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KINIEČIAI SUSIKIRTO SU RUSAIS
DĖL ANGOLOS KOLONIZACIJOS

Moynihan tvirtina, kad Kuba pasiuntė 
karius Angolon pagal rūsy įsakymą

i
NEW York, N. Y. — Kinijos ambasadorius Lai Yali labai 

aštriai kritikavo sovietų poziciją dėl Angolos. Jis pareiškė, kad 
sovietų ambasadorius Malik eina Goebbelso keliais, o Brežnevas 
eina Hitlerio keliais.

Sovietų atstovams labai ne
patogu aiškintis dėl JAV amba
sadoriaus Moynihan viešų kalti
nimų. Jis pareiškė, kad sovietų 
valdžia planuoja išlaisvintą An
golą vėl kolonizuoti.

Jeigu to nedarytų tai kuriems 
sumetimams sovietų valdžia Įsa
kė Kubai siųsti karius Į Angolą 
ir kuriam galui sovietų valdžia 
siųstų tankus ir amuniciją, i N- - .
Kinija siekia nepriklausomybės 

Angolai

Kinijos ambasadorius pareiš
kė, kad Kinija siekia nepriklau- 
sbipybės Angolai.

Tuo tarpu sovietų valdžia 
glaudžiai bendradarbiavo su bu
vusia Portugalijos valdžia, o da
bar ji nori primesti kolonializmą 
Afrikai. r ’*■'

Lai Yali pareiškė, kad kiniečių, 
atstovai Angoloje glaudžiai ben
dradarbiauja su amerikiečiais, 
nes JAV ir Kinija nori nepri
klausomos Angolos.

Prancūzai siekia 
išimties Konkordui
WASHINGTONAS, D. C. — 

Prancūzu pareigūnai trečiadie
ni pripažino, kad kontroversinis 
prancūzų-britų Concorde virš
garsinis transporto lėktuvas (ta
riama “Konkord”) yra triukš- 
mingesnis kaip žemiau — gar
siniai lėktuvai, esantys dabar 
tarnyboje, bet, Jų nuomone, 
jiems turėtų būti padaryta išim
tis taikomose triukšmo taisyklė
se.

čia, tarpais audrigoj spaudos 
konferencijoj, prancūzų atsto
vai šaukėsi Amerikos žmonių 
“teisingumo”, ragindami, kad 
būtu leista Concordui operuoti 
iš dviejų U. S. aerodromų. Vie
nas iš prancūzų davė suprasti, 
kad U. S. šovinizmas, gal būt, 
sleniasi už priešinimosi lėktuvui.

“Rūtų gėda uždrausti lėktu
vą vien todėl, kad jis yra ne ame
rikoniškas”, pasakė Pierre Gau
tier, Concorde projekto direkto
rius Aerospatiale firmoj —pran
cūzų gamintojų.

Transporto sekretorius Wil
liam Coleman užplanavo sausio 
5 svarstyti klausimą, ar aptar
nauti Concordus, skraidinamus 
Air France ir British Airways, 
Kennedy aerouoste New Yorke 
ir Dulles tarptautiniam aerodro
me Washingtone, ar ne. Jei nu
tūpimo Jungtinėse Valstijose tei
sės bus atsakytos, tai tuo. tik
riausiai. bus pasmerktas jau da
bar klerantis 2.5 bilijonų dole
rių vertės Concorde projektas.

Minimalizuojant Concorde ei
gos keliamo triukšmo perteklių, 
lyginant su dideliais lėktuvais, 
dabar vartojančiais Kennedy ir 
Dulles aerouostus, prancūzų at
stovai pažymėjo, būtų palyginti

Jungtinių Tautų 
skolos

Kas būtų, jei JAV-bės atsi
sakytų mokėti visą ketvirtadalį 
Jungtinių Tautų išlaidų? Jungt. 
Tautų metinis biudžetas siekia 
$325 milijonus, kurių 3l1/2 nuo
šimtį sumoka JAV-bės. Visa eilė, 
ypač iš komunistei bloko arba 
visiškai nemoka, arba moka tik 
dalį. Sovietų Sąjunga yra sko
linga $62 milijonus, Prancūzija 
$17.6 milijonų, Tautinė Kinija 
liko skolinga S16.6 milijonus, o 
komunistinė Kinija perimdama 
jos vietą Tautų Sąjungoje, 
jos skolas atsisakė išmokėti.

