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SARGAI PARMUŠĖ PASIKĖSINTOJĄ, 
APGYNĖ PREZIDENTĄ G. FORDĄ 

Pasikėsintojo priklausė kriminalisto 
Charles Manson žudikų grupei

SACRAMENTO, Cal. — 26 metų amžiaus moteris penktadie
nio vakarą kėsinosi nužudyti prezidentą Fordą, bet jai nepasisekė. 
Prezidentą lydėjęs sargas Larry Buendorf, laiku pastebėjo josios 
rankoje ginklą, čiupo pasikėsintoją, parmušė ją žemėn ir atėmė 
ginklą.

Prezidentas Fordas, paspau
dęs ranką laukusiai moteriškei, 
rengėsi pasisveikinti ir su pasi
kėsinto ja, bet, pastebėjęs ginklą, 
pasitraukė į šąli. Tada suvirto 
prezidentą lydėjusieji sargai, 
parmušė pasikėsintoją ant že
mės ir aėmė iš jos užtaisytą gink
lą. Ji vadinasi Lynette Alice 
Fromme ir kelis metus priklau
sė nuteisto kriminalisto Char
les Manson “šeimos grupei”.

Pradžioje ji buvo patraukta 
teisman kartu su kitomis “Man- 
son šeimos” narėmis, bet vėliau 
ji pasisiūlė liudyti prokurorui. 
Manoma, kad ji tada bandė iš
gelbėti savo kailį nuo ilgų me
tų kalėjimo arba mirties. Ji liu
dijo .prieš .žudynėse dalyvavusias 
moteris. Kiti tvirtina, kad mo
terys pavydėjo viena kitai, todėl 
Fromme ir keršijo kitoms “šei
mos narėms”

FBI turi pagrindo manyti, kad 
pasikėsintoją buvo ne viena. Ji 
viena laukė prezidento, bet ji vie
na negalėjo paruošti pasikėsini
mo. Kas nors jai paruošė gin
klą, sudėjo šovinius ir pasiuntė 
ton vieton. 'Prezidentas atvyko 
Į Sacramento, Kalifornijos sos
tinę, kur iš anksto buvo pasiren
gęs pasitarti su gubernatorium 
Brown. Atvažiavusį prezidentą 
pasitiko būrys žmonių, visi jį 
sveikino. Padavęs ranką vie
noms, jis rengėsi sveikintis ir 
su pasikėsintoją, bet pastaroji 
traukė iš rankinuko ginklą. Tada 
prezidentas nusisuko.

Švarūs automobiliai 
tik 1980 metais

PASADENA, Kalif. — Kali
fornijos Technologijos institu- 
skelbia, kad įdėjus $1 bilijoną į 
tolimesnį tobulinimą ir gerini
mą, galima bus laukti apie 1985 
naujų automobilių, kurių moto
rai sudoros kurą be jokių kenks
mingų garų ar dujų.

Aštuoniolika mėnesių trukusi 
studija baigėsi viltimi, kad iki 
to laiko nauji motorai sunaudos 
kurą visu trečdaliu mažiau kaip 
dabar, o tai sutaupys JAV kraš
tui 8 bilijonus dolerių kiekvie
nais metais.

IŠ VISO PASAULIO

LIMA, Peru. — Peru kariškių 
valdžia pirmą kartą per 7 me
tus davė vieną valdžios postą 
ne kariškiui, kad civiliai turėtų 
valdžioje savo balsą. Naujasis 
prezidentas generolas Francisco 
Morales Bermudez paskyrė ci
vilį Luis Barua Castaneda eko
nomijos ir finansų ministeriu. 
Castaneda, bankininkas ir eko
nomistas, buvo Morales Bermu- 
dezo vyriausias patarėjas, kai 
dabartinis prezidentas nuo 1969 
iki 1973 metų pats buvo ekono
mijos ir finansų ministeriu.

WASHINGTONAS. — Sovie- 
tų Rusija pasidarė pirmaeilė naf
tos (nevalyto aliejaus) gamin
toja, pirmą kartą pralenkdama 
Jungtines Valstybes, U. S. Mai
nų biuro žiniomis, praeitais 1974 
metais sovietai nevalytos naf
tos išpumpavo 3.4 bilijonus sta
tinių, tai yra 9 nuošimčiais dau
giau kaip JAV-bės, kurios per
nai petroliejaus pagamino 5 nuo
šimčiais mažiau, iki 3.2 bilijonų 
statinių. Per visą pasaulį 1974 
metais aliejaus produkcija sie
kė kaip ir 1973 metais — po 20.5 
^bilijonus statinių.: Petroliejų 
eksportuojpančių kraštų organi
zacija (OPEC), kurios narių tar
pe yra ir arabų aliejų produkuo
jančios valstybės, sumažino pro
dukciją visu šimtu milijonų sta
tinių: 1973 metais produkavo 
11.3 bilijonų statinių, o 1974 m. 
11.2 bilijonų.

PENSACOLA, Florida. — Ke
turių dienų amžiaus dvynukėms 
mergaitėms būtinai reikalinga 
kraujo transfuzija, bet tėvai, ku
rie priklauso Jehovos Liudinin
kų sektai, savo tikėjimui drau
džiant, atsisakė leisti transfuzi
ja, nors daktarų nuomone be 
kraujo transfuzijos naujagimės 
turės mirti. Teisėjas kūdikius 
pavedė valst. gynėjo globai su 
teise apsispręsti dėl transfuzi
jos. Tėvai teisėjo nuosprendį 
apeliuoja.

ALBANY, N. Y. — Plėšikas, 
kurs apkūlė banko sargą, pa
šovė policininką ir per 17 valan
dų išlaikė įkaitais 9 žmones, pa
galiau pats pasidavė policijai. 
Pasiduoti jį per telefoną kalbėjo 
policijos viršininkas. Plėšikas 
Robert Roscoe, 34, jau 1972 me
tais buvo nuteistas 1-3 metams 
kalėjimo už pasikėsinimą api
plėšti banką ir dar 5 metams už 
apiplėšimą. Buvo paleistas at
sėdėjęs dvejus metus. Dabar bus 
teisiamas už apiplėšimą, smur
tingą užpuolimą ir žmonių (įkai
tų) grobimą.

LONDONAS. — Du Londono 
laikraščiai paskelbė priešingas 
priežastis dėl ko nusižudė vie
nas sovietų navigatorius Valen
tin Rizov, sovietų lėktuve prieš 
nusileidžiant Heatrow aerodro
me. Daily Mail rašo, kad jis jau
tė kas jo laukia kai lėktuvas už 
kelių valandų nusileis Maskvoje, 
o Daily Telegrap paskelbė pa
tyręs, kad tarp to navigatoriaus 
ir kito aviatoriaus pakeliui iš 
New Yorko įvyko ginčas. Britų 
Scotland Yard patyrė, kad po 
ginčo Ryzov nuėjo į lavatoriją 
ir nusišovė. Sovietų lėktuvas 
Iliušin 62 atskrido į Maskvą 9 
valandomis pavėlavęs ir Ryzovo 
lavoną pargabeno jau karste.

Prezidentą nuc užpuoliku saugojęs" sargas Larry Buendorf, pama
tęs moters rankoje ginklą, tuojau ją parmuša ant žemas, čiupo ui 
ranku ir išmušė ginklą. Paveiksle matome sargą Buandarfą,-savo 
kūnu prispaudusį pasikėsintoją -Lynette Alice Fromm*, žudiko 

"Manson šeimos" seniausią narę.

PORTUGALIJOS KARIAI IŠMETĖ
GEN. VASCO GONCALV S3

LISABONAS, Portugalija. — Penktadienio naktį Portugali
jos kariai išmetė gen. Vasco Goncalves iš vyriausios karo tarybos, 
pasmerkė jo vestą politiką, o jis pats atsisakė nuo Portugalijos 
štabo viršininko pareigų. Penktadienio rytą turėjo susirinkti visa 
karo jėgų taryba, bet susirinko tiktai pusė josios narių.

Susirinkusiems kariuomenės 
ir aviacijos vadovybė pranešė, 
kad gen. Vasco Goncalves pasky
rimas ‘ štabo viršininku reiškia 
pilietinio karo pradžią Portuga
lijoje. ^Kariuomenės ir aviacijos 
atstovai neis į tarybos posėdžius, 
kol nebus panaikinta iki šio me
to vesta Goncalves politika.

Išrinkta nauja karo taryba

Aviacijos viršininkas pranešė 
prezidentui Costa Gomes, kad 
jis nebandytų atidaryti karo ta
rybos be kariuomenės ir aviaci
jos atstovų. Jeigu jis bandytų 
tai padaryti, tai būtų paskutinis 
jo valstybinis aktą.

Prezidentas aviacijos įspėjimo 
nepaklausė, bet jis tuo tarpu at
liko kitų svarbių dalykų. Pir
miausia jis pranešė pusei susi
rinkimo, kad naujoji karo ta
ryba, susidedanti iš 24 žmonių, 
yra visai kitokio sąstato negu iki 
šio meto buvusioji. Kariuome
nė ir aviacija pasiuntė demokra
tines santvarkos atstovus.

Jis taip pat pranešė susirinku
siems, kad gen. Vasco Goncalves 
atsistatydino iš štabo viršininko 
pareigų. Jia negali vadovauti

kariuomenei, kuri atsisako jo 
klausyti.

Prezidentas taip pat pranešė 
tarybai, kad pašalinti iš tarybos 
visi karo vadai, rėmusieji gen. 
Goncalves štabo viršininko pa
reigoms.
Kap. V. Lourenco informavę 

komunistus
Kap. Vasco Lourenco informa

vo susirinkusius karo tarybos na
rius, kad krašte prasidės pilieti
nis karas, jeigu komunistai ban
dys primesti kraštui gen. Gon
calves arba jo vestą politiką.

šios trumpos kalbos užteko, 
kad prezidentas ir premjeras 
keistų politiką.

CHAPEL HILL, N. C. — Mi
chael Swift, North Carolina uni
versiteto genetikas praneša, kad 
jam pasisekė identifikuoti dvi 
genes (genės biologijoje yra bio
cheminiai mikroskopiniai viene
tai, kurie “tvarko” paveldėjimą), 
kurios yra nepaprastai jautrios 
kai kurių rūšių vėžiui. National. 
Vėžio Institutas paskyrė $300,- 
000 tolimesniam tyrimui tęsti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Niujorkietė Tawny Elaine 
Godin, vos sulaukusi 18 metų iš
rinkta Amerikos gražuole. Jo
sios palydovėms buvo N. Caroli- 
nos Susan Lawrence ir Kalifor
nijos Janet Jay Carr. Ji gaus 
15,000 mokslui tęsti.

* Turkijoje labiausiai nuken
tėjo Palu, Elazir kaimeliai, nu
grimzdę į plyšusj kalną.

o‘ Prezidentas Fordas nuvyko 
į Sacramento gubernatoriaus re
zidenciją trumpai "papasakojo 
apie pasikėsintoją, o vėliau svars
tė su gubernatorium priemones 
nusikaltimams sumažinti. Pa
skutiniu metu Kalifornijoje augo 
nusikaltimų skaičius. Preziden
tas Kalifornijoje pasakė kelias 
kalbas, bet neužsiminė apie pa
sikėsinimą.

o Kalifornijos policija žinojo, 
kad keli “Mansono šeimos” nariai 
gyvena Kalifornijoje ir buvo Sa
cramento miestelyje, bet nerado 
reikalo imtis apsaugos priemo
nių. Ji nemanė, kad A. Fromme 
būtų pavojinga.

Izraelio premjeras leak Ra
bin, pasidžiaugęs pasirašyta tai
ka su Egiptu, pradėjo skųstis 
tirijiečiais. Jis pareiškė įsiti
kinimą, kad su Sirija bus daug 
sunkiau susikalbėti. Jam atrodo, 
kad ir ten bus reikalinga Kisin- 
gerio intervencija.

o Palestiniečiai pradėjo gra
sinti į Egiptą siunčiamiems Ame
rikos elektronikos specialistams. 
Jie planuoja sprogdinti stebėjimo 
stotis. Tuo tarpu žydai ir egip
tiečiai pasižadėjo garantuoti sau
gumą.

*■ Sekmadienį atsistatydino vi
sas gen. Vasco Goncalves kabine
tas. Tuo tarpu adm. Pinheiro 
Azevedo naujo kabineto dar ne
sudarė. Buvęs premjeras pareiš
kė, kad jis niekad daugiau poli- 
tikon nosies nekis.

YOKOSUKA, Japonija. — 
Apartmentų name sprogusi na
mų darbo bomba 5 žmones už
mušė ir 8 sužeidė. Nustatyta, 
kad trys užmuštieji buvo kairie
ji aktyvi stat

Grūdų pardavimas - 
‘besmagenė politika’

WASHINGTONAS. — Sena
torius Henry Belhnon (R., Okla.) 
apkaltino administraciją vedant 
"tikriausiai besmagenę politiką” 
Amerikos istorijoje, kad leidžia 
AFL-CIO prezidentui George 
Meany trukdyti grūdų eksportą 
į užjūrius.

Bellmono kritika pasigirdo ly
giai tuo metu, kai Agrikultūros 
dep. sekretorius Earl Butz pa
sakė esą būtų “klaida” parduoti 
sovietams daugiau grūdų, kol 
uostų krovikai bus prikalbinti 
atšaukti boikotą. Butz pats yra 
pasireiškęs daugiau grūdų so
vietams pardavimo šalininkas.

