 
dėl sveikatos priežasčių atsistatydino.

EGIPTO PARLAMENTAS PATVIRTINO 
TAIKOS SUTARTI SU IZRAELIU

Sadatas labai aštriai kritikavo Arafato 
vadovaujamą palestiniečiu terorą

KAIRAS, Egiptas. — Egipto prezidentas Anwar Sadatas, pra
šydamas patvirtinti su Izraeliu paruoštą laikiną taikos sutartį, 
labai aštriai kritikavo Sovietų Rusiją, visą laiką bandžiusią su- 
kaldyti pačius egiptiečius, o vėliau norėjusią suskaldyti visą arabų 
pasaulį.

Trumpą laiką prieš tai minis- 
terio pirmininko pavaduotojas 
Lajos Feher taip pat atsistatydi
no ir iš Politbiuro pasitraukė. 
Negana to, tuo pačiu metu buvo 
paskelbta, kad partijos ūkio rei
kalams tvarkyti sekretorius Re- 
zso Nyers iš savo pareigų atleis
tas ir iš Politbiuro išstojo.

Naujasis Vengrijos premjeras, 
Georgy Lazar, kompartijos na
rys nuo pat to laiko, kai komu
nistai paėmė Vengrijos valdžią 
1947 metais, yra aistrigas glau
džių santykių ir ūkiško bendra
darbiavimo su SSSR šalininkas 
ir skatintojas.

Kadarui pavesta Įgyvendinti 
w Brežnevo doktriną

Dar kovo mėnesį vengrų ko
munistų partijos vadas Janos 
Kadar, skaitomas visų tų asme
nų pakeitimų kaltininku, pareiš
kė, jog nuo šiol santykių glau
dumas su Sovietų komunistų 
partija bus vienintelis “inter
nacionalizmo” maštabas, kad jis, 

' Kadaras, visus pakėlimus pada
rė savo iniciatyva. Tai paaiški
na, dėlko jis pats dar nepašlin- 
tas. Dėlto, kad neužilgo Įvyks
tančiam visiškam Vengrijos 
“pertvarkymu” nepamainomai 
yra reikalingas. ‘

Kadaras drauge su Fock, Fe
her ir Nyers buvo architektai tos 
politikosš kuri nuo 1968 metų 
siekė politinio ir ūkinio atsipa
laidavimo nuo Maskvos drauge 
su Rumunija ir Jugoslavija. Bu
vo susidaręs trikampis, kurs 
stengėsi pasidaryti nuo Maskvos 
politiškai nepriklausomu ir suei
ti Į glaudžius ūkinius santykius 
su Vakarais. Reikšminga, kad 
Focko demisija sutapo su tuo 
laiku, kuomet buvo svarstomos 
problemos, turėsiančios iškilti 
Jugoslavijoje po Tito mirties. 
Reikia nepamiršti, kad atsista
tydinusioji Vengrijos vadovybė, 
kaip ir Tito, buvo stipriausieji 
Ceaucescu ramsčiai šiam dažnai 
ir garsiai kalbant apie Rumuni
jos atsiskyrimą nuo Sovietų Ru
sijos. Jeno Flocko drąsus Ce- 

-aucescu iššaukimo Maskvai rė
mimas buvo toks, kokio joks Ry
tų (Sovietų) bloko premjeras nė
ra drįsęs.

Sovietų kišimosi į Jugoslaviją 
yra tiek stačias ir toks atviras, 
kokio tegalima laukti prieš di
delį spektklį ir šiandien tik re
tas jugoslavas beabejoja, kad po 
Tito mirties nedelsiant bus pa
daryti žygiai perleisti sovietų ka
ro laivynui Jugoslavijos uostus 
Adrijos jūroje — Pula, Rijeka 
ir Split. Gali būti reikalinga ir 
karinė intervencija, bet greičiau
sia viso operacija bus pravesta 
pačių satelitų rankomis “savo 
noru”, kaip iki šiol viskas “Rytų 
bloke” daroma.

Kas ir kaip bebūtų, bet Mas
kva skaito būtina tą “aliansą”

IS VJSO PASAULIO

CHICAGO. — Policija suėmė 
keturis jauniklius miesto pieti
nėje dalyje, kaltinamus pavogus 
iš traukinio vagono 50 šautuvų, 
iš kurių 35 jau surado ir turi ži
nių, kur kiti penkiolika paslėpti. 
Trys suimtieji vagišiai po 18 
metų, vienas 16 metų amžiaus.

PARYŽIUS. — Apie 150 žmo
nių buvo kelioms valandoms 
“okupavę” garsiąją Notre Dame 
katedrą, kur iškėlė raudonas vė
liavas ir skambindami katedros 
varpais, reiškė protestą prieš 
nuteisimą mirties bausme dvie
jų baskų nacionalistų Ispanijoje.

CHICAGO. — Katalikiškų mo
kyklų superintendentas kun. Ro
bert Clark pareiškė, kad jau vie
nuolikti metai kaip mokinių skai
čius katalikiškose elementarinė
se mokyklose mažėja, bet aukš
tesnėse mokyklose pasilieka be
veik tas pats — pernai buvo 62,- 
714. Elementarinėse 402 mo
kyklose pernai buvo 161,407 mo
kiniai.

WASHINGTONAS. — Epis- 
kopalų bažnyčios Washingtono 
vyskupas William Creighton at
sišaukė į savo dieceziją, kvies
damas boikotuoti penkių mote
rų šventinimą kunigais šį sek
madienį. Laiške kunigams jis 
perspėjo nedalyvauti tų moterų 
ordinacijoje ir nekviesti jų Į sa
vo bažnyčias. Episkopalų baž
nyčios taryba 18 balsų prieš 5 
nutarė paremti vyskupo Creigh
ton reikalavimą — boikotuoti 
moterų ordinaciją ir jų nekvies
ti į bažnyčias.

TEL AVIV, Izraelis. — Izrae
lio kariuomenės dalinys ketvir
tadienį peržengė sieną į Libaną, 
susirėmė su dviem palestiniečių 
partizanų patruliais prie Sidono 
miesto. Izraelitai grįžę visi, o 
palestiniečių per susišaudymą 
buvę sužeistų. Palestiniečių biu
letenyje pranešta, kad buvo at
muštas izraelitų desantas, kurs 
buvo išsikėlęs į krantą ties Sido- 
nu.

TOKIO. — Kinijos viceprem
jero Li Hsien-nien pranešimu, 
partijos pirmininkas Mao Tse- 
tungas yra “puikiausioje sveika
toje”, o sergantis premjeras Cou 
En-lai jaučiasi “geriau”.

tarp Vengrijos, Tito Jugoslav!jos 
ir Ceaucescu Rumunijos suar
dyti. Vengrija iš eilės bus pir
moji. Kaip tai padaryti, rusai 
išmoko darydami invaziją į Če
koslovakiją. Operacija Vengrijo
je pravedama labai ramiai, ne
pastebimai, kad Vakarai tik da
bar pradeda pajusti, kas ten de
dasi. Dar nepatirta, kada, kur 
ir kaip Kadaras pradės eiti jam 
pavestas “savo” pareigas.

Šalia Okinawa salos japonai pastatė nepaprastai didelį akvarijumą, kuriame telpa 13,400 kubinių 
metru jūros vandens. Tas vanduo yra tokios pačios temperatūros, kokia yra įvairių jūros gyvių 
Įprasta vandens temperatūra. Akvarijumas priei namas visiems. Kiekvienas gali stebėti plaukiu* 

jančias ir besimaitinančias įvairias žuvis ir žuveles. 
r — y ■

KOMUNISTŲ CENTRO USABONE
Portugalijos prezidentas Costa Gomes 

ruošiasi kelionėn į Maskvą
LISABONOS, Portugalija. —apie tūkstantis portugalų vakar 

susirinko ties pačiame Lisabone esančiu dideliu komunistų centru. 
Matyt, kad portugalai rengėsi išdeginti pačioje sostinėje esantį 
komunistų partijos centrą, kaip juos baigia deginti provincijos 
miesteliuose.

Pasirodo, kad sostinėje esantį 
partijos centrą saugojo Portu
galijos kariai. Neprileidę minios 
prie centro, kareiviai paleido ke
lias salves į artėjančius portu
galus. Penki buvo lengviau su
žeisti, o vienas sužeistas labai 
sunkiai.

Be to, paleistos kulkos išdaužė 
labai daug greta esančių namų 
langų. Kareiviai taikė į minią, 
bet kulkas, matyt, leido aukš
čiau.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Mano, kad Maskva padės 
išaiškinti

Prezidentas Francisco Costa 
Gomes, bandydamas išspręsti ko
munistų veiklos klausimą pačioje 
Portugalijoje, priėjo įsitikinimo, 
jog tai neįmanomas dalykas.

Prezidentas nutarė rugs. 22-26 
dienomis pabūti Maskvoje ir pa
sikalbėti su tais, kurie paruošia 
instrukcijas Portugalijos komu
nistams. Costa Gomes nori su 
komunistais bendradarbiauti, bet 
su Portugalijoje esančiais ru
siškais komunistais susitarti ne
įmanoma. Jis lengviau susitaria 
su kinietiškais komunistais, net 
su trockininkais, bet jokiu bū
du negali susitarti su maskvie
čiais.
Portugalai pataria prezidentui 

nevažiuoti

Portugalijos politikos vadai 
pataria prezidentui Gomes Mas
kvon visai nevažiuoti, nes jis 
ten jokio klausimo neišspręs. 
Maskva pirmon eilėn užsigins, 
kad ji iš viso kišasi į Portugali
jos vidaus reikalus, komunis
tams sovietų valdžia jokios pa
ramos nesiunčianti. Paramą tei
kia privačios organizacijos, aiš
kinsis Maskva.

* New Yorko miesto iždinin
kas pradėjo mokėti kai kurias 
bilas, kai darbininkų unija pa
darė miestui didelę paskolą.

Chicagoje bedarbių skaičius 
pasiekė 9.6%.

Senatorių patarimas 
prezidentui Fordui 
WASHINGTONAS. — Grupė 

“nuosaikingųjų” respublikonų 
senatorių, jų tarpe sen, Charles 
Percy, Jacob Javits ir Clifford 
Case, ištisą valandą praleido be
sistengdami Įkalbėti prezidentui 
Fordui, kad pasidarytų “libera- 
liškesniu”. Minėtieji senatoriai, 
visi Trečiadienio klubo nariai, 
pradėjo ir viceprezidentą Rocke
fellers ginti nuo konservatorių 
atakų.

Javits sako, kad senatoriai pra- New Yorko teisėjas Bernard
NadeI įsakė bilijonieriui Howard deda susirūpinti, kad Fordas per- 
Hughes rugs. 17 d., 9:30 AM daug aikvojasi pataikaudamas 
atvykti Į teismą ir atsakyti Į mažesnėms ir konservatyviškes- 
klausimus. šerininkai traukia jį1 ~
teisman dėl nukritusių vienos 
bendrovės šėru.

'♦ Howard Hughes bendrovės 
advokatas pareiškė, kad pakvies
tasis vyks Į teismą ir atsakys Į 
teisėjo klausimus. Paskleistas 
gandas, kad Howard.Hughes yra 
miręs — neteisybė.

W- Vienas Sudano kariuome
nės majoras buvo surengęs per
versmą prieš prezidentą Jafar 
Numeiry, bet pralaimėjo. Pre
zidentui ištikima kariuomenė gy
nė valstybės įstaigas, o pervers
mui vadovavęs majoras žuvo su
sirėmimo metu. Mūšiai ėjo dvi 
valandas, žuvo daug karių.

* Geltonojoje jūroje šiaurės 
Korėjos marinai nušovė du ja
ponus žvejus. įplaukusius į Ko
rėjos vandenis. Kiti japonų žve
jų laivo įgulos nariai velkami Į 
Korėjos uostą.

Maisto ir vaistų adminis
tracija reikalauja užrašyti ant 
kiekvieno aspirino buteliuko, kad 
šie vaistai pavojingi nėščioms 
moterims.

’♦ Colorado valstijos gydyto
jai specialistai, dirbantieji Ford 
Collins miesto ligoninėje, pradė
jo tyrinėti, ar kartais ir paukš
čiai neužkrečia žmonių smegenų 
uždegimu. Iki šio meto many
ta, kad tiktai uodai tą ligą nešio
ja, bet yra pagrindo manyti, kad 
ir paukščiai gali turėti pavojin
gų bakterijų.

♦ Michigan© senatorius Phil
lip Hart paguldytas Bethesda li
goninėn. Jo rankoje atsirado vė-

nėms valstijoms, o turėtų dau
giau dėmesio kreipti į didesnes 
ir liberališkesnes valstijas, tu
rinčias daugiau Elektorių Kole
gijos balsų.