Vien šiais metais SSSR su 
savo provincijomis. Baltarusiją 
ir Ukraina nemokėjo S2.6 milijo
nų, Pietų Afrika nemokėjo apie 
milijoną dol. ir neko nemokėjo 
Albanija, Bulgarija, Kinija, Ku
ba, Čekoslovakija, Rytų Vokie
tija, Vengrija, Mongolija, Len
kija, Portugalija ir Rumunija. 
Raudonųjų valdomosios valsty
bės visiškai atsisako prisidėti 
prie išlaidų taikos sargyboms, 
kaip dabar tarp Egipto, Sirijos 
ir Izraelio.

Nauja valstybė 
Surinam

PARAMARIBO. — Iki šiol 
vadinta olandų kolonija Gvija- 
na Afrikoje praeitą savaitgalį 
patapo nepriklausoma valstybe, 
kuri pasivadino Surinam. Olan
dai, kurie čia gyveno nuo 1667 
metų, apie 100 tūkstančių skai
čiuje išsikraustė ir grįžo į Olan
diją.

Naujoji valstybė yra didumo 
kaip Florida. Gyventojų 80% su
daro čiabuviai juodžiai ir atei
viai iš rytų Indijos, be to, Ame
rikos indėnai, europiečiai ir ki
nai.

Olandija tą koloniją gavo 1667 
metais iš Anglijos mainais už 
Manhattan salą, kurioj dabar 
yra New Yorko miestas.

mažas skaičius papildomų žmo
nių — apie 2,000 New Yorke ir 
apie 1,000 Washingtone — pa
veiktų neigiamai prisidedančio 
Concorde triukšmo.

Air France ir British Airways 
nužiūrėjo Bostoną ir Miami, 
kaip galimus papildomus aero
uostus Jungtinėse Valstijose. 
Tačiau, Chicagos O’Hare, pasau
lio gyviausias komercinis termi
nalas, atrodo netrauks Concor- 
dą numatomoj ateity. Priežastis 
— U. S. ir Kanados susitarimas, 
draudžiantis perskridimą, grei
tesnį kaip garsas (apie 760 my
lių per valandą).

Be tekiniu. Jūs tikriausiai esate kur nors Hongkonge, mažiausiai tos 
karališkos kolonijos Eha Tin rajone, poilsio vietoje, kuri pritraukia 
tūkstančius žmonių savaitgaliais bei šventadieniais į daugeli dvira

čiu nuomavimo stočių.

LIBANO KARIAI NEPAJĖGĖ IŠMUŠTI 
PALESTINIEČIŲ Iš PAJŪRIO 

Du Libano armijos šarvuoti automobiliai 
« .. pateko į palestiniečiu rankas,.

BEIRUTAS, Libanas. —Libano kariuomenės daliniai trečia
dienį bandė išmušti palestiniečius iš S. Georges hotelio, esančios 
veik pačiame jūros pakraštyje, bet jiems nepavyko.

>■ Susirėmimų metu palestinie
čiams pavyko pačiupti du Liba
no kariuomenės šarvuotus auto
mobilius kariams permesti. Pa
lestiniečiai tuojau minėtas ma
šinas pasitaisė ir naudoja prieš 
Libano kariuomenę.

Vakar greitoji pagalba atvežė 
Į ligonines 34 lavonus ir 80 su
žeistų. Nuo šios savaitės pra
džios vien tik Beirute užmušti 
278 žmonės.

Kariuomenė tikisi 
atstatyti tvarką

Libano kariams nepavyko iš
mušti palestiniečių iš St. Geor
ges hotelio, bet karo vadovybė 
tikisi įvesti tvarką sostinėje. 
Kariai nevartoja tų pačių prie
monių, kurias naudoja palesti
niečiai.

Kariai nori nuginkluoti kovo
jančius, bet jie nenori išgriauti 
brangių namų. Palestiniečiai 
buvo išstūmę krikščionis Ho
liday Inn., hotelio, bet vakar 
jie ir vėl atgavo minėtą hotelį, 
kuriame yra krikščioniškų jėgų 
centras. Premjeras Karaši da
bar tikisi atstatyti tvarką ne tik 
Beirute; bet ir visame krašte.

Prancūzai padės 
Egiptui atsistatyti 
KAIRAS, Egiptas. — Pran

cūzija jai pradėjo paruošiamuo
sius darbus Egipto karo pramo
nei atstatyti, — pareiškė prezi
dentas Sadatas.