George Meany visu AFL-CIO 
svoriu parėmė dokų pakrovikų 
atsisakymą pakrauti grūdus į 
laivus siuntimui į Sovietų Są
jungą. Meany paragino patik
rinti “detente” su sovietų ru
sais ir kitus užsienių politikos 
aspektus.

NUOSTOLIAI ŽYMIAI DIDESNI, 
NEGU PRADŽIOJE APSKAIČIUOTA

Gyventojai taip giliai smuko žemyn, 
kad niekas niekad jy nepasieks

ANKARA. — Turkija. — Praeitą šeštadienį į rytus nuo Ma- 
jatyso kalnų įvyko vienas galingiausių žemės drebėjimų, kurį bet 
kada stebėtojai yra užregistravę. Lice apylinkėse keli maži kai
meliai tiek smuko gilyn, kad žuvo visi jų gyventojai. Vietos ne
laimę mačiusieji valdžios atstovai mano, kad niekas negalės tų 
vietų atkasti ir nustatyti žuvusių žmonių vardų arba jų skaičiaus.

Apskaičiuojama, kad gyvybės 
neteko 1,300 žmonių, o be pa
stogės liko 3,000. Manoma, kad 
žuvusiu skaičius gali būti di
desnis, nes nebus priemonių tiks
liai nustatyti. Kelių kaimelių 
visi gyventojai smuko gilyn ir 
buvo užversti, šis žemės drebė
jimas padarė milijoninius nuo
stolius. Turkų valdžia pirmoji 
pradėjo teikti pagalbą sužeistie
siems ir be pastogės likusiems 
žmonėms. Gyvi likusieji nenori 
pasilikti žemės drebėjimo vietoj.

Žemės drebėjimas vyko kelio
mis stipriomis bangomis. Dijar 
bakiro kalnuose turkai pradėjo 
gelbėti nelaimėn patekusius. Vos 

1 pradėjo vesti atkasimus, žemė 
dar kartą subangavo ir užvertė 
gelbėti pasiryžusius.

Turkijos premjeras Suleiman 
į Demirel ir kariuomenės vadas 
gen. Semit Sankar išskrido į ne
laimės vietą, kad galėtų žinoti, 
kaip organizuoti nelaimėn pate
kusiems reikalingą pagalbą.

W
 

& 
• s

 uA
1 

M
 

f >.
ai

to
 te

m

NACIONALINĖ GVARDIJA APRAMINO
1LOUISVILLE RIAUŠES

Policijai nepajėgus atstatyti tvarkos, 
gubernatorius atsiuntė 800 gvardiečiu

LOUSVILLE, Mi. — Neramumai prasidėjo praeito penktadie
nio vakarą dėl valstybės busų ir juodžių vaikų vežiojimo į baltųjn 
apgyventas sritis. Vietos gyventojai susirėmė su vietos policija. 
Susirėmimų metu nukentėjo 30 polirininkų, bet policijai pavyko 
suimti apie 200 protestuojančių.

Praeitą šeštadienį gubernato
rius Julian Carroll pasiuntė 
Lousville 800 National. Gvardi
jos vyrų prižiūrėti, kad nebūtų 
laužomi desegregaciją ginantys 
įstatymai.

Neramiąją penktadienio nak
tį tūkstančiai protestuojančių, 
daugiausiai baltųjų, buvo gat
vėse. Vienas mokyklų autobu
sas sudegintas ir daug kitų su
žalota. Protestuotojai svarbiau
sioje gatvėje užkūrė laužą, su- 
trukdydami trafiką.

Vienu metu riaušės tiek pa
aštrėjo, kad policiją teko at
šaukti jos pačios apsaugai, jos 
vieton buvo pašaukti valstijos 
kareiviai ir apskrities policija, 
kuri ašarinėmis bombomis minią 
išsklaidė.

Kisingeris lengvai 
įtikino senatorius
WASHINGTON, D. C. — Val

stybės sekretorius dar buvo iš
vargęs po dviejų savaičių ke
lionės Artimuose Rytuose, bet 
jis ketvirtadienio popietę atvyko 
į senatą ir atsakingiems komi
teto nariams papasakojo apie pa
sirašytą Izraelio - Egipto taikos 
sutartį. Jis prižadėjo Egiptui ir 
Izraeliui didelę Amerikos eko
nominę paramą.

Amerikiečiai apmokys arabus 
kaip vartoti naujas mašinas, pa
sigaminti daugiau duonos, o kai 
bus reikalo, tai pasiųs į Egiptą 
ir Amerikos kviečių.

Senatas rengiasi priimti sek
retoriaus Kissingerio projektus. 
Jie aiškiai mato, kad parama Ar
timiesiems Rytams kainuos ma
žiau, negu karas arba aliejaus 
embargo. 1

Suvaldys ginkluotas 
gaujas

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Argentinos prezidentė, su
kvietusi kariuomenės, policijas, 
senato ir atstovų rūmų pareigū
nus, aiškino apie ginkluotų gau
jų siautėjimą visame krašte ir 
prašė leisti jai panaudoti gink
luotus dalinius tvarkai atsta
tyti.

Kariuomenė sutiko bendradar
biauti su prezidente Peroniene. 
Karo vadai rengiasi išvalyti vi
sas Cordobos kalnų pašlaites pir- 
mon eilėn, o vėliau valys pam pa
sas ir kitas vietas.

Oras Aliaskoje
SEATTLE. — Ledų grūstis ir 

labai šaltas žiemos oras užkimšo 
praplaukimą flotilijai laivų, ga
benančių Aliaskos šiaurėje Pru- 
dhoe Bay aliejaus produkcijos 
įrengimams ir darbininkams už 
$500 milijonų vertės produktų 
ir reikmenų nuo vinies iki gata
vai pastatytų namų ir tiltų> ku
riuos bereikia atvežus sustaty
ti ir permesti per upes; flotilijo
je be to gabenami sunkvežimiai, 
buldozeriai, kranai, pastatai iki 
10 aukštų, gabenami dalimi. 
Siaurės Aliaskoje amžinas žie
mos krašte statomas aliejaus 
miestas.

Vėsu, galimas lietus.
Saulė teka 6:23, leidžiasi 7:13.



f
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TEISININKAI, ATSILIEPKITE! TEISES MAKSIMOS LOTYNIŠKAI
šio mūsų teisininkų pusla

pio 1975. IX. 2 d. laidoje pa
skelbėme Dr. K. Bobelio, AL- 
To pirm., nuomonę ir paaiški
nimus Helsinkio konferencijos 
akto interpretacijos klausimu.

1975. VIII. 29 d. “Naujieno
se” buvo paskelbta mūsų žy
maus teisininko, tarptautinės 
teisės žinovo kol. prof. dr. Br. 
Kaslo nuomonė tuo klausimu.

šiame gi teisininkų puslapio 
Nr. skelbiame irgi žymaus mū
sų teisininko kol. dr. Kazio 
Šidlausko nuomonę paremian
čių tuos prof. dr. ;Br. Kaslo aiš
kinimus.

Nežiūrint to, kad, kaip atro
do, mūsų teisėje besiorientuo
jančių politikų, ypač gi mūs 
teisės autoritetų nuomonės' ir 
pažiūros į Helsinkio konferen-' 
cjjos aktų, kaip Lietuvos vals
tybės teisinei padėčiai nepa
kenkusį dokumentą, pilnai su
tampa, vis dar atsiranda mū
sų tarpe “Draugo” panikierių 
pasekėjų, kurie skelbia, kad 
Lietuvos valstybė laisvojo pa
saulio valstybių “parduota’’ So
vietų Sąjungai.

Tai perdėm klaidinga ir 
mums didžiai žalinga pažiūra, 
dėl kurios ALTo pirminikas 
Dr. K. Bobelis savo nuomonė
je (pirmesniame teisininkų 
puslapyje) visai teisingai pa
reiškė, kad ji pilnai sutampa 
su okupanto pažiūra, kurią jis 
pateisina ir legalizuoja savo 
smurto veiksmus. \

Laikydamiesi tos klaidingos 
pažiūros, mes prieitume šių 
išvadų: . ,

1) Jei Lietuva laisvojo'pa
saulio valstybių “teisėtai” par
duota Sovietams, tai Sovietai 
dabar yra jau “teisėti” jos val
dytojai. Dėl to mes turime,

GEROS DOVANOS
5FOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE** 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 daba** tik -................ $3.00
Minkštais viršeliais tik ......     $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik -.........  $2.00
Galima taip pat užsisakyti peštu, atsiuntus čekį arbi 

money orderį.
ji -NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
■ ---------------------------------------------------- -----—-—-------------:■■ - —■

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 1 vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. I Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
I lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
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atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
f čekį ar pinlginf perlaida.

“gerbdami teisę”, Lietuvos at 
sisakyti...

2) Toliau logiškai galvojant, 
turime ir Lietuvos laisvinimo 
veiksnius likviduoti.

3) Tą patį turėtų padaryti ir
Lietuvą “pardavusi” Amerika, 
taipgi ir Vatikanas__

1) Negalime kaltinti nei So
vietu, kurie dabar imasi bū
dų ir priemonių okup. Lietu
vą visai į savo raudonąją im
periją įsijungti, nes gi pripa
žįstame, o kad jiems Lietuva 
“teisėtai” parduota...

Kas tada, laikantis šios pa
žiūros, mums belieka toliau 
daryt?

Gi metus visus kovos gink
lus, okupantui kapituliuoti ir 
su juo gražiuoju gyventi, kaip 
jau nevienas mūsų ir dabar 
daro.

Ar bereikia aiškintis šios pa
žiūros didelę žalą mūsų tautai 
ir laisvės kovai? 1

Todėl reikia aiškinti teisin
gą pažiūrą į Helsinkio konfe
rencijos aktą, kuris Lietuvos 
valstybės teisinės padėties vi
sai nepakeitė ir negalėjo pa
keisti, kaip tą aiškina mūsų 
teisės autoritetai, kurių nuo
monių duosime čia, šiame tei
sininkų spaudos puslapyje, ir 
daugiau.

Mielai leisime čia pasisakyti 
visiems mūsų kolegoms teisi 
ninkams.

Kas neturi laiko aro noro ra
šyti ilgesnio straipsnio, tepa
rašo mums savo nuomonę trum 
pai arba tepareiškia ją žo
džiu (betarpiškai ar telefonu), 
ir mes visų nuomones paskelb
sime.

Taigi, kolegos teisininkai, 
atsiliepkite!

P. Stravinskas

Kodėl Prof. Dr. Br. Kasias užtikrina 
mus dėl sovietizacijos nepripažinimo?

Dr. KAZYS ŠIDLAUSKAS

Neseniai Naujienose (1975. 8. 
29) tilpo vertimas pasikalbėji
mo, kurį turėjo Wilkes kolegi
jos istorijos ir politinių mokslų 
profesorius Dr. Bronius Kasias 
su vietinio “Wyoming Valley 
Today” laikraščio koresponden
tu apie Helsinkio konferenciją

Pačioj pasikalbėjimo pra
džioj Dr. Kasias kategoriškai 
pareiškė korespondentui, kad 
prezidentas Fordas, pasirašyda
mas Helsinkio susitarimą, nepa
šalino Lietuvos iš Europos že
mėlapio, nei neaptemdė Lietu
vos vilties išsilaisvinti nuo Ru
sijos.

Negana to, Dr. Kasias tuoj 
pat pridėjo kitą jau Į ateitį nu
kreiptą pareiškimą, kad “Jung
tinės Valstybės Pabaltijo, tautų 
sovietizacijos niekados (m. pa
braukta) nepripažins”.

Kiek Dr. Kaslo, pareiškimas 
liečia dabartinę Lietuvos inkor- 
poracijos nepripažinimo padėtį 
iš Jungtinių Valstybių pusės, 
jis pastebėjo, kad prezidentas 
Fordas, prieš išvykdamas į Hel
sinkio konferenciją, buvo sušau
kęs į Baltuosius Rūmus Ameri
kos etninių grupių vadus, ku
riems padarė ilgą pareiškimą.

Vienas to prezidento Fordo 
pareiškimo skyrius įsakmiai 
lietęs Baltijos tautų statusą. Pre
zidentas pareiškęs, kad jis gali 
“užtikrinti, kaip toks, kuris ilgą 
laiką buvo suinteresuotas tuo 
klausimu, kad Jungtinės Val
stybės niekuomet nepripažino 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
inkorporavimo į Sovietus ir to 
dabar nepadaro”.

Šiuo savo pareiškimu prezi
dentas konstatavo du svarbius 
dalykus, kad a) Jungtinės Val
stybės praeityje niekuomet nėra 
pripažinusios Baltijos valstybių 
inkorporavimo į Sovietų Sąjun
gą ir b) kad Jungtinės Valsty
bės to nepadaro, pasirašydamos 
Helsinkio dokumentą. 
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Atrodo, kad po šitokio prezi
dento Fordo pareiškimo, mums 
pirmoj eilėj turėtų atpulti kar
tais girdimi spėliojimai ir prie
kaištai, kad Baltijos valstybės 
jau buvusios Jungtinių Valsty
bių “parduotos” rusams Jaltos, 
Teherano arba Potsdamo kon
ferencijose, kad dėl Baltijos 
tautų buvę padaryta kokių nors 
slaptų, mums Ilgšiai dar nežino
mų susitarimų. Antroj eilėj, pre
zidentas mus užtikrino, kad Bal
tijos valstybių statusas dėl jų 
aneksijos nepripažinimo pasi
lieka toks pats ir po Helsinkio 
konferencijos. • .