Sen. Javits pasakė, nors ne su 
viskuo sutinkąs, ką Fordas yra 
padaręs, tačiau geresnių kandi
datų poros, kaip Fordas ir Rocke- 
felleris, 1976 metų rinkimams 
jis nematąs.

Amerikos lakūnai 
traukiasi iš Tajaus
BANGKOKAS, Tajus. — Sa

vo laiku Tajaus aerodromuose 
buvo apie 50,000 Amerikos lakū
nų lėktuvus aptarnaujančių me
chanikų, bet šiandien jų skai
čius yra žymiai mažesnis.

Dabar viskas sutraukta į Na- 
cham Phanom bazę, iš kurios 
kiekvieną savaitę išskrenda tran
sportai su kariais ir vertinges
ne medžiaga.

Amerikiečiai tikisi, kad iki 
ateinančių metų kovo 30 dienos 
jie jau bus viską išvežę ir visus 
karius išskraidinę.

CHICAGO. — Praeitą trečia
dienį vėl vienas, o, galbūt, du, 
pabėgo iš Cook apkrities kalė
jimo. Pabėgėlis James Williams, 
18 metų, nuteistas už ginkluotą 
plėšikavimą. Williams yra jau 
33 kalinys pabėgęs šiemet juo
džiui Winston Moore esant Pa
taisos Namų direktorium, še
rifas Elrod tvirtina, kad kalėji
mo pareigūnų pranešimais ir 
antras kalinys kartu su Wil
liams pabėgo.

Sadatas pirmą kartą iškėlė 
viešumon; kad Sovietų Sąjunga 
ginkluodama Egipto karius tan
kais ir šautuvais, atsisakė duoti 
egiptiečiams įspėjančią radaro 
sistemą. Ta įspėjamoji radaro 
sistema egiptiečiams buvo ne
paprastai svarbi anksčiau, bet ji 
buvo dar labiau reikalinga 1973 
metais. Nežiūrint visų prašy
mų, sovietų valdžia atsisakė tai 
daryti.

Sovietų karo vadai ir patarė
jai, atvykę į Egiptą prieš dešimt
metį, stengėsi suskaldyti Egipto 
kariuomenę; sukurstyti .karei
vius prieš karininkus, ir bandė 
primesti karo lauko pralaimėji
mus patiems egiptiečiams. Sa
datas, pasipiktinęs tokiu sovietų 
atstovų įsikišimu Į Egipto vi
daus reikalus ir bandymus skal
dyti kariuomenę, įsakė visiems 
sovietų .patarėjams tuojau išsi
kraustyti iš Egipto.

Sadatas labai apgailestavo Si- voje buvo pakviestas dalyvauti
rijos valstybės vyrų pareiškimus 
apie ruošiamą taiką su Izraeliu, 
nes Sadatas dar ir šiandien siri- 
jiečius skaito ginklų draugais, 
bet tokių žodžių jis nepajėgė pa
sakyti apie Arafato vadovauja
mus Palestinos teroristus. Jei
gu Arafatas neužmirštų, ką 
Egiptas padarė jam asmeniškai’ 
ir palestiniečiams, tai jis netu
rėtų taip kalbėti. Jis priminė, 
kad Izraelis pasiūlė atiduoti 
Egiptui visą Sinajų, jeigu Egip
tas pritartų Artimųjų Rytų tai
kai. Dabar Izraelis atidavė 
Egiptui 3,500 kvadratinių Sina
jaus mylių. Egiptas būtų galėjęs 
gauti visas lengvatas, bet jis, tu
rėdamas galvoje sirijiečius ir 
palestiniečius, to nepadarė.

Sadatas savo kalboje atiden
gė daug karo paslapčių, bet kai 
jam teko pasakoti apie Rusijos 
intervenciją į Egipto vidaus rei
kalus, tai jis beveik rėkte rėkė. 
Egipto parlamentas atidžiai iš
klausė Sadato kalbos, o vėliau 
vienbalsiai nutarė patvirtinti da-. 
bar paruoštą Izraelio-Egipto su- j 
sitarimą. Izraelio parlamentas 
jau praeitos savaitės pabaigoje 
patvirtino paruoštą sutartį. Bu
vęs Izraelio karo vadas gen.’ Da- 
janas prieš sutartį nieko nepa-1 rėš Abisinijos ateinančios žinios 
sakė, bet kai reikėjo balsuoti, tai Į sako, kad jau kelintas mėnuo ei- 
balsavo prieš susitarimą. Kartu 1 na žiaurios kovos su vietos gy- 
su juo balsavo dar trys Izraelio j ventojais.
darbo partijos nariai. Gen. Da- I Apylinkės ūkininkai ir aviga- 
janas išmestas iš parlamento ka- niai sukilo prieš karių vyriausy- 
ro komisijos. bę, nekreipusią jokio dėmesio į

- - -- - 'gyventojų reikalavimus.
Kareiviai, įsiveržę į mažus kal

nų kaimelius, šaudo gyventojus.

ro komisijos.
Praeitą ketvirtadienį Ženevoje 

buvo pasirašytas dar vienas Iz
raelio ir Egipto susitarimas. Jis 
lietė Izraelio karo jėgų pasitrau
kimą iš dabar užimamų pozici
jų. Pasirašyta taikos sutartis 
liepia dviejų savaičių laikotarpy
je Izraelio karo jėgoms pasi
traukti iš Sinajaus kalnų kelių 
ir žibalo versmių. Pasitrauki-
mas privalo būti atliktas pagal Vėsesnis, ryte lis.
Ženevoje pasirašytą susitarimą. Saulė teka 6:21, leidžiasi 7:17.

Prezidentas Anwar Sadatas

Egipto varždu susitarimą pasi
rašę iš Kairo atskridęs gen. Ta- 
"har Magdub, o Izraelio vardu su
tartį pasirašė Izraelio ambasa
dorius Ženevoje Mordechai Ga-

Sovietų ambasadorius žene- 

naujos sutarties pasirašymo, ce
remonijose, bet jis neatvyko. 
Amerikos ambasadorius Ženevo
je buvo pasiruošęs dalyvauti pa
sirašymo ceremonijose, bet, pa
tyręs, kad sovietų ambasadorius 
nedalyvaus, taip pat nutarė ne
vykti. Sovietų atstovai tvirti
na, kad Egipto ir Izraelio tai
kos dokumentas yra grynai ame
rikiečiu darbas. V

Maistas pabrangs
CHICAGO. — AP patikrinus 

maisto produktų kainas Chica
goje. ir 13 kitų miestų nustatė, 
kad per rugpiūčio mėnesį mais
tas yra pabrangęs 3 nuošimčiais. 
Pabrangimu “vadovauja” svies
tas, kiaušiniai, pomidorai ir cu
krus. USDA (U. S. Agrikultū
ros Departamento) apskaičiavi
mu, maistas šiemet bendrai pa- 

I brangs 9 nuošimčiais. Pernai 
metais pabrango 14.5 uošinmčių.

NAIROBI, Kenija. — Iš šiau-

CLOUDY



j. VILI U ŠIS

^^Lithuanians in Canada” knyga 
(Tęsinys)

čia knygos autoriams tenka 
priminti tik keletą visiems priei
namų statistikos skaitlinių, ku
rios jiems galėjo padėti lengvai 
susiorientuoti sąvokose “under
populated”, ar ‘overcrowded”, 
užuot operuoti jomis visai ne 
vietoj ir be reikalo! 1923 metų 
statistika rodo, kad Lietuvoje 
vienam kvadratiniam kilometrui 
atiteko tada tik 41 gyventojas, o 
1937 m. — 47 gyventojai. Tirš
čiausiai apgyventuose apskri- 
čiuese — Marijampolės ir Vil
kaviškio — vienam kvadr. klm. 
ir tai buvo tik 60 gyventojų, o 
tuo tarpu rečiausiai apgyventuo
se apskričiuose — Seinų, Telšių, 
Zarasų — tik vos 31 gyventojas 
vienam kvadr. klm. Tos skaitli
nės kiek keitėsi pagal Nepriklau
somos Lietuvos politinių rube- 
žių pasikeitimus.

Ar tai galima kalbėti apie 
tirštai apgyventą iLietuą — 
“overcrowded countryside” ? Ir 
tai veikale, skirtam svetimšalių 
informacijai, nepatiekiant tam 
jokių įrodančių davinių?! Tik
ras nesusipratimas — klaidini-

mas skaitytojų! Tirštai apgy
ventų kraštų gyventojų statis
tikos skaitlinės ryškiai parodo 
tą milžinišką skirtumą.

Štai vakarų Vokietijai tenka 
230 gyventojų vienam kvadr. 
klm., o Anglijai — net 250 gyv. 
vienam kvadr. klm. Tai vis ša
lys su aukšta pramone ir tikrai 
tirštai apgyventos.

Rytinė Vokietija su 149 gyv. 
vienam kvadr. klm. ir Italija su 
151 gyv. vienam kvadr. klm. 
skaitosi irgi tirštai apgyventais 
kraštais, nes mažiau pramonės. 
Dėlto ir yra didelis pagrindas 
gyventojų masinei emigracijai. 
Pav., iš Italijos apie vienas mili
jonas gyventojų emigruoja kas
met į kitus kraštus dėl didelio 
kasmetinio gyventojų prieaug
lio ir susidarančio dėlto tikrai 
didelio gyventojų 'pertekliaus.

Nors nemenkos pramonės ša
lys, kaip kad Prancūzija vos su 
80 gyventojų vienam kvadr. km,, 
kaip kad ir prieškarinė Lenkija 
.su 8.7 gyvent, vienam kvadr. km. 
— skaitosi ne tirštai apgyven
tais kraštais, nėra gyventojų 
.pertekliaus.

Mes žinom, kad dar toli prieš

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
'MŪSŲ BENDROVE veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.
:MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite dideli' 
.pasirinkimą .prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, 
Moskvič, Zaporožės), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficiali©-' 
mis kainomis.

4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parų- \ 
įpinsime reikalingus dokumentus.

ii.

2

3

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604 

TEL. WA 2-9354
ir musų skyrius:

2618 WEST 6 3rd ST., -CHICAGO, -ILL. 60629 
TEL. WA 5-2466

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE1 S

Pirmąjį ’...Ji;” kerę masinė 
emigrantų banga plaukė iš visų 
Vakarų Europos kraštų į taip 
vadinamą Naująjį Pasaulį, į 
Amerikos kontinentą. Daugiau
sia į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Emigrantus viliojo nauji 
horizontai, geri uždarbiai, grei
tas priturtėjimas, anglies ir auk
so kasyklos ir naftos versmės — 
neribotos .įsikūrimo galimybės. 
Visur trūko žmonių — darbo jė
gos ir administracijos. Vyko iŠ 
visur rimti darbininkai, ypač iš 
kraštų su gyventojų perteklium, 
o ir visokį avantiūristai ir nuo
tykių ieškotojai.

Tais pat pagrindais vyko ir ne
skaitlingi emigrantų būriai ir iš 
Lietuvos į Jungtines Amerikos 
Valstybes, tik ne dėl per dide
lio Lietuvos gyventojų 7pertek
liaus. Dauguma jų turėjo tikslą 
greitai užsidirbti pinigų, pratur
tėti, ir vėl grįžti atgal į Lietuvą, 
įsikurti žemės ūkyje, ar šiaip 
koka nors versle.

Į Kanadą vyko labai mažas 
skaičius lietuvių ir tai daugu
moje per Angliją, iš kur jau bu
vo lengva pasiekti jos koloniją 
— Kanadą. Ir tai čia netenka 
kalbėti apie lietuvių masinę imi
graciją Į Kanadą.
Lietuvos nepriklausomybės lai

kais lietuvių emigracija savaime 
beveik sustojo.. Mums patiems 
visur trūko žmonių! Tačiau kny
ga nurodo tam tikrus laikotar
pius, paskatinusius emigraciją. 
Tai vėl tikri tos knygos “išradi-, 
mų perlai”! . - .

štai (cituoju J. V.): “During 
the post-war agriculturąi de
pression of 1924-28 a number 
left the land and migrated to 
the new world (Laike pokarinės 
žemės ūkio depresijos 1924 - 28 
tam tikras skaičius apleido kraš
tą ir emigravo į Naująjį Pasaulį” 
žūr. psl. 18, J. V.). Tai tikra ne
sąmonė, arba žiauri istorinė klai
da! Jokios depresijos ne tik že
mės -ūky je-, -bet ir bendrai tada 
nebuvo ne tik Lietuvoje, bet ir 
visur. Atvirkščiai, tai buvo auk
so gadynė žemės ūkyje Lietuvo
je. Grūdų centneris tada kai
navo J30:litų! ■-U • .