Susitarimas atstatyti išgriau
tą Egipto karo pramonę buvo 
padarytas Prancūzijos preziden
to Valery Giscard d’Estaing vizi
to metu.

Iki šio meto Egipto amunicija 
ateidavo iš Rusijos, o ateityje 
Egiptiečiai turės savo ginklų 

ir šovinių.

Fluoridas - vaistas
Osteoporosis yra pavadinimas 

ligos kai kaulai minkštėja, ypač 
seniems žmonėms, bet medicinos 
tyrinėtojai jau numato vaistą 
— fluoride. Tai patirta šiauri
nėje Dakotoje, kur gyventojams 
geriamas vanduo turi apsčiai 
fluoridų. Mayo Klinikų tyrinė
tojai sėkmingai išbandė su ge
rais rezultatais, gydydami ost- 
eoparozę duodant pacientams 
kasdien padidintus kiekius fluo
ridų ir kakių (calcium), praneša 
Dr. Dean C. Fletcher — Ame
rikos Medikų Sąjungos (AMA) 
direktorius. Fluoridai daug kur 
vartojami geriamajame vande
nyje dantims nuo gedimo ap
saugoti.

Buvęs Georgia valstijos gubernato
rius Jimmy Carter norėtu būti demo
kratu partijos kandidatas prezidento 
pareigoms. Jis yra įsitikinęs, kad da
bartiniai kandidatai nelaimės, žmonės 
jais nepasitiki. Jis pats rengiasi da
lyvauti pirminiuose New Yorko rin

kimuose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Senato žvalgybos komite
tas prisaikdino savo tarnauto
jus, kad jie nepaskleidė žinių

: apie John F. Kennedy kelias 
Į drauges.

♦ Pradėjus valdžiai klausinė
ti Hoffos nužudytojus ir ieškoti 
kaltininkų vežikų unijoje, dabar
tiniai josios vadai paruošė ne
paprastai didelius reikalavimus 
pakelti algas šimtus dolerių sa
vaitėje. Gali kilti krašto ūkį 
paraližuojantis streikas.

♦ Kinijos atstovas Jungtinėse 
Tautose pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga kelia pilietinį karą An
goloje ir ji yra atsakinga už 
vykstančias žudynes.

♦ Buvusi prezidento Nikso- 
no asmeniška sekretorė Rose 
Mary Woods išėjusi iš valsty
bės tarnybos. Jai nusibodę Įvai
rūs klausinėjimai. Ji gaus $15,- 
000 metinę pensiją.

o Prezidento Fordo patarė
jas Fernandes de Baca prašo 
pravesti įstatymą, kuris legali
zuotu iš Pietų Amerikos atvy
kusius užsieniečius.

♦ Sportininko Steven Solieh, 
buvusio Patricijos Hearst mei
lužio byla išskirta.iš josios,by
los. Jis bus teisiamas tame mie
stelyje, kur buvo apvogtas ban
kas ir nužudyta nekalta moteris.

-o šiaurės Europos valstybių 
sąjunga sutiktų mažinti savo 
karo jėgas, jeigu būtų būdas pa
tikrinti, ar Sovietų Sąjunga taip 
pat mažina Rytų Europoje esan
čias karo jėgas. Europiečiai jė
gų nemažins, kol rusai jas stip
rina.

■o Detroito federalinis teisė
jas labai atidžiai klausinėja ve
žikų Stephen Andretta, kuris 
liudija apie Hoffos nužudyme 
dalyvius kitus vežikų unijos na
rius.

♦ Sustreikavus United Air
lines tarnautojams, bendrovė su
stabdė skridimus iki gruodžio 
24 dienos.

ASBESTO PAVOJUS

Kad asbesto dulkelės (plauke
liai) yra kenksmingi, nebe nau
jiena, bet iki šiol buvo manoma, 
kad tik pramonėje dirbantiems, 
bet JAV jūrininkų ligoninės Be
thesda daktarai Charles W. 
Ochs ir John P. Smith, ištyrę 
50 pacientų plaučius, rado juo
se asbesto nuosėdų, gaunamų į 
plaučius su įkvėpuojamu oru. Tų 
nuosėdų versmė yra automobi
liuose.