“Europos Saugumo Konferen
cijos rezultatai nepaliečia mūsų 
oficialios nepripažinimo politi
kos”, pareiškė prezidentas.

Prezidento Fordo pareiški- 
bas buvo tą [pačią dieną kaip 
Departament of State News Re
lease paskleistas po visą pasaulį.

Nežiūrint to, atsiranda pas 
mus skeptikų, kurie sako, kad 
JAV prezidentas toki pareiškimą 
dėl Baltijos tautų padaręs tik 
rinkikų balsams užsitikrinti, 
kad jis kitą dieną, kalbėdamas 
aerodrome prieš išskrendant į 
Europą jau nepaminėjęs Raiti
jos tautų, kurios liko nepami
nėtos ir jo Helsinkio konferen
cijoj pasakytoj kalboj.

Vis tik. man atrodo, kad Jung
tinių Valstybių prezidento žodį, 
kuris buvo oficialiai Valstybės 
Departamento visiems kraštams 
paskelbtas, taip suktai aiškinti 
mums vis dėlto nederėtų ... net 
ir po Watergate. Pagaliau, jei 
mums dėl tų dalykų kyla kokių 

nors abejonių, tai mums belie
ka tik pasitikėti tos srities eks
pertų nuomonėmis, kokiu šiuo 
atveju mums tenka laikyti Ame
rikoj politinius mokslus dėstantį 
Sorbonos universiteto teisių 
daktarą Bronį Kąslą.

Mums gali nepatikti tas visas 
Europos Saugumo Konferenci
jos biznis, mes galime aiškinti, 
kad sovietams vėl pavyko lai
mėti prieš Vakarus nemažą mo
ralinę pergalę, bet mes neturė
tume Helsinkio konferencijos 
rezultatų dėl Baltijos valstybių 
kitaip aiškinti, negu tą oficia
liai yra padaręs pats Jungtinių 
Valstybių prezidentas. .

Baigiant, mums įdomu būtų 
grįžti prie kito jau į ateitį pro
jekto Dr. Kaslo pasakymo, kad 
Jungtinės Valstybės Pabaltijo 
tautų sovietizacijos niekados ne- 
pripažinsiančios.

D r. Kasias savo pokalby su 
vietos laikraščio korespondentu 
nenurodė, kuo jis paremia tokią 
savo nuomonę dėl ateities.

Reikia spėti, kad Dr. Kasias 
bus atkreipęs dėmesį į kitą pre
zidento Fordo posakį, kad toj 
Helsinkio principų deklaracijoj 
dėl sienų neliečiamybės (terito- 
rial integrity), yra įrašytas nuo
statas, kad jokia okupacija arba 
teritorijos įsigijimas, sulaužant 
tarptautinę teisę, nebus pripa
žinta teisėtais.

šitokį posakį galima būtų aiš
kinti, kad jis galioja tik dėl atei
ties, t. y. dėl Įvykių, kurie seks 
po Helsinkio konferencijos. Vie
nok, sekantis prezidento pareiš
kimas atmeta tokį aiškinimą, 
nes prezidentas tęsė toliau, kad 
šitoks nuostatas neturi sukelti 
vilčių, jog tuoj pat Europos že
mėlapis būsiąs pakeistas, bet 
kad Jungtinės Valstybės nėra 
atsisakiusios šio senai galiojan
čio principo ir nedarys dėl jo 
jokių kompromisų.

Atsieit, prezidentas pasakė, 
kad šio į Helsinkio deklaraciją 
įrašyto principo pasėkoje gali
ma Europoj laukti teritorinių 
pasikeitimų, bet tik neturime jų 
tikėtis netolimoj ateity, ir kad 
Jungtinės Valstybės ir toliau 
pasilieka prie šio senai nustaty
to nepripažinimo principo.

šia proga tenka mums prisi
minti 1940 m. liepos 23 d. Jung
tinių Amerikos Valstybių vardu 
padarytą Baltijos valstybių so
vietizacijos pasmerkimą, kuria
me buvo kalbama apie doktriną 
(Stimsono) ir principą, kurie 
verčia Jungtinių Valstybių vy
riausybę padaryti tokį Baltijos 
valstybių inkorporacijos pa
smerkimą. C- y

Amerikos Lietuvių Taryba 
per eilę metų yra paruošusi 
Valstybės Sekretoriams ne vieną 
memorandumą, aiškindama, 
kad Baltijos valstybių inkorpo
ravimo nepripažinimas yra ne 
politikos o tarptautinės teisės 
principo klausimas. Atrodo, kad 
tik prezidentas Fordas po eilės 
dešimtmečių šį klausimą yra 
pirmą kartą suformulavęs kaip 
teisės principo klausimą.

U.—■■ ■ ....
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5. Lex plus laudatur quanda 
ratione probatur. Įstatymas 
labiau gerbiamas, kai jis ati
tinka proto reikalavimus. Kiek 
vienas įstatymas turi derintis 
su sveiku protu, su išmintimi. 
Aiškindamas įstatymą, teismas 
ar, sakykim, advokatas teis
me, kaip tik ir ieško įstatyme 
to sveiko proto, išminties. Kai 
kartą vienas jaunas Apylinkės 
teisėjas senam teisininkui — 
advokatui, tai prof. A. Tumė
nui, labdi neiškalbiam ir iš lė
to kalbančiam, padarė pasta
bą, kad jis kalbėtų greičiau ir 
trumpiau, o be to, kad nesi- 
ramstytų Rusijos Senato spren
dimais, kurie, mūsų Vyr. Tri
bunolo aiškinimu, Lietuvos 
teismams neprivalomi, tai 
prof. A. Tumėnas, turėjęs aš
trų liežuvį, įsižeidęs atsikirto 
taip:

“Aš žinau ir pats tamstą uni
versitete mokinau, kad Sena
to sprendimai Lietuvos teis
mams neprivalomi, ką ir tams 
ta, kaip matau, dar žinai. Bet 
aš žinau dar ir tai, ko pats ne
žinai — tai tą, kad teisėjui dar 
ir sveikas protas privalomas — 
tas protas, kuris glūdi ir įsta
tyme. Todėl aš toliau čia skai
tysiu Senato sprendimus, ir, 
vietoj aiškinęs, kad Senatas 
taip sako, sakysiu, kad svei
kas protas taip sako. O kai dėl 
mano kalbos, tai aš čia kalbė
ti pastatytas savo pareigos, ly
giai kaip ir pats už šito žalio sta
lo pasodintas mane klausyti 
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Yoe see, one of the nice 

things shout buying U-S. Savings 
Bonds is that you don’t have ta.
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It’s called pride.
It just so happens that bwmC 

Americans still choose to Asak 
this is the best piece of seal 
estate gfing.
, If you happen to be ena W 
these Americans who thanks 
there’s something to dns 
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irgi savo pareigos; todėl pra
šau ramiai sėdėti ir, kol aš kal
bėsiu mane klausyti”. — Tuo 
baigė savo pasiaiškinimą teisė
jui adv. A. Tumėnas, dar lė
čiau kalbėdamas ir savo kalbą 
gal dvigubai prailgindamas.

6. Ratio legis ėst anima legis.
Įstatymo tikslas yra įstatymo 
siela. Todėl įstatymo aiškinto
jas neturi pasitenkinti tik įsta
tymo raidės aiškinimu; kai 
įstatymo raidė nesiderina su 
sveiku protu, su išminties rei
kalavimais, tai jis turi aiškinti 
įstatymo prasmę pagal jo tiks
lą, kad jis derintųsi su sveiku 
protu. . .

7. Mutanda legis ratione m u 
tatur et lex. Pasikeitus arba iš
nykus įstatymo tikslui (kuriam 
jis buvo išleistas), pasikeičia 
arba išnyksta ir pats įstatymas. 
Taigi, kaip matome, ir įstaty
mai gali pasenėti, savaime iš
nykti šiuo jų tikslo arba gyve
nimo aplinkybių pasiekeiti- 
mu.

8. Cessaute causa, cessat 
effectus. Tai maždaug ta pati 
mintis, kad išnykus tikslui (ar 
priežasčiai), kuriam išleistas 
įstatymas, išnyksta ir pats įsta
tymas.

9. l'bi eadem ratio ibi eadem 
jus. (kur yra tas pats tikslas, 
ten yra ir ta pati teisė) et de 
similibus idem ėst judicium. 
(ir kur yra panašios aplinky
bės, ten yra ir tas pats teismo 
sprendimas), čia nurodoma, 
kaip byloje taikoma įstatymų 

Take stock in America
Buy LLS. Savins* Bonds & Freedoo* Sham
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analogija: pirmiausia, spren
džiant bylą, reikia žiūrėti, kad 
bylos tikslas atitiktų tą tikslą, 
kuris numatytas tokioms by
loms įstatyme, bet jeigu įstaty
mo tikslas su tavo bylos tikslu 
lyg ir nevisai derinasi, tai, to
kio neaiškumo atveju, reikia 
žiūrėti, ar įstatyme numatytos 
aplinkybės yra panašios į ta
vo bylos aplinkybes, ar ne — 
jei panašios, tai galima taiky
ti tą įstatymą iš analogijos.

10. Natūra vis maxima. Di
džiausia jėga yra gamtos jėga. 
Ši maksima pateisina vad. pri
gimtinę teisę, kurios turi lai
kytis -visi, net ir įstatymų lei
dėjas.

11. Jura naturae sunt immu- 
tabilia. Prigimtinės tęisės yra 
nekintamos, kitaip sakant, am
žinos. .

12. Lex spectat naturae or- 
dinem. Įstatymas saugoja gam
tos tvarką. Tai nurodymas įsta
tymų leidėjui, kuris negali leis
ti įstatymų, nesiderinančių su 
prigimtine teise.

13. Jus natural e ėst quod 
apud omnes homines eadem 
habet potentiam. Prigimtinė 
teisė yra ta, kuri visiems žmo
nėms turi tą pačią galią. Čia 
yra prigimtinės teisės apibrėži
mas, jos nusakymas, šia proga 
noriu pastebėti, kad, pvz., pa
grindinės žmogaus teisės yra 
išvedamos kaip tik iš šios pri
gimtinės teisės, kuri galioja vi
soms tautoms ir visiems žmo
nėms, net ir nefiksuota įstaty
mo forma. Ji, kaip sako, yra 
“įrašyta žmogaus širdyje”.



J. MLIL’šIS,

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
“Lithuanians in Canada” knyga

(Tęsinys)
“Plačiąja prasme, pastarąją 

bangą emigrantų sudarė politi- 
■ niai ekzilai (čia blogai pavarto

tas terminas “exiles”, kas reiš
kia “ištremti”, “išvaryti”, o tik
rumoje turėjo būti pavartotas 
terminas “fugitives”, “refu
gees”, nes jų niekas neištrėmė, 
neišvarė, o jie patys pabėgo, pa
sišalino J. V.). Apie 75,000 lie
tuvių apleido savo tėvynę 1944 
mėt., kad nepatekti vėl Sovietų 
dominacijai antru kart “Jie pa
tyrė Sovietų priespaudą, depar- 
tacijas jų artimųjų į Sibirą, po
licijos terorą ir ekonominę eks
ploataciją 1940—1941 metais”...

Dalis, tos aukščiau minėtos, 
tų politinių emigrantų, masės — 
apie 30,000 pabėgėlių iš Lietuvos, 
— įvairiais keliais atsidūrė Ka
nadoj. Tikrai jie visi bėgo nuo 
besiartinančios antros Sovietų 
okupacijos, kuri uždėjo Lietuvai

baisios vergijos pančius. Tai 
tikra tiesa! Tik šioj vietoj ta-' 
čiau , kad ir trumpai, bet aiškiai1 
turėjo būti aptarta čia pavarto-! 
tos sąvokos “Sovietai” reikšmė, i 
To labai pasigendama!

žodis “Sovietai” yra naujada-1 
ras iš rusų kalbos žodžio “so- į 
viet”, kas reiškia “taryba”. 1917 [ 
metų Rusijos revoliucijos eigoje į 
tuo vardu buvo pasivadinusios 
darbininkų ir kareivių rinktos | 
tarybos, taigi rusiški sovietai, j 
kurie daug prisidėjo prie komu- Į 
nistinės santvarkos įgyvendini
mo Rusijoje. Dėlto ir tas var
das “sovietai” yra tapęs sinoni
mu atžymėti visą Rusiją su jos 
sostine Maskva, visą komunisti
nės Rusijos valstybę, kuri yra 
pavergus ištisą eilę nerusiškų 
tautų. Ir šiandien kai kada tą iš viso europiečiams, 
imperiją trumpai vadina “Ta
rybų Rusija”, nors dabar ten 
jokių rinktų tarybij nėra, o vis
ką valdo komunistų partijos dik-

> kontestą New Yorke, rodo 
ryžusi os pramokti, kaip pinti

Sesios farmerięi dukros, laimėjusios šampūno bendrovės ilgy pla 
miestiečiams, kaip užauginti ilgus ir tankius plaukus. Jos yra p 

ilgas kasas.