Depresija prasidėjo tik 1928- 
.29 m. aukštos pramonės kraštuo
se, kaip kad Jungt. Amerikos

Rugsėjo mėnesį amerikiečiai tikrina savo akis ir išvengia apakimo. 
Yra akiŲ ligy, kurias galima pagydyti, jeigu iš anksto ligos pradžią 
pastebi. Rugsėjo mėnesj kiekvienam vertėty akis patikrinti pas 

savo akiy specialistą.

Valstybėse ir Kanadoje, vėliau 
ir kitur, ėmės ūkio kraštus ta 
krizė palietė daug vėliau. Lietu
vą pasiekė tik 1931-34 m., kaip 
ir teisingai pastebi toliau ir pati 
knyga. Tuo metu ir negalėjo bū
ti jokios emigracijos iš Lietuvos 
į Kanadą, nes čion Kanadoje bu
vo savo armijos bedarbių, ku
riuos maitino ant gatvių iš ka
riuomenės virtuvių, čia pat kiek 
žemiau sutinkame dar didesnį 
knygos “pterlą”. Štai: “Afer 1926 
a number of Lithuanians left 
the country for political reasons 
— of the emergence of the right 
—wing regime (Lietuviškas ver
timas to sakinio būtų: “Po 1926 
m. tam tikras skaičius lietuvių 
apleido kraštą dėl politinių prie
žasčių — įsigalėjus dešiniųjų 
režimui”. J. V.).

Nesunku atspėti, kad .čia kny- 
gos autoriai turi galvoje 1926 
m. gruodžio mėn. 17 d. kariuome
nės perversmą Lietuvoje^. kurio 
dėka įsigalėjo dešiniųjų režimas 
ir dėl kurio tam tikras' skaičius, 
lietuvių būk tai turėjo apleisti 
kraštą... -Ir čia nenurodoma-bent 
koks tokių politinių emigrantų 
skaičius. Atsęit, knygos pa
skelbta aksioma, nereikalaujan
ti jokių įrodymų. Taip supras 
.skaitančioji tą -<nygą .visuome
nė. 7 L ,

Tikrumoje gi, jokios emigra
cijos iš Lietuvoj dėlto nebuvo, 1 **_ **-

jei neskaityti keletos Maskvos 
apmokamų nuolatinių agentų, 
komunistų, kurie pasitraukė — 
“emigravo” į... Maskvą, pas sa
vo darbdavį... Tai suskaityti 
dviejų rankų pirštų būtų per
daug!

Sunku suprasti, koks čia buvo 
reikalas užsieniui skirtoj knygoj 
skelbti aukščiau cituotą vidaus 
santvarkos pasikeitimo faktą, 
ypač kai tas neturi nieko bendra 
su emigracija į Kanadą. Neno
romis peršasi įtarimas, kad tai 
buvo noras pasitarnauti šiandie
niniam Lietuvos okupantui, Mas
kvai, kuri vis darpapūgiškai kar
toja apie buvusį Lietuvos bur-

žuaziuį režimą su visais jp “ne
galavimais”, kad pateisinti Lie
tuvos dabartinę okupaciją, — už
dėta Lietuvai baisią vergiją, 
taip vad. komunistinės santvar
kos “rojų”, su visomis lietuvių 
tautos naikinimo pasekmėmis.

(Nors šiandien, žiūrint istori
nės perspektyvos plotmėje, atro
do tas “narsus” mūsų kariuome
nės manevras, 1926 m. gruodžio 
mėn. 17 d. perversmas, buvo tik
rai visai nereikalingas, nes žiau
riai pažeidė mūsų demokratines 
konstitucijos vidaus santvarkos 
principus. Juo labiau, kai ta pa
ti daug kainavusi kariuomenė 
su jos privilegijuota aukštąja va
dovybe, Lietuvai kritiškiausiu 
momentu, nepateisino savo pa
skirties, šūvio neišleidus, kapi
tuliavo prieš Maskvos 1940 me
tų birželio mėn. 14 d. ultimatu
mą. Atseit, sulaužė jos duotą 
priesaiką — ginti Lietuvos lais
vę ir Nepriklausomybę! Tačiau, 
plačiau tas klausimas šio raši
nio rėmuose negvildentinas. J.

o vėliau dar TOO laiškų kong- 
resmanui D. B. Fascell, pirmi
ninkui tarptautinės politikos 
ir karinių reikalų pakomisijos, 
svarsčiusios Baltijos valstybių 
reikalus.

Visada skubus su laiškų siun 
timu į Washingtoną yra prel. 
J. Kučingis, Los Angeles 'liet 
par. kleb. V. Semaškos laiškai 
sėkmingai pasirodo Miami 
spaudoje.

(Bus daugiau)

DOMISI LIETUVOS
REIKALAIS

Enter our

Iš viso reikia pastebėti, kad iš 
Lietuvos emigravo į Kanadą la
bai nežymus skaičius žmonių tiek 
jos nepriklausom ybiniais laikais 
-tiek ir prieš tai. Ir tų emigran
tų daugumą sudarė ne lietuvių 
tautybės ašmens, o daugiausia 
mažumų atstovai, miesčionys — 
žydai, rusai, lenkai ir 1.1. Be to, 
ta emigracija vyko ne dėl vidaus 
santvarkos, kokių nors vykstan
čių pasikeitimų, bet tik bendra 
tvarka nuolatinio žmonių kilno-

Sąjūdis American Society 
for the Defense of Tradition, 
Family kreipėsi į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, prašydamas, 
kad būtų duodama jiems infor
macijų apie padėtį okupuotoje 
Lietuvoje, Jie tas žinias pa
naudos periodiniuose leidi
niuose, siunčiamuose į įvai
rias pasaulio valstybes.

Murovijos, Calif, miesto-bib- 
liotekai papršius; Altas pa
siuntė spausdinių apie Lietuvą.

Altos Lake County pirm. Al
bertas Vinick įteikė Hammond 
ir East Chicagos miesto .biblio
tekoms leidinių apie -Lietuvą. 
Alberto Vinick rūpesčiu radi
jo komentatorius Irwing Lewin, 
savo radijo programoj -Ham- 
monde komentavo apie knygą 
“Know Your .Enemy — Com
munism”.

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

1
-
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PER ANNUM

SI 000 or more 
1 year min.

Come under our wing

z jr Nest Sweepstakes
%

Every week for 4 weeks we’ll give away:
126-BIG CASH PRIZES 
100-s5 Giftcheks

25-s25 Savings Accounts (Regular) 
1-^1000 Savings Account (Certificate)

Howto enter
Come in to either our home office at 4192 Archer Avenue hr Chicago or our 
Downers Grove office at 5100 Forest Avenue, fill out your name and address on 
the "Feather Your Nest” entry form, and deposit it in our giant “nest egg” entry 
box. Entries must be received by 11:00 a.m. each Saturday of each week’s draw
ing, Drawing Dales, July 26, August A 9,16,1975, at 11:30 a.nu

Who can enter
All residents of the State of Illinois are eligible to enter except employees 
of Standard Federal Savings, their advertising agency and their immediate family 
members. Sweepstakes valid for Illinois participants only. Entrants must be 18 
and there is a limit of one entry per person tor each w eek s sweepstakes.

S^NI^RD FEDER/il. SĄ\ANGS
Home Office Home Office Hours //įSbfe FSl"1C
4192 Archer Avenue (At Sacramento) Mon: Tues: Thurs; Fri: 9:00 A>M. to 8:00 P,M. L """ I
ChrcagoJUrnois 60632 Wed: Closed KVS**
847-1140 ' S<it; 9:00 A.M. to 12:00 Noon

PER .ANNUM

.PASSBOOK
• ACCOUNTS

PER ANNUM 
$5000 or more 

minimum 
30 months

PAID QUARTERLY AT

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PER ANNUM 

certificates . 
$5000 or more 

4 year mtn.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR USSR DALIS 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,1MC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 —Tel: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vieta pasiekia trumpiausiu laiku Siuntinių pri

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA,
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių au

dinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

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

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

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 
BALTIMORE 31, MD. - 
BROOKLYN, N. Y. 11218 
BUFFALO 12, N. Y. - 
CHICAGO 22, III. — 
CHICAGO, ILL. 60629 
CHICAGO, ILL. 60609 
CLEVELAND 13, Ohio 
DETROIT 12, Mich. — 
FARMINGDALE, N. J. 
HAMTRAMCK, Mich. 
HARTFORD 6, Conn 
LOS ANGELES 4, Calif. 
MIAMI BEACH, Fla. 33139 120V17 St.____ ____________
NEWARK, N. J. — 378 Market Street _________ _.........
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue__________
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue __ ______
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue.....
PHOENIX, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Cahyon Hwy 
RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue __________
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue 
SILVER SPRING, Md. — 622. Elsworth Dr.___________
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street____
TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue _ ___ _ ___
UTICA, N. Y. — 963 Bleelcer Street _____ __ _______ _

126 Tilghman Street................
1900 Fleet Street -_________

— 485 McDonald Avenue
701 Fillmore Avenue ...............

1241 No. Ashland Avenue .... ........
— 2608 West 69 Street _ ___

— 1855 West 47 Street .... ........
— 1028 Kenilworth Avenue------

11601 Jos Campau Avenue------
, — Freewood Acres Rt. 9 .......

— 11339 Jos Campau Avenue 
~ 122-126 Hillside Avenue - -

159 So. Vermont Avenue

— 435-1654
— 342-42^0 
_ 467^465
— -895-0700
— 486-2818
— 925:2787
— 376^6755
— 7710696
— 365-6780
— 363-0494
— 365-6740
— 249-6216
— 385-6550 
305-673-8220

— 642-2452
— 674-1540
— 475-7430
— 769-4507

— 381-8800
— 2574320 
_ 589-4464
— .4754746
— 3924306

fj

2 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------SATURDAY, SEPTEMBERS, 1975



“AR AŠ N 5?ARIAU”!?
Rašo PETRAS ŠILAS

Draugo nepaskelbtas 
straipsnis

Gerb Naujienų Redaktoriau,
Pridedamojo laiško Draugas 

nespausdino. Vyr. red. P. Garš
va, tarp kito, man rašo: “Jūsų 
laiškas liečia labai jau daug kar
tų nagrinėtus, senus dalykus... 
laiške reikia rašyti... vienu ku
riuo klausimu... o ne viską iš 
karto, norint tik klausimais iš
spręsti. Laiškai klausimų “ne
mėgsta”, laiške j juos reikia at
sakyti”.

Aš ir norėjau gauti atsaky
mus, kuriuos išgirstų ir Draugo 
skaitytojai. Kadangi nemažai 
Draugą skaitančiųjų skaito ir 
Naujienas, prašyčiau šį laišką 
atspausdinti Naujienose, kad ke
liamieji klausimai, nors ir be 
Draugo redaktorių atsakymo, 
būtų bent girdimi lietuvių vi
suomenės. ’

Tiesos ieškojimas laiku nėra 
apribojamas. Ir kuo reikalai bū
na svarbesni, tuo pagrindiniau 
jie aptartini. Mano laiške ke
liami klausimai visi veda (ir nau
dojami kaip įrodymai) į vieną 
tikslą — tiesos gynimą.

Su pagarba
Petras šilas 

1975 m. rugp. 30 d.
Š. m. gegužės 29 d. Draugas 

patalpino Juozo Kojelio straips
nį: “Galėtų ir kitaip būti”, čia 
jis prie mūsų opių reikalų gvil
denimo prieina klausimu; “Ko
dėl saviškių įspėjimo nenorėta 
girdėti ?”

Taigi, kai G. Galva, ir dar 
kas nors, minėdavo galimą JAV 
politikos pasiketimą Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo linkme, 
lietuvių visuomenė nepajudėjusi. 
Dar gi, anot J. K., šalia įspė
jančių balsų, buvę ir negaty
vių — “į snaudulį viliojančių se
renadų”.

Ir teigia, kad; “Iš vieno bal

singo veiksnio per metų metus 
buvo kalama mintis, kad Ameri
kos vyriausybė Baltijos valsty
bių okupacijos nepripažinimo po
litikos nekeis”. “Tokios pat nuo
taikos buvo skleidžiamos ir po 
baltų delegacijos priėmimo Bal
tuosiuose rūmuose vasario 27”. 
Ir po pasišaipymo — “balsin
go veiksnio” — jau rašo: “Altą 
oficialiai spaudą informavo, kad 
audiencijos metu prez. Fordas 
delegaciją užtikrinęs, jog “JAV 
tvirtas nusistatymas nepripažin
ti Pabaltijo tautų okupacijos ir 
toliau nepasikeis” ir toliau tęsia: 
“Tie patys šaltiniai oficialiais 
komunikatais visuomenę įtikinė
jo, kad audijencijoje dalyvavę 
lietuvių atstovai savo pareiški
mus įrekordavę “Amerikos Bal
se” ir kad visa tai buvo perduo
ta transliacijose į Lietuvą”.