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA — jau 30 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBU ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
Į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:
■LlITHUAMAN ALLIANCE OF AMERICA

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
Ubai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekv* ao 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St„ Chicago, 111. 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Eleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
fiasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistiruų, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: x

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
----- ---------- ----- ----— -- --- - -7^- : -< - —sgfc

tatūra.
Jei mums lietuviams, kaip ir 

, visa tai 
įprasta ir suprantama, bet tai 
negalima pasakyti apie vietinius, 
kad kartais ir gerokai prasila
vinusius, kanadiečius, kuriems 
gi ir skiriama to anglų kalba kny
ga. Turbūt ne vienam iš mū
sų teko pastebėti, kad jų politi
nės ir geografinės žinios apie 
Europą yra labai ribotos. Ir dėl
to jie sau galvos nekvaršina, 
nes gi tai nieko bendra neturi 
su komercinio “hockey”, ar 
“base-ball” problemomis. To čia 
tariamo “sporto” nuolat besikar
tojančių šabloninių spektaklių 
rezultatų žinojimas, — komandų 
sąstatai, laimėtų taškų skaičius, 
pabaudos, muštynės ir 1.1, gi ir 
nulemia daugelio kanadiečių “in
teligencijos” požymį. Ta liga jau 
pradeda užsikrėti kai kurie ir 
mūsų paskutinės imigracijos 
bangos ateiviai.

čia tenka pastebėti, kad tą pa
skutinę bangą imigrantų sudaro 
daugiausia intelektualai. Ir čia 
knyga, maloniai, pasigirdama 
pastebi, kad jų įsijungimas į Ka
nados bendruomenę pareikalavo 
mažiau laiko, nei kad ankstyves
nių imigrantų, kurie čia atvyko 
iš pusiau beraščių kaimų prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. “Their 
integration into Canadian socie
ty took less time than that of 
the earlier immigrants who stem 
med directly from the semilite
rate villages of pre-world war 
I in Lithuania”. Vadinasi dabar 
jau mes ištirpstame daug grei
čiau šiame Kanados katile. Tai 
tikrai pastebima ir ypač mūsų, 
taip vad. “High Society“ sfero
se. Bet ar tai vertėjo akcentuo
ti (psl. 18) ? Visai nevykęs pa
sigyrimas!

Toliau, knygos 22, 23 ir 24 
psl. sutinkame visą sąrašą vi
so 98 pavardes, britų armijos ka
rių, kurie jau 1813-15 m. būk 
tai kariavo Kanadoje prieš ame
rikiečius, ir būk tai esą buvę vi
si lietuviai. Ta statistika paim
ta iš Dr. K. Jurgėla’os surastų 
davinių karo ministerijos archy
vuose.

Koks tikslas čia buvo operuoti 
tais daviniais kas tarnavo anglų 
kariuomenėje, kalbant apie imi
graciją į Kanadą? Jie nebuvo 
jokie imigrantai, o tik anglų ka
riuomenės ginkluotų pajėgų sąs
tato individai, atsiųsti jų oku
puotai kolonijai — Kanadai val
dyti.

Ir iš viso, nei K. Jurgėla, nei 
knygos autoriai nežino kiek tų 
tariamų “imigrantų — lietuvių” 
desertyravo per rubežių į JAV,

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiaa egzempliorių,1 

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

der] tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

tiksliai į Dakota’os “steitus”, ir 
kiek tų kariavusių “karžygių” 
atliko gyvų karo veiksmams pa
sibaigus 1815 m., kurie galėjo 
apsigyventi Kanadoje, kaipo nu
sipelnę Anglijai, kaip ten bebū
tų, tas faktas mums garbės ne
sudaro !

Tie knygoj suminėti “lietu
viai” buvo anglų kariuomenės 
samdiniai, kaip prancūzai juos 
vadina “mercenaires”, iš lotynų 
žodžio “mercenarius”, — tai as
mens, kurie neturi jokių idėjų, 
o tarnauja svetimai valstybei tik 
už pinigus. Tai daugumoje įvai
rūs avantiūristai ir nusikaltė
liai, kaip kad buvo visiems gerai 
žinomi prancūzų svetimšalių le
gionai, suorganizuoti jų Afrikos 
kolonijoms valdyti.

Kaip matyti iš to aukščiau mi
nėto sąrašo, dauguma jų yra ki
lę iš Lietuvos miestų ir mieste
lių, bet, sprendžiant iš patiektų 
vardų ir pavardžių, jų dauguma 
buvo tikrai ne lietuvių tautybės. 
Tai vis žydai, lenkai, vokiečiai 
ir 1.1, ir net ispanai. Nes iš viso 
tie britų daliniai buvo suorga
nizuoti ne kur nors Lietuvoj, o 
kur tai Indijoj ir Ispanijoj.

Štai tik keletas pavardžių ir 
vardų iš to sąrašo, kurie aiškiai 
iliustruoja jtp tautybes, tik nie
ko bendra neturinčios su lietu
vybe:

Hillert Gottfried, kilęs iš ša
kių ; Gretschman Matthias —Le
kėčių; Kortschinsky Michel — 
Kalvarijos; Mayer Daniel — Že- 
miškėlių; Rathiavicz Mathias — 
Gardino; Searazoch Roman — 
Skriaudžių; Schnorsky Waltromo 
— Vyžainių; Shelenzky Paul — 
Graužėnų; Waslo Ricnar — Mo
lodečno ; ir t_ t.

Kokią nuomonę sau susidarys 
angliškai skaitantis kanadietis, 
ar amerikonas, apie lietuvių pa
vardes ir vardus, kai knygos au
toriai ir nebando tas nelietuviš
kas pavardes, ir nelietuviškus 
vardus, kaip nors sulietuvinti? 
Patiekti gi tą pavardžių žaliavą 
skaitančiai šio kontinento visuo
menei nebuvo jokios prasmės ir 
tikslo, kai iš viso tai neturi jo
kios reikšmės gvildenamu! klau
simui.

Ne bent čia knygos autoriai 
norėjo pasigirti,, kad lietuviai jau 
praeito šimtmečio pradžioje 
“okupavo’ Kanadą, — čia atsi
rado pirmiau už visus kitus?... 
Mes gi norim būti visur pirmu
tiniai !...

Aukščiau atpasakoto j istorijoj 
apie lietuvių imigraciją į Kana
dą, yPač minėtą tikrai masinę 
imigraciją, virš 25,000 žmonių, 
kuri jau prasidėjo 1940 m. pirmą 
kart Lietuvai atsidūrus bolševi- 
kinėn Maskvos vergijon ir galu
tinai antru kart 1944 m., 2-jo 
pasaulinio karo pabaigoj, —kny
goj pasigendama reikiamo epi
logo.

Kaip žinoma, tą imigracijos 
bangą sudarė daugumoje intelek
tualai, įvairūs profesijų žmonės, 
nes jiems gręsė pats didžiausias 
pavojus patekti vėl į Maskvos 
budelių rankas, kurių visuomet 
yra pirmutinis tikslas okupuo
tam krašte sunaikinti inteligen
ciją, — panaikinti galima tautos 
rezistenciją, sunaikinus jos va
dovybę. Taigi pasilikti savam 
krašte ar pasitraukti — jiems 
buvo klausimas tarp mirties ir 
gyvybės!

Knyga 18 psl. pastebi, kad ta 
rūšis imigrantų greičiau suge
bėjo įsijungti į Kanados bend
ruomenę, tas procesas užėmė ma
žiau laiko, nei imigrantų, atvy
kusių čia prieš Pirmąjį pasauli
nį karą, kurių- dauguma buvo 
darbininkai pusiau beraščiai. Tai 
tiesa. Tik čia būtinai reikėjo at
kreipti skaitytojų dėmesį, kuria 
kaina tas viskas vyko?!

Kanada priėmė tuos imigran
tus ne dėl jų gražių akių, ar iš 
pasigailėjimo, bet grynai'utili
tariniu pagrindu. Kanadai buvo 
reikalinga pati pigiausia fizinė 
darbo jėga. Dėlto, kaip atsime
name, pirmo j. eilėj rinko sau jau
nus sveikus ir darbingus vyrus 
kasyklų ir miško darbams ir ki
tai fabrikų pramonei, su sąlyga 
pasižadėti vienus metus atidirb
ti pagal sutartį už minimalų at
lyginimą. Jaunos mergaitės ir 
šiaip darbinga moteris įsileido 
tarnaičių pareigoms, slaugių li
goninėse, skalbėjų, šlavėjų dar
bams ir t.-1., taip pat pagal vie
nų metų sutartį už minimalų at
lyginimą, kartais tik 25 dol. mė
nesiui, kaip kad tarnaitėms ir 
dirbanč. ligoninėse. Tik tie, są- 
žininkai atidirbę nustatytą su
tartyje laiką, turėjo teisę atsi
kviesti savo tėvus ir artimuosius, 
iš anksto pasižadėję juos išlai
kyti, aprūpinti butu ir maistu, 
iš savo uždarbio menkų sutau
pą, kad šių pastarųjų kvalifika
cijos — profesorių, inžinierių, 
pedagogų, ;advokatų, karininkų, 
daktarų,- yeterinorių, agronomų,

matematikų ir 1.1. — nebuvo ofl-( klausoma Lietuvą’’ No. 
cialiai pripažįstamos ir jie nega-] (1037) iš 1967 m. kovo mėn 
vo progos dirbti pagal savo išsi
laisvinimą, profesiją, — jie pri
versti buvo įsijungti į naujas 
profesijos, kurioms nebuvo rei
kalingi valdžios leidimai: — 
“cleaner’ių”, “dishwasher’iu”, 
“watchman’u”, “janitor’ių”, 
“manservent’ų” ir panašius dar
bus pagal savo amžiaus fizinį pa
jėgumą. Taigi buvo tikri kry
žiaus keliai susidaryti sau mate
rialinę egzitenciją! Tik vienam 
kitam gal pavyko gauti darbą sa
vo profesijoj, pripuolamai neat
siradus tai pozicijai kandidatui 
kanadiečiui. “Koks tai Kanados 
ministeris yra išsireiškęs, kad 
Kanadoje gimęs kūdikis vertin
gesnis už Europos profesorių“. 
Ir tai mes patyrėme ant savo 
kailio.

Vienas žymus Lietuvos chirur
gas man pasakojo, kad jis atvy
kęs į Čikagą du metus ligoninėje 
turėjo nešioti lavonus, kol paga
liau gavo med. daktaro teises. 
Panašiai buvo ir Kanadoje. Tai 
tiktai drastiškas pavyzdys. Vi
sur buvo didžiausi sunkumai 
gauti teises verstis savoj profesi
joj naujam atvykėliui. Specia
listų sąjungos, kolegijos, unijos 
— apsaugotos vietos įstatymų, 
nenori įsileisti svetimų, bijo kon
kurencijos, na, ir galutinas klau
simas — pinigas (žiūr.. “Nepri-

29 
d. “Nereikalingas ir neprasmin
gas darbas’" J. V.), kad tie žmo
nės sugebėjo prisitaikinti prie 
esamų aplinkybių, nugalėti vi
sus sunkumus, užsidirbti sau 
pragyvenimą, negaunant jokių 
privilegijų dėl savo amžiaus, iš
simokslinimo, — tai tik lietuviš
kas užsispyrimas, pasiryžimas, 
jų darbas ir energija! Atvykę 
į Kanadą beturčiai, bepinigiai, 
beteisiai, per trumpą palyginant 
laiką daugumoje tik saw jqar- 
bu sugebėjo patenkinimai į įsi
kurti, įsigyti nekilnojamus ‘t|ur- 
tus, išmokslinti savo vaikus^ »ge- 
riau už visais būdais proteįsuo- 
jamus vietinius kanadiečius,į — 
tai geriausia jiems atestąciją. 
Už mus suteiktą neprivilegįjjuo- 
tą prieglaudą, Kanadai mes’tuo 
savo produktingo darbo įnašų’de- 
šimteriopai atsilyginome. Musų 
pačių interesas buvo tai pabrėž
ti ir knygoje, skirtoje angliškai 
skaitančiai visuomenei! Tai la
bai pasigendama.

(Bus daugiau)
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
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Rektoriaus j įsaky itcas prof ešeriams
Vilniaus pedagoginio insti

tuto rektorius V. Uogintas, pa
ruošė, pasirašė ir šių metų va
sario 14 dieną įsakymu Nr. 20 
išsiuntinėjo visiems pedago
gams tokį įsakymą:

Subscription Ratos:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
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three months. Canada $30.00 per year; 
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Mokymo plane numatomos, 
taip pat įvairios ekskursijos, 
meno saviveiklos, sportininkų 
kolektyvų ir kitokio pobūdžio 
studentų' išvykos respublikos 
viduje, už jos ir šalies ribų tu
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kiauras, kad studentai
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Lietuviai , kilpos nesiners
Tėviškės Žiburių redaktorius kun. Pr. G. (aida), nu

rodęs kraštą pavergusių lietuvių tautos priešų pastan
gas palaužti lietuvių kovą už savo krašto laisvę, surinko 
daug įdomios medžiagos ir apie pavergtą lietuvių tautą. 
Jis priėjo išvados, kad pats blogiausias tautos gyvenimo 
laikotarpis yra tas, kai patys lietuviai neriasi sau kilpą 
ant kaklo ir naikinasi. Mes jau tą esą darom.