Ar visa tai lietuviams nebuvo 
leista daryti? Pats Prezidentas 
ir jo žmonės užtikrino lietuvių 
atstovams, kad nieko iš priėmi
me pasakyto ar fotografuoto nė
ra niekuo apribuojama, bet ku
riam viešam skelbimui.

O kai jau išryškėjo Valstybės 
Valstybės Departamento neno
ras, kad Prezidentas baltiečius 
priimtų, ir galop sulaikė lietu
vių įrekorduoto teksto perdavi
mą per radiją, juk tada atsira
do (ne be Altos pastangų) ir Bill 
Andersono straipsnis ir iškilo 
mūsų sujudimas. Ir kaip be nu
vykimo pas Prezidentą, be Vals
tybės D-to įsikišimo, ir viso to 
pasėkoj Bill Andersono aliar

muojančio straipsnio, lietuviai 
būtų galėję paveikliai užversti 
visus savo laiškais ir sulaukti 
atgarsio? Yra didelis skirtumas 
tarp diskutuotinų Amerikos kon
sulo atsilankymų Kaune remi- 
mosi ir aiškaus Valstybės D-to 
įsikišimo, kuris buvo iškeltas di
džiojoj amerikinėj spaudoj ir

buvo girdimas kongresmanų Ir 
senatorių, o taip gi paties Pre
zidento ir Valstybės D-to.

Kita vertus, juk G. Galvos ir 
kitų užuominos nebuvo nei neuž- 
girtos savųjų nei “snauduliu vi
liojančių sirenadų” užliūliuotos. 
Altą kaip tik viską priėmė dė
mesin (ir tas mūsųjų užuomi
nas) ir nuvyko pasitikrinti pas 
patį Prezidentą — patirti tikro
vę, kaip dabar, besiartinant Hel
sinkio konferencijai, šis Prezi
dentas laikosi Baltijos valsty- 

j bių okupacijos klausimu.
Juozas Kojelis savo straipsny

je tęsia: “Prileiskim, kad Bill 
i Anderson savo straipsnių nebū- 
įtų paskelbęs. Tikrai iki šiol bū- 
i tume ramūs, niekas nebūtų ra- 
į šęs nei laiškų nei telegramų ir 
I tūkstančiai dolerių nebūtų įplau
kę į “ypatingąjį fondą”.

Bet Anderson prašneko”.
J. K. nuduoda nežinąs ryšio 

tarp Prezidento paręiškimo Bal
tų delegacijos priėmime. Vals
tybės D-to išpuolio ir galop, kad 
Bill Anderson nemažomis pastan
gomis buvo priprašytas reikalą 
iškelti viešumon.

“urnalistika” (psl. 238) J. K. 
rašo: “Pagrindinė publicisto at
sakomybė yra ginti tiesą... Tie
sa sėkmingiausiai atskleidžiama 
ir apginama... faktų sąžiningu 
interpretavimu...” Na, ar be fak
to — Prez. delegacijos priėmimo 
ir Valstybės D-to trukdymo — 
Bill Andersonas būtų buvęs įju
dintas savo straipsniams parašy
ti? Ir galop, ir liepos 25 dienos 
baltiečių pakvietimas pas Prezi
dentą (ir H. Kisingeriui daly
vaujant) ar būtų įvykęs?

Galiausiai J. K. nusiskundęs 
“nepaprastosios konferencijos” 
nesekme rašo: “Išsiskyrimas 
(konferencijoj P. .š.) pradžiugi
no ne Lietuvos laisvės kovotojus 
ir jų draugus. Dėl kokių priežas
čių “nepaprastoji konferencija” 
iširo, yra vieša paslapttis 
mįslingai nutęsia:... kad veiks
niuose yra žmonių, kurie atsa-

komybė? naštos nebepajėgia pa
kelti, taiiau tokiu atveju atsa
komybės naštos nebepajėgia pa
kelti, tačiau tokiu atveju atsa
komybės nusiimti negali ta or
ganizacija. kuri deleguoja silp
nuolį atsakingoms pareigoms. 
Faktai yra labai aiškūs kas tor- 
peduoja lietuvių veiklos vieny
bę”. J. K. nenurodo tų torpe- 
duojančių faktų ir nesako kas 
yra tas, jo vadinamas “silpnuo
lis”. Jei jau tikrai jis tokį žino, 
reiktų duoti aiškių įrodymų, iš 
kurių būtų tikrai matyti to vyro 
silpnumas.

Vėl tenka patiekti iš Žurnalis
tikos paties J.’K. teigimų: (psl. 
238) “Išeivijoj... publicistinei da
liai telkiami bendradarbiai. Re
daktorius tačiau čia turi paro
dyti nepaprasto akylumo, nies 
publicistikoje, autoriui nepaty
rusiam ar nesąžiningam, lengva 
nuslysti į demagogiją, išplau
kiančią iš partiškumo, ignoran- 
cijos ir kitų nepagirtinų žmo
gaus būdo savybių” ir (ten pat 
239 psl.), “Lietuviškos spaudos... 
pirmasis uždavinys... ieškoti ir 
rodyti kelią į tiesą. Ta prasme... 
redaktorių atsakomybė didelė. 
Spaudos laisvę jie gali panaudo
ti tiesai tarnauti... tos pačios 
laisvės vardu... atsikreipti į 
žmonių egoizmą, ignoranciją par
tines aistras”. 0 kur veda J. K. 
užuominos apie torpedavimus ar 
paslaptingus silpnuolius?! Arba 
jo laiškas Drauge š. m. liepos 7 
d. “Geriau atmerkti akis”, kur 
tarp kitko tvirtina, kad A.L.T. 
S-gos seime buvo nepritarta 
“Blinstrubo linijai”, į ką liepos 
29 d. Drauge gavo atsakymą, la
bai jau švelnų, ALTS-gos pirm. 
F. Čekienės, kad tas nepritari
mo tvirtinimas yra neteisingas.

O kaip atitinka tikrovei b. kv. 
teigimas š. m. rugp. 18 d. įžan
giniame “Nelaimingas ėriukas 
dėkoja vilkui”., kur teigiama, 
kad: “...mūsų pačių vienas veiks
nys... skatina rašyti JAV politi
kams — įvykio kaltinikams pa
dėkos laiškus ir siųsti telegra

AKTYVUS LIETUVOS 
REIKALUOSE

įvairių kolonijų lietuviai pa-! 
rodo daug aktyvumo Lietuvos 
reikaluose. Miami Altos sky
riaus pirm. P. šilas mums pra
neša, kad Altos centrui paska
tinus, jie išsiuntė per 2,000 laiš
kų JAV prezidentui, Valstybės 
sekretoriui, senatoriams, kon-
gresmanams, Bill Andersonui, 
jimosi ribose, dažniausiai opor- 
tunistiniais tikslais, sau gyve
nimo laimės beieškant.

Tikrai masinė lietuvių emi
gracija, bėgimas, prasidėjo 1940 
met., kai komunistinė Rusija, 
brutaliai sulaužiusi visas tarp
tautines ir tarpusaves sutartis, 
savo imperialistiniais grobimo 
tikslais, okupavo žydinčias Pa
baltijo valstybes, taigi ir Lietu
vą, ir uždėjo pasmirdusio mas
kviečio Maskvos bato priespau
dą, vergiją su visomis lietuvių 
tautos genocido pasekmėmis. ŠĮ 
kart, nors trumpai ir atsargiai, 
tai pastebi ir knyga savo 18 psl.:

Prieš nekeliančią abejonių tei
sėtumu Tarybą, nebeturėtų lik
ti pagrindo protesto vardu, tęsti 
skilimą.

Dar vienos Tarybos, nekontro
liuojamai “išrinkimas”, tikrai 
atneštų didelės žalos į mūsų vei
klą. Todėl darytinak as įmano
ma, kad tikrai nesusidarytų są
lygos pateisinimui pasakymo — 
ar aš nesakiau.

t , ,w

mas. Taigi, padėkos už Helsin
kio išdavas. Koks veiksnys ? Ko-

PRIE 46-TOS IR ARCHER AVĖ.

kiu būdu ragina? Per spaudą, 
radiją, televiziją, bendraraščiu 
ir kada? Ar tai yra bendro — 
sklandaus darbo paskata? Ir ar 
tas prisideda prie veiksnių ne
sklandumų išlyginimo?!

Veiksnių, ar kad tik vien Ben
druomenės, pairimo priežasčių 
aiškinimasis, šiuo kart išplistų 
per toli iš laiško formos ribų. 
Mėginsiu ribotis tik nurodymu 
būdo, kuriuo, mano supratimu, 
darna galėtų sugrįžti.

Ta linkme Drauge rašė Vy
tautas Kutkus. Plačiu žvilgs
niu žvelgė į JAV lietuvių or
ganizuotos veiklos nesklandu
mus, galop pripažindamas, kad: 
Klaidų yra vienoje ir kitoje pu
sėje”. Bet konkrečiau prie klai
dų atitaisymo prieina savo siū
lymais Juozas Kojelis š. m. bir
želio 16 d.

Drauge str. “Lietuvių Bend
ruomenė — visų rūpestis”. Tarp 
kito rašo: “Pertvarkytini, su-
vienodintini ir griežčiau prižiū
rėtini tarybos rinkimai... be at
skaitomybės neplatintini balsavi
mo lapeliai... Pats esu liudinin
kas, kaip atsirado asmenų (net 
į visuomenės autoritetus preten
duojančių) , kurie tuose pačiuose 
rinkimuose balsavo paštu ir rin-

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS,

"kimine  j e būstinėje”.
Jei tai vyko Los Angeles, kur 

yra viena apylinkė ir balsuotojai 
veik viens kitą žino, kaip tada 
Chicagoje ir jos aplinkumoj, kur 
apylinkių yra arti dešimties? 

Galimybės yra bent keliose ir 
po kelis kartus pabalsuoti!. Ne
žiūrint į galimus principinius 
nuomonių skirtumus, ar ne stip
riausia smūgis Bendruomenės

SVEIKIN A KOVOJ aNčIUS 
LIETUVIUS

Koneresmanas P. \V. Rodi
no (dem., Ill.) savo kalboje 
Atstovų Rūmuose pabrėžė: 
“Mes turime nuolat stiprinti lie
tuvių tautos ryžtą pasiekti ne
priklausomybę. Lietuvių tau
tos aukos ir protestai per pas
kutinius 35 m. liudija jų atme-

tima netei-čios inkorporacijos. 
Aš sveikinu ir remiu lietuviu 
kilms amerikiečius ir lietuvius 
visame pasaulyje, siekiančius 
teisingumo ir savo tautos lais
ves”.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Mokama 4 metę 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

AUTOMOBILIAMS
Mokama 1 mėty 

Certifikatams.
Mažiausia $1,000 

ar daugiau.

Taupmenos padėtos i reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

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

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 5.25% 
$1,000 įdėtas vieniems metams duos . . . . .. .,6.5%.
$1,000 įdėti 4 metams duos .... .... 7.5%
$1,000 įdėti 6 metams duos..................................  7.75%

Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Fede
ralinės Valdžios Apdraudą F. S. L. L C.

SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G E RIM A L 
VISĄ LAIKA GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS LR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGSĖJO 7 DIENA VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

pairimui buvo praeitieji netvar
kingi Tarybos rinkimai? Ir to 
pasėkoj neteisėtai išrinkta Ta
rybos veikla privedusi prie dras
tiško opozicijos pasipriešinimo.

Iš esamos padėties išeities rei
kia ieškoti ateinančio pavasario 
Tarybos rinkimuose. Tam, trum- 
pai-drūtai: reikia nustatyti apy
linkių ribas, sudaryti rinkėjų są
rašus ir rinkiminę komisiją, lyg 
bei principu sudaryti iš prieš-1
taraujančių pusių.

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- V 
syti- i

Taupykite dabar. K

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die- 
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos "į 
dienos. C

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4% 1
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir |į 
jos išėmimo. 1

Investavimo knygelės sąskaitos neša &

MM I

1 SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1 1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
\ VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS.
■
> 1923 metai*. TeL 421-3070V
g Įstalgo* pfetuoM kiemas antomobfliam* paatatytLK
- ..................................................- -, ■ - ■■ --   ■ -, ■ -, -
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III. — Kritinės pastabos

1) Dėl nežinojimo, su kuo 
reikia tartis.

JAV LB vadovybės opozici
ja yra jau organizuota ir ima
si budy bei priemonių savo

rūšies “perversminiu” meto
du perorganizuoti JAV LB fe
deraciniais pagrindais. Ji tą 
daro, vadovaudamasi teisės 
idėja, morale ir tautos bei vals
tybės interesu, kaip tą esu jau 
aiškinęs “Naujienose’’ anks

Naujienos nepasimete
Stasys J. Jokubka, Vilnyje komentuodamas apie 

Helsinkio pasirašytos deklaracijos sukeltas nuotaikas, 
sąmoningai viską maišo, kad senas Vilnies skaitytojas 
visai nesusigaudytų ir skleistų netikras žinias apie Ame
rikos lietuvių visišką nesusigaudymą ir pasimetimą. Jis 
norėtų, kad taip būtų, tai tada būtų šiokios tokios vilties 
jam atsigauti, bet, deja, taip nėra. Jokubka neturi drą
sos net savo senukų tiksliai informuoti.

Kad Helsinkio konferencija tarptautinės politikos 
nesuprantančių lietuvių tarpe sukėlė šiokio tokio pasi
metimo ir net nerimo; kad vienas kitas tą pasimetimą 
dar labiau išpūtė, norėdamas sukelti priešo pageidauja
mą paniką; kad Jokubka, priklausydamas dideliam 
maskviniam orkestrui, pūtė ir tebepučia j tą pačią dū
dą, tai šiandien kiekvienam aišku. Bet tvirtinti, kad 
Naujienos šiuo laikotarpiu būtų pasimetusios, gali tiktai 
Jokubka, kuris, nekreipdamas dėmesio Į faktus, gali 
tvirtinti bet koki dalyką, jeigu tuo momentu toks tvirti
nimas jam būtų reikalingas.

Kada Jonas Genys, vadovaudamas kelioms organi
zacijoms, iš Washingtono pranešė latvių pakištą žinią, 
kad Dr. Valiūnas “areštuotas” ir kad visas Washing
tone esantis Baltų komitetas budi ir ruošia protesto de- 

- monstraciją prie Baltųjų Rūmų, tai Naujienos rugpiū- 
čio 1 dieną parašė įžanginį*- “Reikalingos tikslios infor-* 
macijo's”. Latvių tarpe yra dauguma gerų ir rimtų žmo
nių, bet Į komitetus sulindo “vadovauti” nori karšta
košiai, kurie ne visuomet skaitosi su faktais. Pirma ne
gu protestuoti, reikia nustatyti, kas atsitiko.

Rugpiūčio 2 dienos Naujienų Įžanginis vadinosi 
“Pardavė ar nepardavė Lietuvos?” Visą Ameriką jau 
aplėkęs sovietinės propagandos paruoštas melas, kad 
Amerika pardavė Lietuvą”. Tai nesąmonė, bet buvo žmo
nių, kurie patikėjo šia maskvine propaganda. Be kitų 
dalykų, tos dienos Įžanginiame buvo toks paragrafas:

“Blogų žinių iš Helsinkio nėra, bet Įvairių gan
dų ir paskalų — pilna. Vieni tvirtina, kad prezi
dentas Fordas pavergtą Lietuvą užmiršo, kad suva
žiavusiems atstovams Lietuvos padėties nepriminė. 
Kiti pasakoja, kad Amerika Lietuvą pardavė, o dar 
kiti tvirtina, kad amerikiečiai Helsinkyje pripaži-
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no sovietų aneksiją. Kol jokių tikslių žinių nėra, tai 
gandais negalima tikėti... Vieną galime pasakyti, 
kad Amerika Lietuvos nepardavė ir neparduos. 
Amerikiečiai neparduoda to, ko neturi. Amerika 
niekad Lietuvos neturėjo ir neturi. Jeigu koks bu
kaprotis valdovas ir norėtų parduoti, tai negalėtų. 
Toks pardavėjas tuoj turėtų aiškintis teismui, o 
greičiausiai psichiatrinės ligoninės gydytojams!” 
(Naujienos, 1975 m. rugp. 2 d., 4 psl.).
Rugpiūčio 4 d. Naujienų Įžanginis vadinosi “Fordas 

Įspėjo sovietų valdžią”. Tada Chicagą jau buvo pasieku
sios prezidento Fordo kalbos ištraukos, o kai gavome 
visą kalbos tekstą, tai ištisai ją ir atmušėme, kad kiek
vienas pamatytų jo paties pasakytas mintis. Preziden
tas Fordas kalbėjo apie pavergtų tautų laisvę, apie Ame
rikoje gyvenusių žmonių prieš 200 metų padarytą ryžtą. 
Kiekvienas savo akimis galėjo pamatyti, kad prezidento 
kalboje nebuvo jokių nuolaidų sovietų valdžiai. Pasime
tė vienas kitas lietuvis, bet ne Naujienos. Jokubka, su
maišęs Naujienas su Draugu, tvirtina, kad visi pasimetė. 
Jis rašo:

“Nabagams (Jokubka suplakė visus “reakci
nius nacionalistus”. N. R.) išėjo visai kitaip, negu 
laukė. Prezidentas G. Fordas, nuvykęs ėmė ir pasi
rašė po deklaracija nė žodeliu neprisimindamas Lie
tuvos; pripažino pokario metais nusistovėjusias šie
nas, o jūs nabagai nacionalistai žinokitės. Žinoma, 
yra ko apstulbusiems kietotis (? N.) ir pykti, anot 

. jų, kad Amerika juos apvylė, išdavė Pabaltijo šalis...' 
Skaitai žmogus jų spaudą ir negali Įsivaizduoti, ko
kius jie baigė mokslus, kad taip nesiorientuoja tarp
tautinės politikos klausimuose, kai nors kiek galvo
jantis žmogus , supranta, kad Helsinkio deklaracija 
yra “detentės” proceso išdava”: (Vilnis, 1975 m. 
rugpiūčio 29 d., 1 psl.).
Kad lietuvių tarpe buvo pasimetėlių, šiandien visi 

žinome. Kad pasimetėlių tarpe buvo aukštus mokslus? 
baigusių žmonių, nepajėgusių susigaudyti pagrindi
niais klausimais, taip pat žinome. Kad lietuvių tarpe 
buvo alseikų, kurie sąmoningai viską maišė ir nerimą' 
kėlė, paaiškės tiktai vėliau. Bet tegu Jokubka neįsivaiz
duoja, kad ir jis jau viską žino. Jis žino, kaip-lietuviui 
tarpe skleisti sovietų imperijos propagandą, daugiau 
nieko.

Pripažino “pokario metais nusistovėjusias, sienas”, 
tiktai Brežnevo ir Jokubkos galvose. Britų premjeras 
aiškiai palakė, kad Helsinkio konferencija Rytų Europos 
dabartinių sienų nepripažino, britai nepripažįsta Neisės 
— Oderio sienos, o ką jau bekalbėti apie kitas -sienas. -O 
britų užsienio ministeris pasakė, kad britai pripažįsta 
rusų okupaciją de facto, bet jie nepripažins Lietuvos ru- 
sams de jure.

Jokubka gali suvelti Naujienas su Draugu, <bet Nau
jienos nebuvo pasimetusios ir nesirengia pasimesti.

čiau J.i vadovauja jos vy
riausias organas — tai JAV LV 
Reorganizacinė Taryba. Su ja 
ir turėtų tartis ne kokia JAV 
LB vadovybės sudaryta komi
sija, apie kurią rašo Juozas 
Gaila savo straipsnyje, o JAV 
LB Taryba ar Valdyba betar
piškai ar per tam skirtus jų 
atstovus, kuriais gal nebus nei 
vienas iš Juozo Gailos straips
nių tokiais jau negerais žmo
nėmis, manding, be jokio pa
grindo ir Įžeidžiamai apšauk
tų asmenų.

Išvis, kas tikrai nori taikos, 
turi nusiteikti taikos dvasia ir 
stengtis nedraskyti praeities 
žaizdų; turi apvaldyti savo 
neapykantos aistras ir neįžei
dinėti tų, su kuriais nori susi
taikyti, kaip JAV LB Valdybos 
pirm. Juozas Gaila įžeidinėja 
kitų labai gerbiamus, vakar 
buvusius visos mūsų LB, o 
šiandien tapusius jos vadovy
bės opozicijos veikėjus, kaip 
Dr. Z. Danilevičių, žymų mū
sų visuomenės veikėją, A. Juš
kevičių, pasižymėjusį ir jau 
seną JAV LB veikėją ir kitus. 
Ypač negražu tokiame augšta- 
me JAV LB poste esančiam J. 
•Gailai įžeidinėti viešai mer
gaitę dėl jos amžiaus, ką jis da- 
-ro su panele Birute Kemežai- 
te. Iš to visa aiškėja, kad Juo- 
zsa Gaila Aeturi takto ir diplo
matinių gebėjimų vesti JAV 
LB vadovybės vardu derybas 
■su tos vadovybės organizuota 
opozicija. Atsiprašydamas jį, 
aš drįstu Bendruomenės labui 
jam čia patarti iš savo vado
vaujamojo posto pasitraukti, 
leistis jį užimti kitam, už jį 
taikos ir vienybės atstatymo 
deryboms vesti, lankstesniam 
ir vienuose reikaluose daugiau 
už jį nusimanančiam, jei JAV 
LB vadovybė išvis tos taikos 
ir vienvbės atstatymo nori.

2) Dėl JAV LB Garbės Teis
mo, kuriuo Dr. Z. Danilevičius 
ir kiti JAV LB vadovybės opo
zicijos veikėjai nubausti, tai 
jis, mano nuomone, yra klai
dingas. Dėl jo pasisakysiu at
skirai, 1975. IX. 8 d. “Naujie
nose”, teisininkų puslapyje, 
kur panagrinėsiu tą sprendi
mą teisės požiūriu.

3) Dėl JAV LB vadovybės 
opozicijos ankstesnių neva sa- 
valiavimų, kuriuos pirmesnė 
LB Taryba neva toleravusi, tai 
juos straipsnio autorius turėtų 
konkrečiai nurodyti, tuom tar
pu kai jis kalba — rašo abs
trakčiai, nenurodydamas fak
tų, nepateikdamas įrodymų. 
Kas gi neįrodyta — to nėra. 
Quod non apparet — non ėst 
Kreipimasis opozicijos žmonių 
į 'LB Garbės Teismą, dėl ko 
skundžiasi, ar skundžia tuos 
žmones (irgi abstrakčiai) J.

Gaila, nėra joks “sauvaliavi
mo” įrodymas, o jų teisės vyk
dymas, pasitikint savo teise ir 
LB teismu, jo nešališkumu ir 
teisingumu, kuo pasitiki tik 
teisingi žmonės, niekuo ne
kalti.

4) Str. autoriaus skelbimas, 
kad opozicijos žmonės nega
vę norimų GT sprendimų, juos 
sufabrikavę”, t. y., — juos pa
sidirbę, susiklastoję, susifalsi- 
fikavę, yra švąistymasis ki
tiems įžeidimo žodžiais, irgi 
nenurodant faktų. Kada, kur 
ir kas tą padarė? Ir išvis, kaip 
galima teismo sprendimus su
fabrikuoti”, kada teismas turi 
gi jų originalus, kuriuos gali
ma paskelbti spaudoje net fak
similėse? Į

5) Dėl kaltinimo opozicijos, 
kad ji pati laužiusi įstatus, tai 
str. autorius, matyt, turi gal
voje opozicijos ėmimąsi per
organizuoti JAV LB, nesilai
kant jos įstatų. Šiuo klausimu 
jau esu pasisakęs ir tą kaltini
mą opozicijai atrėmęs “Lais
vojoje Lietuvoje” ir “Naujie
nose” anksčiau, įsakmiai pa
stebėdamas ir pabrėždamas,

kad JAV LB organizuota opo
zicija to JAV LB perorganiza
vimo ėmėsi, vadovaudamasi 
teisės idėja, morale ir tautos 
bei valstybės interesu, negalė
dama veikti formate teise, t. 
y., — LB įstatais dėl to, kad 
pačios LB vadovybės jie buvo 
paminti, su jais nesiskaitant, 
kaip su teise. Kur įrodymai? 
Ogi tas faktas, kad 1973 m. 
rinkimai JAV LB Tarybos na
rių ir PLB seimo atstovų Mar
quette Parko ir Cicero Apylin
kėse vyko nusikalstamuoju — 
suklastojimo būdu, ką matė ir 
galėjo paliudyti daugybė liu
dytojų, dėl ko buvo paduota 
Garbės Teismui skundų, ku
rių nei vienas to Teismo nebu
vo svarstytas iš esmės, visi 
grąžinti skundėjams, kaip pa
vėluoti”, gi jų “laiku” paduo
ti nebuvo galima dėl iš anksto 
paruoštų suktų ir neaiškių, su
pintų rinkimų taisyklių. O kai 
LB nariai nori dėl to skųstis 
JAV valstybiniam teismui, tai 
nusikaltėliai šaukia — rėkia, 
kad toks skundimas būtų ne
suderinamas su lietuvių gar
be. ..

(Bus daugiau)

LITUANISTINIAI PASIRYŽĖLIAI
Džiugu, kad mūsų išeivijo

je dar turime gražaus idealis
tinio jaunimo, uoliai dalyvau
jančio įvairiose jaunimo orga
nizacijose, tautinių šokių gru
pėse, bendradarbiaujančio spau 
doje ar net redaguojančio kai 
kuriuos skyrius ar jaunimo 
leidžiamus žurnalus.