Toronte leidžiamo savaitraščio redaktorius tvirtina, 
kad priešas, užėmęs kraštą, siekia užvaldyti ne tik eko
nomines krašto .gėrybes, bet ir jo gyventojų protus bei 
širdis. ‘Tam tikslui priešas ieško talkininkų pačioje pa
vergtoje tautoje. Taip elgėsi vokiškas Lietuvos okupan
tas, panašiai elgiasi ir rusiškas. Vokiečiams talkininka
vo lietuviško nacionalistinio sąjūdžio simpatikai, o ru
sams — komunistinio sparno žmonės. Okupanto talki
ninkai ir esanti ta kilpa, kurią patys lietuviai neriasi ant 
savo kaklo. Apie tą kilpa jau kalba katalikai pačioje Lie
tuvoje, apie ją prašneko ir Tėviškės Žiburių redaktorius. 
Jis yra įsitikinęs, kad tą kilpą neriasi ir užsienio lietuviai.

Kun. Gaida mano, kad užsienio lietuviams kilpą ruo
šia okupantas. Pirmiausia jis sudaro platų tinklą, o vė
liau jau imasi konkrečių žingsnių kilpai paruošti ir lei
džia patiems lietuviams ją užsinert!. Savo įžanginį šitaip 
baigia:

“Žinoma, tas tinklas nėra toks platus ir pavei
kus, kaip okupuotoje Lietuvoje, tačiau agentų bei 
informacijų yra. Vieni dirba iš idėjos, kiti nori už
sitarnauti tam tikrų privilegijų,, treti pasitarnauja 
iš geraširdiško naivumo. Jie stengiasi drumsti išei
vijos gyvenimą, kuris, netekęs vienijančio pagrin
do — teritorinės tėvynės, pasidarė lengvai pažeidžia
mas. Vis dėlto perdaug būtų tvirtinti, kad visos mū
sų išeivijos konvulsijos jų yra sukeltos. Panašios 
konvulsijos vyko ir tų tautų išeivi jose, kur sovieti
nių agentų nebuvo (pvz. ispanų Meksikoje). Jos at
siranda, kai vidinis išeivijos cementas pradeda by
rėti, kai nebelieka autoritetų, kai sumenkėja vieni
jantys veiksniai. Tada ir mažas veikėjas ima jaus
tis dideliu, kareivis pasijunta generolu, pilietis — 
beveik prezidentu, šiek tiek prasilavinęs — išmin
ties sostu. Apie paklusimą kokiam nors išeivijos au-

toritetui negali būti nė kalbos. Belieka susitarimo 
kelias. 0 susitarti tokiom grupėm arba tokiems as
menims turbūt nelengviau kaip.arabam su žydais. 
Dėlto ir vyksta vidinės kovos, nesibaigiantys ginčai. 
Tai ir kilpa, kurią patys ant savo tautos kaklo užsi- 
neriame”; (Tėviškės Žiburiai, 1975 m. rugsėjo 4 d., 
1 psl.).
Kad pavergtoje Lietuvoje okupantas sudaro nuotai- 
ir paruošia kilpą, tai visi suprantame, bet kad tas 
okupantas galėtų sudaryti tas pačias sąlygas ir pa

kištų kilpą užsienio lietuviams, ir kad laisvi lietuviai tą 
kilpą ant savo kaklo nertųsi, tai su Tėviškės Žiburių re
daktorium negalime sutikti.

Gali būti visos kilpai nertis sąlygos, gali supleišėti 
cementas ir nebelikti autoritetų, gali maži jaustis dide
liais, o prasilavinusieji įsivaizduoti išminčiais, bet pas 
mus yra kitos sąlygos, kurių nėra pavergtame krašte. 
Mes galime spaudoje ir sueigose aptarti cemento kokybę 
ir buvusius autoritetus. Mes galime vertinti į generolus 
besisiūlančius kareivius ir pamatuoti mažai prasilavi
nusių išmintį. Bet svarbiausia, nustatę padarytas klai
das, nuplėšę akligatvin mus nuvedusiems generolams 
žvaigždes ir pavarę Maskvai tarnaujančius kurstytojus, 
galime rasti bendrą kalbą. Lietuviai mažai kuo skiriasi 
nuo kitų tautų, bet mums atrodo, kad lietuviai vis dėlto 
yra truputį protingesni, negu galingiausieji mūsų kai
mynai. Nedaug, bet to trupučio užtenka, kad mes ne- 
leistume galingiems mus pakarti. Pačioje Lietuvoje ru
sai nuvijo storą kilpą, bet lietuviai ir rusams parodė, kad 
jų žemės ūkio mokykla buvo geresnė, negu visos rusiš
kos kartu sudėjus; kad rusai vertė Sniečkų ir dabar ver
čia Griškevičių spausti lietuvius ir reikalauti dar dides
nės gamybos, bet vis dėlto rusai savo žemės ūkio specia
listus siunčia į Dotnuvą, o Dotnuvos profesorius siunčia 
į Minską. Rusai žino, kad lietuviai mokytojai yra ge
resni ir sąžiningesni; kad pavyzdys jaunuolius labiau 
paveikia, negu garbinama Lenino mumija ; .kąd kasdieni
nio gyvenimo teisingumas ir net teisėtumas yra galin
gesnis, negu pačios “naujausios” išnaudojimo teorijos.

Tas pats ir užsienyje. Mus laikinai paveikia nesu
prastas ir kreivai interpretuotas politinis žingsnis. Mes 
protestuojame prieš Lietuvos pardavimą ir leidimą vi
siems laikams pavergti Lietuvą, bet kai išaiškiname pa
dalytą klaidą ir nustatome, kad niekas nieko nepardavė 
ir niekas nieko nenupirko, o mums teks tęsti kovą už 
gimtinio krašto laisvę, todėl mes susitariame ir stojame 
vėl į reikalingas gretas.

Juk ne visPir mūsų generolai savo karius pražudė 
ir kovos draugus prarado. Mūsų tarpe galvas iškėlė to
liau matantieji ir daugiau komplikuotą tarptautinę pa
dėtį suprantantieji. Klaidas padariusieji turės trauktis, 
o išmintingesnieji ir padoresnieji stos. priešakiu. Taip 
lietuviai darė sunkiausiais laikais, panašiai jiems reiks 
elgtis ir šiandien. Kilpos mes sau tikrai nesinersime.

• iivykcro, pedagoginės prakti- 
1 kos, darbo ir poilsio stovyklų 

talkų žemdirbiams metu savo 
darbu ir elgesiu pateisintų ta
rybinio studento, būsimo peda
gogo, komjaunuolio, LSRS pi
liečio garbingą vardą.

Šioms išvykoms aukojamas 
nemažas akademikams užsiė
mimams ir poilsiui skirtas lai
kas, skiriamos didelės lėšos. 
Jų sėkmė, formuojant jauną
jį specialistą, priklauso nuo 
kolektyvų vadovų, katedrų 
dėstytojų tinkamumo ir sava
laikio pasirengimo išvykoms 
ir, remiantis studentų aktyvu, 
reikiamos drausmės palaiky
mo pačių išvykų metu. Būtina 
išvykų rezultatus svarstyti ka
tedrose, kolektyvuose, infor
muoti apie išvykas ir ekskur
sijas dekanus, o esant reikalui, 
ir rektoratą.

Pastaruoju laikotarpiu pa
žeidus elementariausius stu
dentų išvykų organizavimo ir 
pravedimo reikalavimus, su
sidurta su reiškiniais, turin
čiais neigiamą įtaką studentų 
ideologiniam auklėjimui, jų 
marksistinės pasaulėžiūros for 
mavimui.

1974 birželio 29 — liepos 12 
dienomis istorijos fakulteto 14 
studentų grupė, vadovaujama 
dėstytojo, valandininko R. Ša- 
lūgos, Joniškio, Akmenės, Ma
žeikių rajonuose atliko moko
mąją, archeologijos, etnogra
fijos ir kraštotyros 
ši grupė, būdama 
rajone, nusižemino 
ninkams, įsiprašė į

praktiką. 
Akmenės 
bažnyti- 
Klykalių

medinę bažnyčią, kaip į archi
tektūrinį paminklą, klausėsi 
vietos klebono antikomunisti
nių komentarų (Klykolių pa
rapijos klebonas yra Jonas Pa
liukas, baigęs Kauno Kunigų 
seminariją 1969 metais - Red)., 
žiūrėjo jo gamybos filmus ir 
skaidres, be visa ko ir religi
ne tematika. Suprantama, kad 
visa tai praktikos plane nebu
vo numatyta. R. Šalūga, kaip 
nepateisinęs pasitikėjimą , in
stitute nebedirba. Grupės se
niūnas iš pareigų atleistas. Su 
studentais teko pravesti atitin
kamus pokalbius.

1974 spalio 27 to paties fa
kulteto II kurso studentų gru
pė,- vadovaujama docentės A. 
Gaigalaitės surengė pažintinę 
ekskursiją maršrutu Pilaitė — 
Kernavė — Musninkai — Čio
biškis — žąsliai — Elektrėnai 
— Vievis — Lentvaris. Kerna
vėje, dėstytojai nepastebint, 
studentai savavališkai suėjo 
apžiūrėti bažnyčios, kurioje, 
pasirodo, yra įrengtas nemoks
linis, antiistorinis muziejus. 
Dėstytoja, tai sužinojusi, tuo
jau pat studentus išsivedė ir

DR. A. J GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATA
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kuriu ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.
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Stebėtinas daiktas tas alkoholis ir kaip Įvairiai į jį 

žiūri pasaulis! Pramonė ir prekyba nori padidinti jo 
gamybą, valstybės ieško jame padidėjimą iždo, o blai
vieji, higiena, medicina, o ypač psichiatrija iš visų 
jėgų bando kovoti prieš alkoholį.

Alkoholis yra tikras nuodas, kuris perima visą or
ganizmą, visą jį susilpnina ir padaro iš jo dirvą įvai
rioms ligoms. Ilgai vartojant alkoholinius gėrimus, 
pirmiausia sužaloja maisto kramtymo eigą. Nesinori 
valgyti, nevirškina viduriai, pasireiškia skrandyje 
sloga, kuri vėliau persimeta į kepenis ir jas sunaikina, 
o žmogus pageltonuoja. Plaučiai, inkstai, kraujagys
lės ir venos persisunkia alkoholiu, nuo kurio pasidaro 
trapios ir dažnai sprogsta smegenyse.

Moterys girtuoklės dažnai pagimdo išgamą, kokį 
idiotą arba galvažudį. Daugiausia alkoholis kenkia 
nervų sistemai, juos sužaloja ir žmogus išprotėja.

Jaunų alkoholikų protas staigiai silpsta, nyksta 
doros pagrindai. Nebūtų taip blogai, jei alkoholis im
tų liktai vienus girtuoklius, bet jis atsiliepia vaikams, 
jie būna silpnapročiai idiotai, serga nuomariu ir kito
mis ligomis.

Vaikai girtuoĮJių lai tikra auka pamišėlių na
mams ir kalėjimams. Nuoseklumas reikalauja, kad 
nustotų gėrę tėvai, nustotų gėrę jų pačių mokytojai, 
kunigai nuo kurių ima juk sau pavyzdį ir kiti.

Vos tik kūdikis atėjęs į šį pasaulį jau sutinkamas

skambėjimu stiklelių, vos spėjo paūgėti, vos pradėjo 
dairytis aplinkui ir savo akimis rinkti naujus įspūdžius 
— tarpe pirmiausiai pastebimų dalykų, mato girtuok
liaujančius tėvus, pažįstamus, visokius dvasiškius 
mokytojus ir pats gauna paragauti alkoholio.

Nors tas vaikas ir nepripras prie alkoholio, nepa
sidarys girtuokliu, bet visgi alkoholio vartojimą lai
kys tėvų paliktu papročiu.

Alkoholiniai gėrimai vartojami visose sueigose: 
krikštynos, vestuvės, šermenys ir t. t be gėrimo niekur 
neapseinama.

Tegul tėvai negeria, tegul jie nesėdi tavernoje 
prie baro, o būna namie prie vaikų. Tai bus geriausias 
pavyzdys ir pamokymas vaikams, tada įspėjimo žo
džiai nenueis vėjais!

ALKOHOLIS KŪNO NUODAS

Alkoholis yra priskaitomas organinių nuodų gru
pei. Organiniai nuodai esti augmeninio ir gyvulinio 
stiprumo. Organiniai nuodai nesuardo taip greit kūno 
ląstelių bei audinių kaip, kad neorganiniai — mnerali- 
niai nuodai, kaip naugės, rūgštys bei šarmai.

Bet visgi organiniai nuodai naudojant ilgainiui, 
išlengvo gadina ir sužaloja visus kūno audinius. Pačius 
jautriausius jie paliečia pirma, taukais paverčia, ir jie 
pasidaro kietesni, surambėja, praranda savo tampru
mą ir gaivumą.

Manding, ta pati procedūra ir su bakteriniais, li
gų pagamintais nuodais, — ir jie kūno ląsteles ir audi
nius sugadina. Tas pats yra ir su išoriniais burnon įge- 
riamais nuodais. Skirtumas yra tik nuodingumo laips
ny ir jų veikimas į tūlus audinius bei organus.