Sąmoningasis jaunimas pui
kiai supranta, kad norint bent 
palaikyti savąją kultūrą, sve
timuose pasviečiuose gyvenant, 
būtinai reikia praplėsti savo 
lituanistinių žinių lobyną, ge
riau išmokti gimtąją kalbą.

Malonu, kad Čikagos Aukš
tesniosios Lituanistinės Mo
kyklos ir Kr. Donelaičio Aukš
tesniosios Lituanistinės Mo
kyklos abiturientai, baigdami 
mokslo metus, o kai kurie va
saros atostogų metu apsispren
dė ir pareiškė norą įstoti į Pe
dagoginio Lituanistinio Insti
tuto akivaizdinį skyrių.

Lituanistiniai pasiryžėliai: 
Beleckaitė Magdalena, Buro- 
kaitė Violeta, Drungaitė Šal
me, Garūnaitė Rūta, Jakubaus
kaitė Aldona, Kerelytė Jovita, 
Kučas Linas, Martinka Vikto
ras, Orentas Radutis, Prancke- 
vičiūtė Irena, Rasutytė Vilija, 
Reinytė Vita, Rušėnas Audrius, 
Seibutytė Liucija, Statkutė 
Diana, Tamulynaitė Birutė ir 
Užubalytė Dovilė (jos motina 
yra baigusi šio instituto neaki 
vaizdinį skyrių).

Šis sąmoningasis jaunimas, 
norėdamas geriau patarnauti 
Tautai ir Tėvynei,, ryžtasi nuo
dugniau panagrinėti tautos 
kultūrą bei istoriją, tobuliau 
išmokti gimtąją kalbą. Būtų 
malonu, kad ir daugiau atsi
rastų jaunuolių, kurie pasek
tų savo draugų pavyzdžiu, šio 
instituto akivaizdinis skyrius 
naujuosius mokslo metus pra
dės 1975. 9. 13 d-., ryto 9 vai. 
Šiuo metu galės ir kiti įsiregis
truoti į akivaizdinį skyrių. Į 
neakivaizdinį- skyrių gali įsi
registruoti bet -kuriuo -laiku ir 
iš bet kurio žemyno.

Po imetrikuliacijos bus skai
tomos paskaitos.

šio Instituto adresas: •* 
Pedagoginis Lituanistikos - 
Institutas,
5620 So. Claremont Avenue 
Chicago, Ill. 60636.

A. Dundulis
PLI Akivaizdinio skyriaus 

direktorius

JUBILIEJINĖJ STOVYKLOJ
Dr. K. Bobelis, Amerikos 

Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
nors būdamas labai užimtas sa
vo profesiniu darbu, rado lai
ko išvykti į jubiliejinę ateiti
ninkų stovyklą “Dainavoje”, 
kad tą patriotinį sąjūdį pasvei
kintų Altos vardu.

DR. A. J GUSENAS rikos juodaveidžiai čiulpdavo, dar ir dabar tebeeini-' Ligoninės turi net specialistus anesteziologus ligo-SAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

11
1885 metais Dr. Halsted, John Hopkins Universi

teto profesorius, vienas pirmųjų pradėjo apmarinti 
apatinius žandikaulius, įšvirkšdamas 4% kokaino skie
dinio. Ir tik nuo to laiko prasidėjo rovimas dantų be 
skausmo.

Reikia sakyti, kad anastezijos lopšys yra JAV. 
Amerikos mokslininkams priklauso nuopelnai ir pa
garba, nes jie daugiau negu kiti šioje šalyje pasidarba
vo, tobulindami ne tik dantims gydyti ir išrauti, bet ir 
visoms kitoms žmogaus kūno dalims apmarinti būdus.

Prisieina žodį kitą daugiau pasakyti apie aneste
zijas nueitą kelią. Jos nuopelnas žmonijai nepamirš
tinas, kol žmogus ant šios planetos egzistuos.

Skausmas nuo pat primityvės epochos buvo di
džiausias ir negailestingiausias žmogaus priešas. Jis 
be skirtumo kankino skurdžių, turtuolį, mokytą, ge
nijų ir obskurantą. Visi skausmo bijojo, o gydytojai 
chemikai pradėjo tyrinėti ir ieškoti būdų skausmą 
tramdyti.

Vienur kitur praeities istorijos užrašuose randa
ma pažymėta, jog skausmui tramdyti buvo naudoja
ma Indijos kanapių viršūnės, opiumas, pusžalių aguo
nų pienas ir kiti augalai.' Rodos, kad arabai graikai ir 
žydai vartojo mandrogorą skausmui mažinti.

Be to. skausmui mažinti dar buvo naudojamas al
koholis, tabakas, kafeinas ir daug kitų įvairiais var-l 
dais pavadintų chemikalų. Būtina priminti. Pietų Af-i

pia koko lapus.
Juodaveidžiai nesiduoda apmarinti raunant dantį. 

Jie prašo išrauti skaudamą dantį neužmarinus, nes 
įšvirkštas į žandą kokainas arba novokainas juos la
bai susargina.

Archainiai žmons, būdami tamsūs, aklai tikjo. 
jog skausmas yra Dievo rykštė žmogui bausti už jo nuo- i 
dėmes. Kunigai žmonėms skelbė, jog tramdymas skaus
mo, tai prieštaravimas Dievo įstatams ir jo šventai va
liai.

Dvasiškiai bažnyčioje iš sakyklų viešai pasmerkė 
anestezijos atradėjus, juos iškeikė, apšaukė bedieviais, 
eretikais. Tūli jų net atvirai pasakė, kad eteris, tai 
tikras įrankis šėtono rankose. Kiti sakė, jog anestezi
ja pašalina baimę Dievo, o nelaimės valandoje žmogus 
šauksis ne į Dievą, bet į gydytoją.

Dr. James Y. Simpson pavyko pritaikyti bendram 
apmarinimui chloroformą. Jis migdė gimdyves ir su
mažino jų skausmus. Tada prieš jį sukilo ne tik jo ko
legos, bet ir kai kurie dvsiškiai, kurie sakė, jog Die
vas ištermdamas Ievą iš rojaus, pasakęs: “Skausmuo
se gimdysi vaikus”. Buvo aišku, jog visi gydv tojai, ku
rie praktikavo anesteziją, buvo vadinami eretikais bei 
priešais Dievo ediktų — patvarkymų priešais.

Medicinos progresas ir atradimas anestezijos ne
nusikalto Dievo ediktui, štai 1957 metais, posėdžiau
jant Romoje, Vatikano salėje, 500 gydytojų pats po
piežius Pius XII pasakė, jog skausmo tramdymas yra 
Dievo leistas. Argi ne įstabią ir juokingą komediją su
vaidino neseniai buvę priešai, tie patys bažnyčios tė
vuk kurie anesteziją skausmui sumažinti vadino šėto
no išradimu, o dabar anesteziją pripažino ir ja nau
dojasi net tie patys, kurie pirmiau ją prakeikė.

n i ams migdyti. Vis atrandami nauji anestetikai, nau
ji preparatai, nauji metodai jiems vartoti: vieni jų 
įšvirkščiami tiesiai į gyslas, kiti įkvėpuojami su oru. 
Anksčiau surasti kokainai, novokainai yra labai išto
bulinti, pagerinti ir plačiai naudojami odontologijoje 
dantų nervams užmarinti., taisant ar traukiant dantis. 
Xoyokainas turi visas gerąsias kokaino nervus migdan
čias savybes ir nepalieka jokių nemalonių pasėkų.

Novokainas turi labai daug ištobulintų šalutinių 
gaminių, kurie pritaikomi specialiais atvejais, pav., 
xylocaine, prokaine, unikaine, rovokaine, primakaine, 
lidokaine ir kiti. Novokaine yra daugiau vartojamas 
šių dienų odontologų traukiant dantis, juos gręžiant, 
pulpui marinti ir visoms kitoms operacijoms. Seniau 
buvo naudojama arseno pasta. Dabar novokainas ją 
pavaduoja.

ALKOHOLIS
Gėrimai vadinami vienu vardu alkoholiniais, kaip 

vynas, degtinė, alus ir t t. jie visi turi savyje daugiau 
ar mnžiau alkoholio. Alkoholis yra bespalvis kystis, 
smarkiai garuojantis ir greitai degantis.

Vynuogių vynas buvo žinomas žmonėms ir žiloje 
senovėje. Rodos, kad senąjame įstatyme Nojus apra
šytas begėdiškai girtas. Drakonas baudžia mirtimi kiek 
vieną pasigėrusį.

Alus,.’.įvairios giros ir kitokį panašūs gėrimai bu
vo taipgi pasauliui gerai pažįstami.

Arabai išskyrė gryną alkoholį be jokių priemaišų 
ir jam davė tą vardą. Tada niekas alkoholio nemėgi
no vartoti, nes žinojo, kad jis yra nuodai.

Vėliau gydytojai priskyrė alkoholį prie vaistų, pa- 
____ - — -

vadindami jį gyvybės vandeniu (aqua vitae), mat gy
vybės vanduo atgaivina ligonį. Tais laikais alkoholį 
pardavinėjo vien tik vaistinėse.

XVI amžiuje pradėjo žmonės nesibijoti alkoholio 
kaip nuodų ir ėmė vartoti ne tik gydytojai, bet maišyti 
jį į paprastus kasdieninius gėrimus.

XVII amžiuje alkoholis išleistas buvo iš vaistinės 
ir greitu laiku pasklido visame pasaulyje.. Tik XVIII 
amžiuje pastebėtas visas baisumas pasekmių nuo alko
holio paplitimo ir girtuokliavimo.

Antroje pusėje to amžiaus visos civilizuotos 
šalys bandė sulaikyti alkoholio plitimą įvairiais bū
dais, bet tai mažai ką pagelbėjo.

Europa nešdama civilizaciją į laukines šalis, per
kėlė ten ir alkoholį. Geradarė europiečių ranka, Skie
pijanti civilizaciją žmonėms su kardu nepadarė tiek 
pikto, kiek pasiūliusi nekaltiems sutvėrimams alkoho
lį, nuo kurio jie pradėjo nykti ir kristi kaip musės.

Nerasime šalies, kur nebūtų alkoholio. Jis apsu
po visą pasaulį. Jis iš vien atsiranda bjauriausiose pa- 
leistuvybės landynėse ir šventuose altoriaus induose.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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TELEF. PR 8-3225
DR. ANNA BAUONAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

J8SS W. «3nl Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUtBRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GIMBKOLOCINl CHIRURGIJA
6449 $e. PulMki Rd. (Cr«wford 

MmHcsI Bwildins). T»L LU 5-6444
PrUrn. ligrjthij pagal fusttgrinią. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
4MKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tehf. 695-0533 

Fex Valley Medical Center 
840 SUMMIT STREET 

ROUTE <LGHif ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71*t STREET 
jOfiSM: HEmlock 44849

RazkU 348-2233 
OFISO VALANDOS:

tiktai susitariu. f

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeMehectsr Cemtnunfty klinikos 
Medicines direktorius.

1938 S. AUnhelm Rd„ Westchester, Ill.
BALANDOS: <3—9 dirbo .dienomis .ir;

T»L 542-2727 arba 562-272X.

Detroito
Tautos šventės minėjimas
Šventės minėjimas įvyks rug

sėjo 7 d. Prasidės su pamaldo
mis visose trijose lietuvių baž
nyčiose 10:30 vai. Minėjimas, 
akademija Kultūriniame centre, 
Southfield 9 mile 12:30 vai. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauti. Aukos bus renkamos 
tik Bendruomenei. Ruošia LB 
Apylinkės Valdyba.

Išvyka gegužinė
Tautinės S-gos Detroito Sky

riaus gegužinė įvyks rugsėjo 14 
d. Onos ir Česio Šadeikų gražio
je sodyboje, 28975 Wellington 
Rd. Farmington, pradžia 12 vai. 
Visi kviečiami dalyvauti. Bus 
įvairaus maisto ir gaivinančių 
gėrimų. i

Susivienijimo 200 kp. 
gegužinė “Pilėnuoe”

RRADINSKAS
PRIETAISAS 

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI

2512 W. 47 ST. • PR 6-1998 
Sekm. ir tree, uždaryta.

REZ.: GI 8-0873 Z

DR. W. EIS1N - EISIMAS f
AKUŠERIJA IR MOTERŲ DGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
■■*132 So. Kedtit Ave., WA 5-2670 

. frąUndns pagal susitarimą. Jei neat- 
giliępiA. skambinti MI 3-0001.

GĖLĖS V1SQMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 84)834

^TEL — BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
Tek 561-4605 ir 4894441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI: 

1002 N. WESTERN AVE. 
(Prie Western Ave. kampo), 
52M No. WESTERN AVE. 

"Valandos pagal susitarimą.

(PUTRAA1ENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Sekmadienį rugpiūčio 31 d. iš 
pat ryto dangus buvo apsiniau
kęs ir pradėjo lynoti. Kuopos 
kasininkas Julius Rimkūnas pa
skambino man ir sako, kad pas 
jį jau labai lyja į gegužinę ne
važiuosiąs ir gėrimų neatvešiąs. 
Atsakiau jam, nebūk juokingas, 
esame pasiruošę maisto, nors ir 
labai lyja — važiuoti būtinai rei
kia. O be' to gali kai kas ir 
atvažiuoti, būsime apvylę.

“Pilėnai” nearti, už 60 mylių, 
gal gi ten ir nelyja. Beveik ir 
atspėjome. Išvažiavus iš De
troito, lietus apstojo, o “Pilė
nuose” vienas būrelis lietaus pra
ėjo, tai ir viskas. Drąsesni lie
taus nebijojo ir apie 50 pikni- 
kautojų atsilankė ir gana pado
riai praleido laiką. Vieni vaiši
nosi skaniais balandėliais ir kal- 
dūnais bei dešromis su kopūs
tais ir kūgeliu, kiti gaivinosi šal
tais gėrimais, treti kortavo. At
sirado ir J. Kincįus su patefo
nu, užgrojo Pupų Dėdės polką. 
Pasitaisė ir ūpas, taip diena 
matant ir prabėgo.

Pagaliau įvyko ir laimės trau
kimas, štai ir laimingieji: A. Mi- 
kalkėnas, F. Kaminsky, Adelė 
Bono, Darrell Maynard ir Zo. 
Sikora.

Nors gegužinė atsilankiusiais 
negausi, bet buvo iš kitų mieste
lių bei apylinkių. Iš Ann Arbor 
Onutė ir Liudas Seleniai su šei
ma, iš Dekster Vincas Atkačiū- 
nas, iš Norval apylinkės P. Kim- 
barauskienė su dukra Birute. 
Kadangi bilietai buvo iš anksto 
parduoti, gegužinę skaitome pa
sisekusia. Ruošiant gegužinę pa
sidarbavo; 'Gabrielė Pankūnie- 
nė, Bronė Sukauskienė, Ada Te- 
ličėnienė, Ona Pusdešrienė, Er-

PERKRAUSTYMAl

na Gariiauskienė, Pranė Televi-. ravimo, ko taip siekė okupau- ------ l(as
Prez. Fordo pareiškimas, kad 

JAV ir ateityje nepripažins Lie
tuvos inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą, mums labai svar
bus ir Altas ta kryptimi ir atei
ty veiks, siekdamas šį JAV nu
sistatymą dar labiau išryškin
ti.

čienė, Feliksas Blauzdys, Juozas 
Murinas ir Kazys Špakauskas. 
Ačiū visiems.

— Suivienijimo 200 kuopos 
aktyvus naryss Feliksas Blauz- 
dys paaukavo šaulių stovyklai 
“Pilėnai” 100 dolerių.

NEPASIMESKIME PO

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Bobelis atkreipia 
dėmesį į tai, kad neturime pa
simesti po Helsinkio konferen
cijos. Nors toje konferencijoje 
priimtas įsipareigojimas ir už 
geležinės uždangos pagerbti 
žmogaus teises, bet iš kitos pu
sės okupantui stiprinamos vil
tys išlaikyti dabartines sienas. 
Tačiau Helsinkio konferencija 
nepripažino Lietuvos inkorpo-

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
L T E T U V I 0 

. DRAUGAS IR BIČIULIS

SusirinkimŲ

— Šakiy Apskrities Klubo narių 
susirinkimas Įvyks rugsėjo '7 dieną 
3:00 vai. popiet Petronėlės svetainės 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
ir jų svečiai kviečiami dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės. Valdyba

WWVWWWWAWWWAWAWVWVWVWSAWZAWWVWVWW

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

prftbMffiti apsirengus eis vidun karalaite*. — Psalme 45:13.

Viešpats ieško tokių, kurie garbina jį visa savo siela, visomis savo jė
gomis ir visomis mintimis. Tokius visiškai pasišventusius Viešpats dabar 
surenka ir prirengia, kad ateityje, Tūkstantmetinėje karalystėje, iš jų su
sidarytų Kristaus jaunoji, Dievo Avinėlio žmona, bendri paveldėtojai su 
Kristumi. Tokie, kaip jo nutarta, bus padaryti sąnariais karališkosios 
šeimos ir bus dieviškosios prigimties dalyviais. “Kuriuos jis iš anksto 
pažino, tuos iš anksto ir paskyrė, kad Jie būtų tos pačios išvaizdos, kaip 
jo Sūnaus .paveikslas. Tokiems jis suteiks malonę ir garbę ir jokio 
gero neatitrauks nuo jų dėlto, kad elgiasi teisingai ir vaikščioja nekal
tybėje.

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rusieji? { tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
mtMkMMi. Rašykite:

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

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Msc teL: HE 4-1811
JUxMendlos: PR S-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
1454 WEST 71st STREET

VATANPOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo .3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai
1B13 w. 71»t St. — Tel. 737-5149
TOrį-na akiu Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
~V>1 susitarimą. Uždaryta treč.

I

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R.ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

/

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

.PROSTATOS CHIRURGIJA 
.2456 WEST 63rd STREET 

ViL: antrad, nuo 1—4 po pietų.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek-; 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

GERA NAUJIENA!!!
ŽEMIAUSIOS PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOS!!!
Jokia kita firma nesiunčia 

pigiau už Ihtertrade Express 
Corp!

Jūsų artimieji, dabar gaus 
^daugiau.

UŽSAKYKITE DABAR

TIK PER INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ

715° So. MAPLEWOOD AYE

CHICAGO, ILL. 60629

X)WT FIXES HURT 
QUK rOKEST ERIENW

MSti We*t 43rd St., Chicapo, III. 60629 
Telef.: PRo«p*<* 6-5084

P. LILEIKIS. 0. P.
ORTHOPE D AS-PROT EZI ST AS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Areh Support*) ir t. t

■

Ofise telef.: 776-2880 
^Nauįes rez. telef*: 448-5545

DR. VH. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spac. MOTERŲ lipo* 
Oftepa: 5452’WEST 59th STREET 

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAI*.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir penki 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai* 54 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

V. Tuma so n i s, M. D., S. C
c HI RU R GAS

J454 WEST 71st STREET
QfUo taJef^ HEmlock 4-2123
Pmki. ‘telef4' Glbson 8-6195

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

1AYINGJ

ŠPECIALAUS -RUBLIO 
CERT1FIKATA1

Yra geriausia Dovana. Inter- 
trade Express Corp, anksčiau | 
lai sakydavo, o dabar taip sako 

jūsy giminės.
Su jais jūsų gimines gali gau

ti ką tik jie nori už dali regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Intertrade Express Corp, mie- 
lai jums prisius įrodymus vi
siškai veltui.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus - 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai 9arantuoti ir .duoda - 
greičiausią patarnavimą. Certi- 
fikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra $2.55.

Jokiu primokėįimy nėra.
Reikalaukite mūšy veltui siun- 

čiamy iliustruoty katalogy.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530 
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 

GREITAS PRISTATYMAS 
PILNAI GARANTUOTI 

Pasirinkite iš šių nauju modelių 
ZHIGULI VAZ 2101 $3574.00
Naujausias patobulintas 
Export© modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
ZHIGULI VAZ 2102 
Station Wagon 
Export© modelis 
MOSKVITCH 412 IE 
MOSKVITCH 408 IE 
MOSKVITCH 426 IE 
Station Wagon 
MOSKVITCH 427 IE 
Station Wagon 
Naujas patobulintas 
ZAPOROZHETS ZAZ

$4096.00

$3939.00 >

$3624.00
$3333.00

$3781.00

$4057.00

968 AE 
$2600.00 

specialausReikalaukite mūšy 
Biuleteni© su automobiliu 
veikslais, pėl apartvnenty ir - 
dėvėtu drabužiu ekskursantams 
iš SSSR tarp pat reikalaukite 

specialty katalogy.
Mes turime 26 metų patyrimą - 
šiame biznyje Ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.
4QOEnKKSEn

:------

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

'UIJIU fsss

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 .So. 50th Ave., Cicero, Ill. PLone: OLympic 2-1003

GEORGE F. RUDMINAS

»

Nuliūdę lieka:

■■■if

ambulance 
PATARNAVU 
MAS DIENĄ 

IR NAKTŲ

i

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

į i

3

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-H3S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpuonc 1-ižld
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-44A0

S — >MWWMOS, CHICAGO G, IL1___ SATURDAY, SETTEMBER 6, 1975

Kun. STANISLOVAS LINKUS
Gyv. Justice, Illinois

Mirė 1975 m. rugsėjo 2 d., 11:07 vai. ryto, sulaukęs 89 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Vilniuje.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: brolio duktė Cecelia Linkus su šeima ir kiti gi

minės, draugai bei pažįstami.
Sekmadienį, 2:00 vai. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 

koplyčioje, 2533 W. 71st Street.
Pirmadienį, rugsėjo 8 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. kun. Stanislovo Linkaus giminės, draugai ir pažįstai®! 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterėčia, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1975 m. 
rugsėjo mėn. 4 d. mirė mūsų brangus tėvelis

KAZYS KUDLA
Gimė Lietuvoje Bučiūnų km., ’Pašvitinio vals., Šiaulių ■ 

aps. Paskutiniu metu gyveno Baltimorėje, 216 So. Au
gusta Avenue.

Pasiliko .dideliame nuliūdime dukros: Stasė Balčiūnie
nė ir Filomena, Remigijus Balčiūnas su žmona Genute, anū
kai ir proanūkai — Justinas ir.Sandrutė.

Laidotuvės Įvyks rugsėjo mėn. 8 -d., .pirmadienį po ge- . 
dulingų pamaldų šv. Alfonso bažnyčios palaikai bus nuly- ! 
dėti į Loudon Park kapines. ' )

Giminės, draugai ir pažįstami yra nuoširdžiai ’kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse.

Kūnas pašarvotas Weber koplyčioje, 5311 Edmondson , 
Avenue, Baltimore, Md.

Nuliūdę lieka:
Dukros, žentai, anūkai ir proanūkai.

EVA BARŠEVSKY 
(Barėiauskas)

Mirė 1975 metų rugpiūčio mėn. 30 dieną ir palaidota 
Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Velionė Eva Barševsky negali atsidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į amži
nybės vietą. Todėl mes, atmindami ją ir apgailėdami jos 
mirtį, dėkojame draugams, atvykusioms į šermenis, atsiun- 
tusiems gėlių, užpirkusiems mišias ir paly dėjusiems į ka
pines.

Dkojame kun. Antanui Puchinkiui, kuris atlaikė įspū
dingas pamaldas už jos sielą. Dėkojame Laidotuvių Direk
toriui Donald A. Petkui už mandagų ir tvarkingą patarna
vimą. Dėkojame karstanešiams, nunešusiems ją į amžino
jo poilsio vietą ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems gimi
nėms, draugams bei pažįstamiems.

-O Tau, mūsų mylimoji, sakome — ramiai ilsėkis šal
tojoj žemelėj.

Dukterys — Isabelle Putrimas.ir Aldona Davis, 
5 anūkai — Eva, Paul su šeima, Joseph, Annette 
ir Jerome J. Davis, Albert Davis, proanūkas Mark 
Davis, sesuo Magdalena Bakutis, brolis Antanas 
Valiukas ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
IlKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

P. J. RIDIKAS
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ALT Informacija
ETNINIŲ GRUPIŲ ĮNAŠAS

Įvairiuose miestuose veikia 
specialūs amerikiečių komi tei
tai JAV 200 m. sukakčiai pa
minėti. Jie turi specialius pa
dalinius skatinti, kad etninės 
grupės iškeltų savo įnašų j JAV 
progresų. Tuo reikalu ameri
kiečiu komiteto atstovė kon
taktavo Altų. Įvairių miestų 
lietuviams susidaro proga sa
vo vietovėse kaip nors atžv- 
mėti lietuvių įnašą, ir tos pro
gos nereikėtų praleisti.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJU 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.

NAUJUOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalioti- 
nials.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių 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: Chlcago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, HL 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS -----------------------------------------------

ADRESAS ------------------------------------------------------------------

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

(pr,e 47-tos) 254-8500
MEMBER
—. — . MES TAIP PAT PARDUODAME VI-
RLLO sus CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR

Rdoctio. sOTi« 7,000'MIESTŲ JAV-SE PER RELO

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

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

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

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.
- - - ------ ■................. - - - - 7

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgu metu patyrimas.