Alkoholis yra pats paprasčiausias ir daugiausia 
išsiplatinęs nuodas. Tai yra didžiausia bei svarbiausia
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1975 m. rugsėjo mėn. 13 d. 7 
vai. Hamiltono Tautos Fondo 
atstovybė Hamiltone Jaunimo 
Centre, Dundurn St, ruošia 
Tautos Šventę ir Vilniaus Die
nos minėjimą, šis įvykis Vil
niaus krašto lietuviams yra la
bai džiuginantis, nes tai ženk
las, kad Vilniumi ir jo sritimis 
rūpinamės nebe mes vieni, bet 
ir kiti. Todėl Vilniaus krašto 
lietuviams tenka didelė parei
ga šį parengimą gausiu atsilan
kymu paremti.

VKLSgos Kanados Krašto 
Valdyba prašo visus, šį kreipi-

pravedė aiškinamąjį pokalbį. 
Tačiau sugrįžusi apie šį įvykį 
fakulteto dekano nepainfor
mavo.

1974 rugsėjo 4 — spalio 3 die
nomis, gamtos — geografijos 
fakultetų studentų grupė, va
dovaujama e. doc. p. J. Tom
kaus, talkininkavo Šalčininkų 
rajono “Lenino priesaikų” ko
lūkyje. Nežiūrint griežto nu
rodymo talkininkų vadovams, 
dėstytojui J. Tomkui nuobo
džiaujant, buvo surengtos pa
baigtuvių vaišės su svaigina
maisiais gėrimais. Tokio pobū
džio pabaigtuvės ir kai kurių 
studentų elgesys jų metu, pa
žemino talkininkų ir jų vado
vo orumą.

Anksčiau, liepos 16 — 21 die 
nomis, atliekant praktiką prie 
Drūkšių ežero, e. doc. p. J. 
Tomkus studentų akivaizdoje 
prie laužavietės, be jokio rim
to pagrindo susikivirčino su 
atvykusiais ir toliau turistais. 
Šis netaktiškas iš dėstytojo pu
sės konfliktas, norint nenorint, 
įgijo nacionalistinį pobūdį.

Į tokius ir panašius neigia
mus reiškinius reikia griežtai 
ir principingai reaguoti ir 
kiekvienai katedrai ir dėstyto
jui iš jų daryti reikiamas išva
das.

Ryšium su tuo įsakau:
1) Geografijos* katedros e. 

doc. p. Juozui Tomkui už gru
bų drausmės pažeidimą studen 
tų talkos žemdirbiams už ne
taktišką elgesį su pašaliečiais 
studentų praktikos metu, pa
vyko j e, pareikšti Įspėjimą.

2) TSRS istorijos katedros 
docentei Aldonai Gaigalaitei už 
neinformavimą apie kai ku
rių studentų netikamą elgesį iš- 
vkoje, pareikšti įspėjimą.

3) Katedrų vedėjams per 
10 dienų su šiuo įsakymu su
pažindinti katedros narius ir 
su pasiūlymais dėl šio įsakymo 
grąžinti kanceliarijai.

VVPI Rektorius doc.
V. Uogintas

priežastis visų kūno negerumų, kurie prasideda orga
nuose bei organizmo sistemose: audinių ardytojas, 
kraujo gaivumo eikvotojas ir visokių limpamųjų bak
terinių ligų gamintojas. Alkoholis sužaloja visus kū
no audinius, dirksnius su kuriais jis susiduria.

Daugiau ir dažniau jo išgėrus, — ar tai degtinės, 
vyno, alaus ar šampano, — viduriuose labiausia skran
dyje ir žarnose pasidaro aštraus Įdegimo, lygiai taip, 
kaip kad ir nuo kok{o nauginio nuodo, žmogui vidu
rius skauda, raižo, net neminint galvos skausmų.

Daugiau geriantieji pasidaro kroniški ligoniai, 
nes per jų organus persikošia alkoholis, jų kūno ląste
lės, audiniai, džiūsta ir vėl trokšta alkoholio. Išsivysto 
kroniškas skrandžio ir žarnų įdegimas, visos giltinės 
plėvės parausta, įdega. Virškinimo sistemai pradėjus 
Sesti, viso kūno mašinerija susilpnėja. Tikrieji ir svar
bieji audiniai vysta, nyksta ir taukais apauga.

Girtuoklio liežuvis esti baltas, gelsvas arba rus
vas, iš viršaus lyg kokia žieve aptrauktas. Dantų des- 
nos patinusios kraujingos, pūliuoja, dantys genda ir 
trupa. Viršutinė dalis žandikaulio rūdyja ir pūna, o 
kartais pradeda net vėžys graužti, iš burnos biauriai 
dvokia.

Ne į visus vienodai alkoholis veikia — tatai daug 
priklauso nuo alkoholinių gėralų, jų stiprumo ir nuo 
girtuoklio sveikatos ir gyvenimo aplinkos.

Vieniems nuo gėrimo viduriai sugenda, skrandis, 
žarnos, jakuos, visos virškinimo sistemos organai pa- 
įra. Kitiems viduriai ilgiau išsilaiko, bet greičiau dirks 
niai^nda, iki'proto prieina ir pamišimų greičiau 
įgauna. Dar kitiems nuo gėrimo arterijos sukietėja, 
sklerozė išsirutulioja. Sukietėjusios gyslelės, nuo 
kraujo spaudinio, kartais plyšta smegenų audiniai, 
paralyžius tūlų kūno dalių seka, širdies audiniai nu-
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(E)

mąsį skaitančius, atkreipti di
delį dėmesį ir ne tik patiems 
atvykti, bet ir kitus paraginti 
dalyvauti. Ypač kreipiant dė
mesį į didžiausią ir artimiau
sią koloniją Torontą ir gretimas 
apylinkes, kaip London, Del
hi, Niagaros pusiasalį ir kitas. 
Dideliu nuoširdumu kreipia
mės į Suvalkų — Seinų — 
Punsko ir kitų vietovių čia ap
sigyvenusias lietuvaites atvyk
ti į šį parengimą. Dalyvavimu 
liudysime, kad tos žemės ap
gyventos lietuviais ir Lietuvai 
priklauso. Pasirodykim, kad 
nenustojom nei ryžto nei idea
lizmo !

Toks pat mūsų kreipimasis 
į visus lietuvius, kad parody- 
tuinėt Vilniui tokį pat dėmesį, 
kaip per visą 20-ties metų ne
priklausomybės laikotarpį.

Prisiminkime, kad jei nebus 
Vilniaus — nebus ir Lietuvos!

VKLS-gos Kanados Krašto 
Valdyba

Dr. Kęstutis Valiūnas 
važinėja

Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, rugpjūčio 30 d. da
lyvavo Akademikų Skautų Są
jūdžio Rake, Mich., stovykloje 
ir susirinkusiems kalbėjo apie 
Helsinkio įvykius ir bendrai Lie
tuvos laisvinimo klausimais. Po 
pranešimo buvo daug paklausi
mų ir tęsėsi ilgos diskusijos.

Tos pat rugpiūčio 30 d. va
karą, Vliko pirmininkas dalyva
vo buvusių Kaune Jėzuitų gim
nazijos auklėtinių suvažiavime 
ir per vakarienę pasveikino da
lyvius Vliko vardu.

Rugpiūčio 31 d. dr. Valiūnas 
padėjo vainiką prie paminklo, 
pastatyto žuvusių dėl Lietuvos 
laisvės iįr čia pasakė tinkamą 
kalbą.

Algis Vedeckas, Vliko Val
dybos narys, rugpiūčio 23 d. 
Ateitininkų sendraugių suvažia
vime, Kennebunkport, Maine, 
padarė pranešimą apie Vliko 
veiklą ir^Helsinkio Įvykius. Su
važiavimo dalyviai klausinėjo 
prelegentą ir diskutavo palies
tus klausimus. (E).

dėkingumas Lietuvos
GYNĖJAMS

Amerikos Lietuvių Taryba 
stengiasi išreikšti padėką vi
siems vyriausybės žmonėms, 
kongreso nariams ir kitiems, 
ginantiems Lietuvos teisę į lais

belis neseniai pasiuntė padė
kos laiškus New York Times ir- 
jo štabo nariui J. T. Wooten, 
kongresmanams P. Rodino, Jr., 
F. J. Fitian ir daugeliui kitų.

silpsta ir dažnai skausmų apie širdį būna. Kartais šir
dis taip nusilpsta, kad staigiai sustoja plakusi, o jai 
sustojus ir riša muzika užsibaigia.

Alkoholis ir visi jo svaigieji gėralai, nesvarbu ko
kiais gražiais vardais išvardinti, yra nuodas, ir lai
mingas tas, kurs tiek turi galvoj košės, kad pajėgia at
silaikyti, jo nevartojęs! Nesąmonė yra nuodytis ar 
ūmai arpo truputį!

Priežastis gėrimo?

1. Silpniausiais dirgsniais žmonės pavirsta girtuok
liais, nes alkoholis sužaloja “liver enzyme” ir paga
mina cirhosis, jaknos sukruopėja, vėliau pagelsta ir 
žmogus miršta. 2. Nesutikimai šeimoje, barniai ir 
muštynės. 3. Blogos gyvenimo šąlygos, skurdas ir var
gas, silpnesniais dirgsniais žmones pastumia į girtuok
liavimą.

Didžiuma girtuoklių tėvų vaikų nuo 10 metų pra
deda gerti. Rūkorių tėvų vaikai mokyklinio amžiaus 
pradeda rūkyti. Nūdien tokių vaikų 25 procentas turi 
pakrikusius dirgsnius. Girtuokliai iš jaunystės ne
miršta nuo jaknų cirhosis. Didžiuma jų žūsta automo
bilių katastrofose, iškrenta per langus.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO
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miTOBOS NAUJIENOS
Daktaro Alfonso Yauniškio palaidosimas

WINNIPEG, Manitoba, Kana
da. — Jau trumpai per “Naujie- 

inas” rašiau, kad šių Metų rug
piūčio 3 d. St. Boniface ligoni-

jo (velionio Alfonso) tėvai pa
laidoti, irgi negalėjo laidoti, nes 
tos kapinės jau perpildytos — 
nebėra vietos — “užrakintos”.

nėj nuo vėžio ligos mirė daktaras 
Alfonsas Aleksander Yauniškis 
sulaukęs 60 metų amžiaus.

Buvo pašarvotas Kropo koply
čioje. Lietuvis kunigas Justi
nas Bertašius angliškai atlai
kė pamaldas. Likusi velionio 
našlė, daktaro Alfonso žmona, 
esanti iš Britanijos protestonų 
tikybos — neleido savo vyro Al
fonso palaikus vežti į lietuvių 
katalikų bažnyčią. Iš koplyčios 
buvo nuvežtas j Fort Garry Me
morial Park kapines ir ten ku-
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DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

z<?>- VIDAUS LIGŲ SPEC.
■;^|1454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-i 

pieta ketvirtadieniais ir penkta- 
«' dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet.
- - Hk susitarus.

Trečiadieniais uždaryta. į

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2S1I W. 71 *t St. — Tel. 737-5149
Tikriną akis. Pritaiko akinius ir 

' “contact lenses”.VU. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
26M WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketirtad. nuo 5—1 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas raz. telef.: 448-5545

nigui Bertašiui religines maldas 
atlikus, palaidotas.

Buvo daug palydovų. Į ka
talikų kapines — Winnipeg© 
mieste, prie Osborn gatvės, kur

-------- --- -- ----- ----— 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GELIN YČi A 

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

GEL IN IKK AS 
(PUTRAME1WAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ava. — 58^1220

Buvo palaidotas kitur, bet irgi 
gražiose, medžiais apaugusiose 
kapinėse, kur paukšteliai gražiai 
čiulba, lyg numirėlius apgiedo
dami.

Prieš mirtį Dr. Alfonsas bu
vo labai susirūpinęs, nusiminęs. 
Paskutinį patarnavimą į kapus 
nulydėti garbės grabnešiai bu
vo: velionio švogeris George 
Palmer-Paliliūnas, kiti kitatau
čiai. Karstą nešusieji buvo: lie
tuviai — Yauniškių giminaitis 
Bob Urbonas, Winnipeg© Lietu
vių klubo pirmininkas, ir Tadas 
Yuška, Winnipego Lietuvių klu
bo vicepirmininkas. Kitataučiai, 
buvę velionio bičiuliai Dr. 
George Hardy, Joe Kozak, Wal
ter Kachulak ir Len Conrad.

Kadangi velionis Dr. Alfon
sas Yauniškis ir žmona priklau
sė prie Winnipego Lietuvių Klu
bo ir vietos lietuvių švento Ka
zimiero parapijos, tai jam mirus 
į klubo svetainę buvo susirin
kę klubiečiai, pašalpiečiai, aptar
ti kaip prisidėti prie palaidoji
mo. Tai vietoje gėlių iš klubo 
iždo (kaip ir kiekvienam klubo 
nariui mirus, kad duodama dėl 
gėlių) $20 ir tarp susirinkusiųjų 
bei pasižadėjusių surinkta $50. 
Viso $70 velionio Dr. Ąlfonso 
Yauniškio Memorial Schoolar- 
ship Fondui.

Į laidotuves buvo atvykusios 
visos trys seserys — Amilija (su 
savo vyru Jurgiu), Joana (ve
lionio Alfonso dvinukė sesuo, atsi 
vežusi ir savo jauną dukrelę) ir 
jaunoji sesuo Salomėja.

Nuliūdime paliko žmona Mar
garita, sūnus David ir duktė 
Anna ir minėtos trys- seserys.