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

---------- .-..,1'-  ̂ ...... ..... . . . . , '

< .r , T JLJL..- _  - 1 .'!! . — ■ _ ■„ .. .11 , ■ -  >

| 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

T "T .1 i -------- --------

pasiruošimai altos
KONFERENCIJAI

Jubiliejinė 35-ta Altos kon
ferencija įvyks lapkr. 22 d. 
Pick - Congress viešbuty Chi-į 
cagoje. Jai ruošiasi Altos cent-! 
ras ir skyriai. Džiaugiamasi^ 
kad joje lietuviai turės progos į 
pasimatyti ir išgirsti žodį Lie
tuvos reikalu iš mūsų gynėjų:; 
laikraštininko W. F. Anderson 
ir iš kongresmano Edv. Der- 
vvinski, kuris, grįžęs iš kelio
nės po Kiniją, turės platesnių 
informacijų ir naujų įspūdžių.

Loterijos laimėtojai
CHICAGO. — Praėjus.55 sa

vaitėms kaip Illinojaus valstybi
nė loterija prasidėjo ir išstudi
javus 71 stambiausių laimėtoją, 
rasta, kad stambias sumas lai
mi daugiausiai žmonės su vai
kais, tokie, kurie pinigo yra rei
kalingi, ir kad maždaug kas ket
virtas laimėtojas gyvena ne Illi- 
nojuj. Loterijos tvarkytojai 
tvirtina, kad tikėtų ne Illinojuj 
gyvenantiems parduoda tik 10- 
15 nuošimtį. Tarpe tų, kurie lai
mėjo po $300,000 45 nuošimtis 
yra viduramžiai apie 45 metų 
amžiaus, du trečdaliai yra vedę 
vyrai ir 70 nuošimčiai turi vai
kus.

Viešas atsakymas 
p. p. Alg. Rugieniui ir

Jonui Urbonui
Gerbiamieji,

Į Jūsų man atsiųstų raštą, nu
rodanti, kad aš, nors būdamas 
sekantis kandidatas, negaliu Įei
ti Į LB Tarybų, pranešu, kad 
dėl Įvykdytų Chicagoje netvar
kingų rinkimų, JAV LB Tarybą 
laikau neteisėta. Taip pat ne
teisėtas, mano nuomone, yra ir 
jos sudarytas “garbės teismas”. 
Tad jo padarytas sprendimas 
manęs nesaisto.

Iki nebus LB atstatyta Į tei
sėtą padėtį, kol jos vadovai ne
atsisakys žalingų užmojų ir iki 
LB negrįš Į jai skirtus veiklos 
barus J. A. Valstybėse, tol aš ir 
daugelis kitų lietuvių pasilieka
me 'opozicijoje. [Protestas gi 
prieš LB Įsigalėjusius jai pačiai 
kenksmingus reiškinius nėra 
joks nusikaltimas, bet kiekvie
no lietuvio pareiga.

Dr. Z. Danilevičius

CICERO
Tautos šventės minėjimas

JAV LB (Registruota) Cicero 
Apylinkės Valdyba, 1975 metų 
rugsėjo mėn. 7 dieną, (sekma
dienį), šv. Antano parapijos sa
lėje, Cicero, rengia Tautos šven
tės minėjimą. Pamaldos, šv. An
tano parapijos bažnyčioje 10:30 
vai ryto. Po pamaldų Įvyks mi
nėjimas parapijos salėje.

Dr. Zenonas Danilevičus skai
tys paskaitą apie Tautos šven
tės reikšmę lietuvių tautai. Po 
paskaitos deklamuos Rita Vaba- 
laitytė. Ir minėjimo užbaigai, 
Cicero jaunimas suvaidins Kv. 
Runirno vieno veiksmo vaizdą: 
“Grįžtantieji iš Sibiro”, daly
vaujant Įžymiam aktoriui Alfui 
Brinkai.

Mieli tautiečiai, JAV LB 
(Reg.) Cicero Apylinkė kviečia 
tamstas maloniai dalyvauti Tau
tos šventės minėjime. Po minė
jimo vaišės. Valdyba

PUSMEČIUI 64 (DOLERIAI 
(10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

: NAMŲ ĮKAINAVIMAS 
NEMOKAMAI 

Turime pirkėjus.
J. BACEVIČIUS 

TeL 778-2233 
i f

AL. IR I G N A S
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 737-3988 — TEXACO

58-toe Ir Weetern Avenue kampe*

---------------------------------------------------------------------- -

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Like)

Dilo nimut II liuko Ir H vMiut.
Dirbi t gi rantuoti*.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti Y A 7-9107

STASYS ŠAKINIS
X_________________ ___________ ____________ /

DAN KURAITIS, -

neseniai grįžęs iš Ryty Europos, Nau
jieną piknike papasakos kelis savo ke
lionės įspūdžius. Vėliau jie bus pa

skelbti Naujienose.

Po minėjimo visi į Naujienų 
pikniką, nes Naujienos visiems 
prielankios, pasako tiesą, tikrą 
tiesą, tad ten ir būkime. Taip 
sako P. Dubauskienė. Mokytoja 
žino ką sako. Vienybė — galy
bė! Aš tai seniai kartoju.

Cicero D.

Lietuviškas kryžius 
Augsburge

Prieš 30 įmetu Bavarijoje, 
Augsburgo priemiesčiuose — 
Hochfelde ir Haustettene gyve
nę lietuviai tremties dienoms 
atminti, pastatė netoli Hochfel- 
do lietuvių stovyklos, prie labai 
judrios gatvės, aikštelėje masy
vo ąžuolo kryžių. Abiejų sto
vyklų lietuviams dalyvaujant, 
jį iškilmingai pašventino vysk. 
V. Padolskis. Vokiečiai jį dar 
iki šiol vadina jLitauisches 
Kreuz.

Deja, šiandien šis kryžius yra 
apverktinoje būklėje. Jo smul
kiosios dalys yra nutrupėjusios, 
pats kryžius juodais dažais nu
dažytas. Dalis tvorelės išvir
tusi. Reikalingas pagrindinio 
remonto. Toks, koks jis dabar
tinėje būklėje yra, geriau, kad 
jo ten visai nebūtų, nes jis lie
tuviams daro tik gėdą. Man 
rodos, kad pirmoje vietoje tu
rėtų jo likimu pasirūpinti Augs
burge gyvenę lietuviai. Ji rei
kia išgelbėti, kolįvokiečiai dar 
nepašalino, kaip apleistą lieka
ną, kuria niekas nesirūpina. 
Man atrodo, kad yra galimybė 
jį išgelbėti, tik reiktų kreiptis į 
Vokietijos L. B-nę, o aukų re
montui nebūt sunku surinkti.

K St.

WASHINGT0NAS. Nacional. 
Saugumo Tarybos pranešimu per 
praėjusį Darbo savaitgalį viso
je Amerikoje automobilių nelai
mėse žuvo 371 asmuo, o spėta 
buvo kad žus 460.

Į"”" ' " ' - ......... '
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— Montrealio lietuvių šešta
dieninė mokykla pradės mokslo 
metus rugsėjo 20 d. 9 vai. ryto 
Cherrier mokykloje, prie Cher- 
rier ir St. |Hubert gatvių. Nu
matoma suorganizuoti klasę lie
tuviškai nekalbantiems vaikams. 
Taip pat planuojamas Lituanis
tinis seminaras mokyklą baigu
siems. Mokinius ir kursantus 
registruoja mokyklos vedėja 
Monika Jonynienė, tel. 489-2106.

— Bronė Srugienė iš Gage 
Parko apylinkės gavo Amerikos 
pilietybę.

— Varnas Montessori prieš
mokyklinio amžiaus mokykla 
pradėjo mokslo metus. Mokyk
los vedėja yra Sofija Blažienė. 
Informacijai tel. 776-6667.

— Valentina Brazis paskirta 
Šv. Kryžiaus ligoninės medici
nos rekordų skyriaus mikrofil
mų ir teisinės srities vedėja.

— Ronaldas S. Rudokas iš 
Marquette Parko apylinkės bai
gė humanitarinius mokslus ba
kalauro laipsniu Illinois univer
sitete, Urbanoje.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

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:

3624030
LIBERTYVILLE
SADDLE SHOP

307 PETERSON RD.
LIBERTYVILLE. ILLINOIS

HELP WANTED — F-eMALE 
' Darbininkių Reikia

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

bas dienos arba nakties metu. 
Turi suprasti angliškai. 

Skambinti angliškai.
Tel. 7874950 arba 787-4723.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS Brighton Parko apylinkėje. 

Tel. LA 3-7153.

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys suaugusiam vyrui 
arba moteriai, dirbantiems ar pensi
ninkams. Galima pasigaminti maistą 
ir yra kiti patogumai. Tel. WA 5-6742.

VISAI PRIE TILDEN MOKYKLOS. 
48-OJI IR UNION. 

IŠNUOMOJAMAS 7 KAMBARIŲ 
ŠVARUS BUTAS

DaTbo dienomis iki 5 vai. vakaro tele- 
fonuoti 548-7409, o savaitgaliais >— 

visą laiką.

— Grįžo iš atostogų: Janina 
Marks iš New Buffalo, Mich., 
prof. Adomas Varnas iš Union 
Pier, dr. Bronė ir Viktoras Mo- 
tušiai iš Floridos.

— Kazimieras Kupreišis, bu
vęs biznierius Marquette Parko 
apylinkėje, pratęsdamas prenu
meratą, parėmė Naujienas 5 dol. 
dovana. Tos pat apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas 6 mėn. 
J. Litvinas iš Town of Lake apy
linkės atsiuntė 4 dol.

— Inž. Jonas Jurkūnas, tauti
nių organizacijų ir visuomenės 
veikėjas, pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė Naujienų nau
dai penkinę. Bronius Strikaitis 
iš Rochester, N. Y. atsiuntė 4 
dol. Naujienų vadovybė vi
siems rėmėjams, platintojams 
ir naujiems skaitytojams nuo
širdžiai dėkoja. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.

— Dariaus - Girėno lituanisti
nės mokyklos registracija bus 
rugsėjo mėn. 6 d. tarp 9 ir 12 
vai. Jaunimo Centre.

Buv. Lietuvos Policijos Tar
nautojų Krivūlės Klubas š. m. 
rugsėjo mėn. 13 d. rengia Rude
ninį Parengimą, kuris įvyks 
Balio Pakšto svetainėje, 3801 S. 
California Ave. Perengimas su 
trumpa menine programa, šal
tais ir šiltais užkandžiais, baru 
ir šokiais, kuriems gros B. Pak
što orkestras. Pardžia 7:30 vai. 
vak. Įėjimo auka $7.—. Nuo
širdžiai prašome atsilankyti. 
Dėl rezervacijų skambinti tel.: 
523-0148, Fr' 6-1976 arba 
254-8830. Valdvba

(Pr).

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

A Elektros Įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis,
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559.
(Pr).

♦ Lietuvos Vyčių - sendrau
gių piknikas įvyks rugsėjo 6 d. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. 
Pradžia 12 vai. vidudienį. Bus 
šilti pietūs, turtingas Laimės 
šulinys. Visi lietuviai kviečia
mi dalyvauti linksmai praleisti 
laiką. Rengėjai.

.. : (PO-

INCOME TAX SERVICE.

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA, 50 
pėdu sklypas, Brighton. Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000, Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

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.

OPEN HOUSE
SUNDAY 12 TO 4

7343 So. Maplewood (2532 W.)

SOURCE OF DELIGHT
Brick 3 bedroom Georgian. 2% baths. 
Formal dining room. 2 car garage. 
Patio, gas grill, stove and refrigera

tor. carpeting. Immaculate.

ONLY $28,000.

BOBLAK REALTORS
9632 So. CICERO

636-3033

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
yyosavYbfs — kitur

DĖL SENATES 
SAVININKAS PARDUODA 

16 KAMBARIU NAMĄ
— roominghouse. Jei kas norės, ga
lės gauti paskola. Dėl informacijų 

kreiptis: FRANK MICKUS.
236 COURT ST., HOT SPRINGS, 

ARK. 71901. Tel. 6244061.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinip sklypai pard.

PARDUODAMAS 3 VIETŲ LOTAS 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. Dėl in
formacijų skambinti tel. 776-8230.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

---- ---------------------------------

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pas vienintelį
lietuvi kailininką 7^

Chicagoje ------

NORMANĄ

North Wafejwh Avenue185

el. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

2nd Floor Chicago, DI. 60601

SKAITYK IR KITiU PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’’NAUJIENAS*

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 GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdu lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18.250.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti musų. 
$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. beisraanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdų lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650. ■ "

1% AUKŠTO. 18 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnvčiosz Jau laisvas. — 
$21,000.
- 2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante. naujas gazu šildvmas. 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. NAW 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 AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. VESTERN AVĖ.

Chicago. DI. 60609. Tel. VI 7^3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefu REpublIc 7-1941
C - į

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.
< — NAUJIENOS, CHICAGO ILL. — SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1975