K. Beniušis, 
Senas Naujienietis

Banditai apiplėšė 
Greyhound autobusą

DETROITAS. — Sekmadienio 
vakarą du gerai apsirengę ban
ditai apiplėšė iš Chicagos į To
ronto važiavusį Greyhound au
tobusą, surinkdami iš šoferio ir 
37 keleivių, spėjamai, apie $35,- 
000 pinigų ir visokių vertybių— 
žiedų, laikrodėlių ir kt. Tai jau 
antras sekmadienis, kai toje pa
čioje linijoje apiplėšimas kelei
vinis Greyhound autobusas.

Keleivių paliudijimu, tuodu 
banditai į autobusą įlipo dar Chi- 
cagoje, bet tik po sustojimo prie 
Ypsilanti vienas jų priėjęs prie 
šoferio pridėjo prie jo galvos 
revolverį ir įsakė važiuoti, o at
sisukęs į keleivius liepė užsi
merkti ir rankas susidėti ant 
galvų; antrasis banditas per
ėjo per visą autobusą, liepdamas 
į jo laikomą portfelį sumesti vi
sus pinigus ir kitus vertingus 
dalykus. Autobuse važiavęs ne 
tarnybos metu Detroito polici
ninkas, bijodamas pavojaus ki
tiems keleiviams, banditams nie
ko nedarė, dar pats atiduodamas 
savo $600 pinigų, revolverį ir 
žvaigždę.

Rugpiūčio 29 dienos užpuoli
me tie patys banditai ar kiti pa
kelyje iš Detroito į Paducah at
ėmė $831.

Abu kartu banditai pėsčiomis 
apleido autobusą.

ALT Informacija
REGISTRUOKIME FAKTUS 
LAUŽYMO ŽMOGAUS TEISIŲ

Visus, kurie turi kokių fak
tų apie okupantų vykdomus 
naujus po rugp. 1 d, žmogaus 
teisių laužymus, liečiančius 
gyvenančiuosius Lietuvoje ar 
išeivijoje, prašome pranešti 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Tokie faktai registruojami ir 
bus perduoti JAV valdžios 
įstaigoms.

LAISVĖS TEISIŲ 
GYNĖJAMS

Amerikos Lietuvių Taryba 
išsiuntė specialius padėkos raš
tus senatoriui Henry M. Jack- 
son (dem. Wash.) ir kongres- 
manui Robert McClory resp. 
Ill. už jų tvirtą paramą laisvės 
besiilginčioms, Sovietų Sąjun 
gos pavergtoms tautoms. Iš
reikštos viltys, kad tie pri
spaustieji bus primenami pa
sauliui, kol jie atgaus žmogaus 
teises ir laisvo apsisprendimo 
teisę.

DR. BOBELIS IR ■ 
ED DERWINSKIS DIRRA

VWfiWVWAWVVVAMA/WWWWVVWVWWWWWVVWVVVVVWWVW

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"4Qs palaiminti jei tai žinote Ir tai darysite", — Jono 13:17,

• • •
Tebebūdami kūnuose mes negalėsime tobulai mąstyti, kalbėti arba 

pasielgti, ir dėlto negalėsime pilnai užganėdinti tuos su kuriais mes susi
einame. Tačiau, Dievo malonei padedant, turime stengtis daryti tiek gerai, 
kiek išgalime. Jei nesistengsime elgtis kaip Dievo patarta ir kaip jo tai
syklės reikalauja, tai žinokime, kad negalėsime padaryti savo pašaukimą 
ir išrinkimą tikrą ir negalėsime gauti vietos mažajame Viešpaties būre
lyje. Bet jei kas dieną stengsimės daryti kuogeriausiai visa, ką galime, tai 
žinokime, kad pamėgsime mūsų Viešpačiui, būsime jo pagirti ir mylimi, ir 
pagaliau būsime pripažinti jo išrinktaisiais ir laimėsime dangiškąjį atly-

Visi žfaM. kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rv»le|i? } tą klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

o o e
F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
iV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

r perkraŪstymai "

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

— 1 =====—---------- ;

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

į SOPHIE BARČUS 
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS !

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek- j 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.: 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
715° So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
< , _ — --------- —----------

ROCKFORD, ILL
Linksmas pensininkų subuvimas

Smagu, kad tarpe pensininkų 
randasi, kurie stovi ant dviejų 
kojų, gerai įsikūrę, turi nuosa
vus namus ir automobilius, dau
giausiai tai naujakuriai iš Lie
tuvos ūkininkai, profesionalai, 
karo išblašyti visi valgė duoną 
iš savo rankų, o atvykę į šfą 
laisvės šalį, pritapo įvairiose 
Rockfordo įmonėse, sąžininkai 
atliko savo darbą, ištikimi buvo 
darbininkai ir šiandien gali di
džiuotis išėję į poilsį.

Išsikalbėjus su Bruno Nekro
šium, kuris atidavė Lietuvai sa
vo jaunystės dienas, tapo sava
noriu, atsitarnavo Lietuvos ar
mijoje per 3 metus saržanto ran
ge, papasakojo, kaip jie suplie
kė lenkus ties Giedraičiais ir iš
vijo kolčakininkus, Lietuvos gy
ventojų plėšikus ir užsilikusius 
vokiečius ir atvyko į Ameriką. 
Dabar likęs našlys nuobodžiau
ja.

Taip pat Augustas Pocius irgi
DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Bendri praktika, spec. MOTERŲ lipei 

Ofisu: MM WEST 59th STREET 
Tel.J PR «-lM3

OFISO VAL: pirm., antrad., trečiad. 
Ir peikt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
ni ita 2-4 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

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

\ 1454 WEST 71*t STREET
Ofiso HEmlock 4-2123

RmW. Htafq Gibson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
r»l»nd— skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia. tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
,je ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

* i (Are* SupperH) ir t t
y»l • •—4 ir S—R šeštadieniais 9—1. 
UM W*«t 63rd St., Chkaoo III. 60629 

Telefu PRoepecf 6-5084

Lcrir^Į u-&WK3' MVM6X

Ml®*
i: ... Į-ArMM WII «AMK •* WM

Lietuvos armijos savanoris že-

PIRKO IR PARDAVĖ
EMPIRE STATE BLDG.

Wiliamas Jurgėlaš iš South 
Windsor, Conn, prisiuntė anie- 
rikiečių laikraščio The Enqui
rer iškarpą, kurioje rašoma 
apie Henry Crown, pradėju
sį savo nepaprastą karjerą tik 
su 4 dol per savaitę uždarbiu, 
ir sukaupusį 400 mil. dol. ka
pitalą.

H. Crown buvo imigranto iš 
Lietuvos (reikia spėti, kad žy
dų tautybės) sūnus. Būdamas 
13 meti} amžiaus,' jis baigė 
pradinį mokslą ir gavo 4 dol. 
per savaitę atlyginamą darbą. 
1916 m. jis su savo broliais Sol 
ir Irving įsteigė plieno preky
bos firmą, kurią po 3 metų 
praplėtė ir inkorporavo kaipo 
Material Service Corp.

1951 m. Crown šeima per
ėmė Empire . State Building 
dangoraižį New Yorke (tuo 
laiku aukščiausią pastatą pa
saulyje), kurį po 10 metų par
davė. Pelnas buvo toks dide
lis, kad vien pajamų mokesčio 
teko sumokėti virš 10 mil. dol.

1959 m. Material Service 
Corp. įsijungė į General Dyna
mics Corp. 79 metų amžiaus 
Henry Crown šiandien yra vie
na iš centrinių GMC figūrų. 
General Dynamics stato ato
mine jėga varomus povandeni
nius laivus, raketinius sviedi
nius, greičiau už garsą skren
dančius bombonešius, ir kt.

Pažymėtina, kad H. Crown 
visa tai atsiekė, neturėdamas 
aukštojo mokslo išsilavinimo.

S

Laidotuvių Direktoriai

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
“AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BRANGUS GREITKELIS
PRADĖJO SKILTI

Kongresmanas Edward Der 
winski, neseniai grįžęs iš Rau
donosios Kinijos, kartu su 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininku, dr. Kaziu Bobeliu, 
paruošė projektą naujos rezo
liucijos kurios detalės bus pa
skelbtos vėliau.

Rugsėjo 3 d. kongresmanas 
Derwinski išvyksta į Londo
ną dalyvauti Tarptautinės In- 
terparliamentarinės Unijos po
sėdyje.

Chicago, Illinois. — Specialis
tai nustatė, kad blogas greitke
lio grindinio planas privertė jį 
kilti -ir pleišėti. 135 milijonus . 
dolerių kainavęs. Aurora-Rock’ 
Falls kelias suskilo pačiose pa
vojingiausiose vietose.

Pasirodo, kad suskilo 14 co
lių cemento blokai. Pakeitimas 
gana brangiai kainuos. Kontrak- 
torius kelią statė pagal planą, 
bet jam buvo duotas nevykęs 
planas.

NUPIGINTA CTA VAŽMA 
PADAUGINO VAŽIUOTOJŲ

CHICAGO. — Chicagos Tran
zito Administracija (CTA) siek
dama patraukti daugiau važiuo
jančių autobusais ir traukinė- ’ 
liais sekmadieniais ir šventadie- ■ 
niais žymiai sumažino važmos 
kainas ir gavo ką siekė, šią va
sarą CTA priemonėmis važiuo
jančių skaičius padidėjo 14 nuo
šimčiais daugiau kaip pernai. 
Kai pernai per birželio mėnesio 
2 dieną CTA priemonėmis pasi
naudojo tik 22,000, tai šiemet 
tokią dieną CTA tikėtų perduo
ta 95,000 ir rugpiūčio 3 d. 100,- 
715.

GAIDAS DAIMD
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 AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BORJKT HKES HURT 
OUR ?OREST JRIEN®f

Q«r vfikSEfir km w
the atfeleą w ei Sol

So plemc Smokry'i ABCc
hold tiH cnU.

Jh BMW dfORFB afl CMUphc^

amu*- Cr«6 a*

maitis. Lietuvos laikais tarna
vo policijoje, kur tai Zanavyki- 
joje,. “šakiuose” mano kaimy
nystėje, tai A. Pociaus namuose 
turėjome subuvimą. Linksmas 
žemaitis, taip ir jo žmonelė ge
ra dainininkė. Skaniausių užkan
džių -sunešė namuose pagamin
tų, nežinau nė katrai poniai dė
koti: įvairiausi skanumynai, py
ragai, kavutė, arbatėlė. Pensi
ninkų dalyvavo apie 17; gražių 
našliukių ponių ir vyrų našlių. 
Moterys parodė savo virtuvių 
gabumus sunešė įvairiausių ir 
kaniausių valgių. Pirmą kartą 
valgiau “morkų” duono skonį. 
A. Pocius pristatė ir kitokių vai
šių. Kai kurie svečiai įgudę 
prie kozyrų, aš su Nekrošių pa
tylomis išvažiavome namo.

žvalgas

BUY M. k lAVINOf BONPI

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

FRANK BOCKUS
Gyv. 6110 W. 59 Street

Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 5 dieną. 7:30 vai. vak., sulaukęs 79 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, švėkšniuose.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Sophie Beinoras, jos vyras Carl; posūnis 

Frank Svirusis, jo žmona Ruth, sesuo Amelia Stravinskas, gyv. Spring
field, Ill. ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So, Western 
Avenue.

Antradiertį, rugsėjo 9 diena 10:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Sv, Kazmiiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a. Įvank Bockus giminės, draugai jr pažįstami nąęširdžįai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą. - • ' ,, ). į J

Nuliūdę lieka: 1
Duktė, posūnis, s^suo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVU 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAi-YSE.

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

—_r_   _ - - _ __  _ .„j      —   

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave_, Cicero, I1L PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 65th STREET Kspuoilc 1-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

1 P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phene: Y Arde 7-1 *11
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Lietuvi” visuomenės žiniai

PardavimuiBIRUTĖ KEMEŽA1TĖ

Profesore Vanda Tumėniene pagerbta

NOTARIATAS

INCOME TAX SERVICE

PRIEŠ MOKSLO METUS

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

iai

Registration Information

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų

sekdama 
nuostatus

185 North W«b**h Avenue 
2nd Floor Chicago, UI. 60601

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

Stasvs
Zigmas

žaidžia 
krepši-

Baigdamas 
■pastebėjo, 

žmonijai

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė

Call: Frank Zapoiis 
320816 W. 95th St. 

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Nusiskandino ežere

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

ma-
Liuida

(jitaigo*) i
677-8489

(buto)

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
Juozo Liūdžiaus Raštai

ger
inęs 

minėsime

Bedarbių Chicagoje 
jau 9.6 nuošimčiai

Oficialiu rugsėjo 5 dienos pra
nešimu, bedarbių skaičius Chi
cagoje pasiekė rekordinį skaičių 
305,400 arba 9.6% per rugpiūčio 
mėnesį. Bendrai per visą Illino- 
jų bedarbių nuošimtis siekia 
9.1%. Tai yra didžiausias be-

LAIKRODžIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tetefu REpublIc 7-1941

JEI ‘‘NAUJIENAS" TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM

$16.00, 
JAV vietose metams 
— 2-50. Uislenluo- 
savaltę nemokamai.

Sargai pagelbėjo 
kaliniams pabėgti

Trys Cook apskrities kalėjimo 
kaliniai paliudijo valst. gynėjui 
Bernard Carey, kad to kalėjimo 
sargai padėjo dviem kaliniams 
pabėgti iš kalėjimo. Investigato- 
riai nurodytus sargus jau tardė. 
Dar viena kalinė — moteris pa
liudijo, kad vienas kalėjimo sar
gas telefonavo vieno pabėgančio 
kalinio merginai, kur galės su
tikti pabėgusius kalinius.

15-0614-T Conversational Li
thuanian ill — For those who 
have knowledge of the Lithua
nia language or who have com
pleted Conversational Lithua- 
nan I. Classes will be held every 
Friday 8:00 P. M. at Room 305.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

YOUNG. RESPONSIBLE WOMAN 
TO CLEAN, COOK. LAUNDRY 

11:30 to 7:30. Tuesdays through Fri
days or live — in. Private room & 
bath. One child age 5, 3000 North 

near lake. Good Salary. 
References required. 

Gall evenings 348-7733.

Siunčiu_________ doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Southwest Kolegijos Suaugu
siems kursuose ši rudeni prasi
dės lietuvių kalbos pamokos. 
Skaitytojai padarys gerą darbą, 
jei apie tuos kursus painfor
muos suinteresuotus, įteikiant 
šį pranešimą.

Classes to be Held at Southwest
i College

REAL ESTATE SALES
WE NEED a BROKER and/or Self 

Producing Salesman. Highest Com 
missions. Illinois and Wisconsin 

Properties.
Call MR. KORTAS 

VACATION SITES 
884-1250

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKU IMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Conn., 
Leng- 

na- 
ir John A. 
Bridgeport,

juj bedarbių nuošimtis buvo 
6.6% ir Chicagoje 6.8%. Nedar
bas didėjo per visą liepos mėne
sį, visoj valstijoj pasiekdamas 
418,000 bedarbių arba 8.4 nuo
šimčių ir Chicagoje 281,000 be
darbių arba 8.9 nuošimčių.

Darbo statistikos biuro žinio
mis, nuo 1974 metų birželio iki 
šių metu birželio Chicagos sri
tis neteko 134,000 darbu dirbtu
vėse. !

Kompensacijų skaičius Illino- 
jui per paskutines dvi savaites 
buvo 236,000 bedarbiams; kiti 
82,000 bedarbiai buvo kompen
suojami pagal speciales 
federal programas.

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel. VI 7-3447

58.50/ vienam mėn. $3.00. Kitose 
— 514.00, vienam mėn. 
Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

4369 ARCHER AVE., CHICAGO 
TEL. — 254-5554

Pranešu, kad aš, Birutė Kemežaitė, iš Reg. JAV L. B-nės 
Vidurio Vakarų Apygardos pirmininkės pareigų ir iš L. B-nės 
organizacijos visiškai pasitraukiu.

Prašau jokiais L. B-nės reikalais daugiau į mane nesikreipti.

Po to, vieni nuėjo Į užkan 
dinę, kiti pasiliko sode- besi 
šnekučiuodami.

O. Alffminienė

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Plati vaizdi dr. 
čiaus ~ kalba apie 
žmogaus dorybes, 1969 metais vadinamieji Rolling Stones šokėjai ir dainininkai Al

tamont laukuose suruošė didelę dainos, muzikos ir šokly šventę. 
Aplinkiniai farmeriai patraukė Rolling Stones vadą Mick Jagger 
teisman už lauky ištrypimą ir derliaus sugadinimą. Farmeriai pa
reikalavo 690,000 doleriy už padarytą žalą. Mick Jagger išeina iš 

teismo salės, lydimas jauno advokato. '

CHICAGO. — Policijos Įeit. 
Stanley Bazarek pastebėjęs Lake 
Shore Drive greitkelyje prie 
Jackson bulvaro ties raudonomis 
šviesomis automobilyje ant vai
ro sudribusi vairuotoją pašaukė 
per garsiakalbi, ir vairuotojas 
lyg iš miego pakirdęs staiga 
pradėjo važiuoti skersai keturių 
linijų greitkeli, bemažko nesu
sitrenkdamas su trimis automo
biliais, ir nuvažiavo tiesiai į eže
rą. Nepaisant visų policijos pa
stangų išgelbėti nepavyko. Nu
statyta skenduolio asmenybė: 
Elexander Lumpkin, 35 metų, 
Chicagos Civil Service Commis
sion tarnautojas.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

15-0613-S Conversational Li
thuanian I — For .the beginner 
who wishes basic knowledge of 
the language. Also beneficial 
as a refresher for those with 
some background in Lithuanian. 
Classes will be held every Fridav 
6:00 P. M.

CHICAGO. — CTA autobusų 
šoferiai ir elektrinių traukinėlių 
konduktoriai gauna algas, skai
tomas aukštesnėmis kaip bet kur 
kitur tose pačiose pareigose, pra
eitą trečiadienį jie vėl gavo gy
venimo pabrangimo priedą, kurs 
bendrai siekia 83.5 milijonus.

Tokie pakėlimai daromi prisi
laikant su unijomis gontrakto 
apimančio visus 12,000 CTA tar
nautojus.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
VERTIMAI.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU
TAS Brighton Parko apylinkėje. 

Tel. LA 3-7153.

Helikopterio nelaimė
Wm. Jurgėlas prisiuntė dar 

vieną amerikiečių laikraščio 
iškarpą, kurioje pranešama 
apie Stratford, Conn., Sikors
ky Aircraft aerodrome įvyku
sią helikopterio nelaimę.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdų 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-

— Carol Shimkutė 
Mt. Greenwood Parko 
nio komandoje, laimėjusioj 
1-mą vietą specialioje olimpia
doje, Mount Pleasant, Mich. Ji 
gavo aukso medalį.

— Vitalis Budrys, išrinktas 
Los Angeles Lituanistinės mo
kyklos Tėvų komiteto ipirmi-

— Pfc. Steven W. Samoška iš 
Chicagos pietvakarių paskirtas 
į Marinų korpo aviacijos bazę, 
EI Toro, Cal.

— L. B. Connecticut apygarda 
ruošia Čiurlionio minėjimą, jo 
kūrinių parodą ir koncertą spa
lio 12 d. 2:30 vai. Hartfordo 
universiteto auditorijoj, 200 
Bloomfield Ave., West Hart
forde. Į darbą įsijungė pianis
tė Aldona Kepalaitė, prof. Vy
tautas Marijošius, di 
Goštautas, V. Liaukus, 
Strazdas ir kiti.

SIUNTINIAI J LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

— Muz. Kazio Steponavičiaus 
vadovaujamas “Pirmyn” cho
ras” pradėjo darbą. Ruošiasi 
melodingos operetės Grafas 
Luksemburgas pastatymams. Į 
chorą priimami nauji daininin-

Adelė Duoblienė 
dr. Adomavičiaus 
sveikai mitybai, aiškino apie 
du mityboje reikšmingus da
lykus: kalci jų ir geležį. Aiš
kino ir nurodė iš kokių natū
ralių produktų jie gaunami ir 
kaip ką paruošti valgiui. Bai
giant šį pažmonį ji sugiedojo 
maldą: “Labanaktis Saldžiau- 
džiausiasis Jėzau”.

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,

Apskrities šerifas Elrod rei
kalauja kalėjimo viršininką 
Moore pašalinti, bet jis tą reika
lavimą vadina “rasizmu” ir gi
nasi. šerifas turi paruoštus 40 
policininkų tuč tuojau pasiųsti 
į kalėjimą, jei Moore bus paša
lintas, nes prisibijoma kalinių 
riaušių.

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI, NAMU IR NEKILNO

JAMO tttrtd ptpkimaS, 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE

All registration for Conti
nuing Education - General Stu
dies classes will be held at South
west College. There is no Mail- 
In Registration. Registration 
will lie held as follows:

Tuesday, September 16 *— 
3:00 to 8:800 P. M.

Thursday, September 18 — 
10:00 A. M. to 12:00 noon, 5:00 
to 9:00 P.M.

Friday, September 19 — 3:00 
to 8:00 P. M.

For information call 735-3000.
All Registration will be held 

at Southwest College, 7500 So. 
Pulaski Road in the Auditorium, 
Building 700.

Southwest kolegijoj ir 6 piet
vakarių mokyklose taip pat bus 
įvairūs bendrojo lavinimosi ir 
naudingų specialybių kursai su-

CHICAGO. — Du berniokai, 
apie 13 iki 15 metų amžiaus, 
ties 5117 S. Racine avenue ei
nantį 19-metĮ John Quinn api
pylė kažkokiu skysčiu ir padegė. 
Laimei, pravažiuodami du polici
jos valdininkai pamatė degantį 
žmogų ir skubiausiai nusivilkę 
uniformas jomis pradėjo lieps
nas plakti; kitaa pravažiuojan
tis žmogus blanketu užgesino. 
Nugabentas Į Tabernacle ligo
ninę Quinn yra rimtoje padėty
je. Abudu policininkai, išgelbė
ję berniuko gyvybę, išgesinda
mi patys kiek apsidengino. Po
licija tebeieško piktadarių, ku
rie spėjo pabėgti.

sitete ruošis olimpinėms žaidy
nėms. A. Stankutė yra 20 m am
žiaus, lankė Queens universitetą 
ir jame buvo tinklinio instruk
torė.

Skycrane KCH-53E helikop
teris — prototipas, dar būda
mas ant žemės ir besiruošda
mas pakilimui, sprogo ir su
degė. Bandymo pilotas, 
tomai lietuvių kilmės, 
(Liudas?) Bajorinas, 
amžiaus, gyv. Monroe 
buvo sunkiai sužeistas, 
viau nukentėjo kiti įgulos 
riai, kurių tarpe 
Domogala, gyv.
Conn.

--------~-- .----------------- -------—-----
DĖMESIO

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

Liability apdraudimas.
' Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitokį blankai.

klamacija Maironio: “Aš no 
rėčiau prikelti nors vieną se 
nelį iš kapų milžinų” ir “Sene 
lio skundas”. 
Adomavičius 
nusipelniusieji 
tautai dvasios milžinai yra 
biami po mirties, tačiau ‘ 
Alvudo pobūviuose 
ir gyvuosius”.

Rugpiūčio 31 d., sekmadie
nio popietėje, būrelis namiš
kių ir svečių atvirame ore pa
gerbė Neprikl. Lietuvoje pa
sižymėjusią kūdikių ir vaikų 
gydytoją Vandą Tumėnienę.

Po tradicinės Anelės Kirvai- 
tytės sugiedotos giesmės “Ap
saugok Aukščiausias”, pager
bimo programą vedė dr. J. 
Adomavičius, pabrėždamas bū
tinumą rūpintis ne vien kūno 
tvirta sveikata, bet nemažiau 
ir dvasios tobulinimu gėriui ir 
grožiui tauriam gyvenimui su
kurti, bei nenykstančiais dar
bais įprasminti.

Tuo rūpinosi ir gyveno dr. V. 
Mingėlaitė — Tumėnienė. Bai
gusi aukštuosius medicinos 
mokslus Šveicarijoje, savo

profesijoje dirbdama ir tik sa
vimi besirūpindama, galėjo 
gyventi ištaigingai ir linksmai, 

teigė dr. Ad., bet jai rūpėjo 
Lietuvos gėris. Didžiam kūdi
kių ir vaikų mirtingumui esant, 
pasiryžo gelbėti prieauglį, ir 
didžiomis pastangomis įkūrė 
Aukšt. Panemunėje prie Kau
no vaikų sanatoriją, pradėjus 
steigti vaikų kliniką jau 1924 
metais.

Adoinavi- 
žinoniško 
grindžia

mas darbu artimui ir aplinkai, 
bendrai ir gerbiamos prof. Tu
mėnienės paskirai, buvo per
traukiama Anels Kirvai lytės 
ir Adelės Duoblienės daino
mis. Taip pat J. Dilys - su de-

♦ —

— Anita Stankutė išrinkta į 
Kanados valstybinę tinklinio 
komandą reprezentuoti olimpi
nėse žaidynėse 1976 m. Mon- 
trealyje. Po eilės rungtynių Eu
ropoje su Rumunijos, Bulgari
jos ir Anglijos rinktinėmis,

•JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Šiemet snėjo <50 metą. 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 I sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

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

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

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

trims mėn
— S26.00, pusei metų
t# — $31.00 metams.

- 7 KAMB. MŪRO REZIDENCUA. 
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 
eond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

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

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti musų. 
S71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650.

m 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 
parkn bažnvčios. 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.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

I f AA lietuvi kailininką 7^ 
Chicagoje £ W

L/gLNORMANĄ 
^jfclgkBURŠTEINĄ

=~-~    1 ■ -- -w——
SIUNTINIAI Į LIETUVA

Cosmos Parcels Express Corp 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

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

V. VALANTINAS
■■' ■ ' ■ ......................... ------------------------------------------------------ - - ' ............ 1 • ■■ - _ _

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

ninku. Į (mokyklos darbą įsi
jungė mokyt. Gintaras Buivys, 
nesenai atvykęs iš Baltimorės.

SKAITYK IR KITA./ PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

augusiems nuo 18 m. amžiaus. 
Kolegijos vadovybė kviečia vi
sus pasinaudoti.

darbių skaičius nuo II Pasaulinio 
karo.

Praeito sausio mėnesį Ulino-

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.GARSINKITES NAUJIENOSE
f — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — MONDAY, SEPTEMBER 8, 1»75