Bangos išmetė lavoną
Keturių asmenų Pittsburgho 

prekybininko Coopermano šei
ma, vyras, žmona ir du vaikai, 
privačiu lėktuvu skrido į Čikagą. 
Įskridusi į sniego pūgą virš eže
ro, dingo ežero gilumoje, dar 
spėjusi pranešti per radijo: “Mes 
krentame”. Visos ieškojimo pa
stangos, panaudojant laivą Nep
tūną, turintį elektroninius įtai
sus, nedavė teigiamų rezultatų.

Ežero bangos gruodžio 10 iš
metė į krantą moters lavoną, ku-

♦ Jungtinės Tautos, 95 bal
sais prie 11, nutarė prašyti či- 

Į ris, manoma, yra vienas iš nu- • lės valdžios, kad pripažintų pa- 
Į kritusio lėktuvo. Lavono asmens grindines žmogaus teises suim- 
tapatybė dar nėra paaiškėjusi, tiesiems.

SEKR. RUMSFELD IR GEN. BROWN 
NORI DIDESNĖS AIŠKUMOS

Kol nebus susitarimo tarp Kisingerio ir 
Rumsfeld — sekretorius Maskvon neskris

BRIUSELIS, Belgija. — Nespėjęs atskristi į Šiaurės Atlanto 
valstybių užsienio ministerių konferenciją, sekretorius Henry Ki- 
singeris pareiškė, kad sovietų valdžia sutikusi sumažinti Ryti] 
Europos valstybėse laikomų tankų skaičių ir kad jis gruodžio 18 
dieną kelioms dienoms skrenda į Maskvą, kad galėtų išlyginti 
su komunistų partijos sekretorių Brežnevu kelis nesklandumus, 
kurie iki šio meto kliudė pasirašyti strateginių ginklų kontrolės 
susitarimą.

Indonezijos kariai 
laimi Timore

JAKARTA, Indonezija. —Pro- 
indoneziniai karo daliniai, vieti
nių pranešimų duomenims, už
ėmė didesnę dalį Portugalijos 
Timoro, stumdamiesi nuo sosti
nės Dili gilyn į kraštą. Indone
zijos žinių agentūra Antara pra
nešė, cituodama Dili radiją, kad 
šimtai kairiųjų perėjo Į perga
lingos armijos pusę.

Kitas Antaros pranešimas 
teigė, kad tūkstančiai pabėgė
lių, kurie perėjo per sieną į 
Indonezijos teritoriją laike kru
vino civilinio karo, grįžta namo 
saugomi proindoneziškų dalinių 
ir su pilna Indonezijos valdžios 
parama.

Remiantis oficialiais Jakartos 
duomenims, 45,000 asmenų ga
vo prieglobsti Indonezijos teri
torijoj laike civilinio karo. Jie 
buvo aprūpinti pastoge specialio
se stovyklose ir valdiškuose na
muose.

Daugiau kaip 1,000 Indonezi
jos karių, Džakartos valdžios 
apibudintų kaip “savanoriais”, 
sudarė smogiamosios jėgos bran
duolį, kuri sekmadienį atakavo 
Rytų Timoro Kairiųjų revoliuci
ni frontą.

Fasipylę kaip spiečius iš ka
ro laivų, jie užėmė Dili šešių 
valandų mūšy ir tuo atidavė 
miestą į proindonezinių frakci
jų rankas.

Izraelis perka 
geriausius lėktuvus

Pentangonas laišku prane
šė US kongresui, kad jis sutin
kąs parduoti Izraeliui McDonnell 
Douglas F-15 naikintuvų tam 
tikra skaičių. Vienkart laiške 
rašoma, kad Pentangonas sumo
dernins Saudi Arabijos aviaciją 
ir pastatysiąs aerodromų bend
roje sumoje už 1.8 bil. dol.

Tipo F-15 naikintojai yra pa
tys geriausi, kokius Amerika da
bar gaminasi. Jie skirti, jei būtų 
reikalas, atremti rusiškų naikin
tuvų Mig-23 puolimus. Rusai jau 
yra pardavę Mig-23 naikintuvų 
Egiptui, Sirijai ir Irakui.

Izraelis savo keliu praneša, 
kad JAV sutiko parduoti jiems 
25 apskutinio modelio lėktuvus, 
įskaitant atsargos dalis ir ap- 
mokinimą, už 600 mil. dol.

Preidentas Fordas pranešė se
kretoriui Kisingeriui, kad taip 
jau labai neskubėtų Į Maskvą. 
Preidentas žino, kad sovietų val
džia mielai Maskvoje sutiktų se
kretorių ir pats Brežnevas su juo 
tartusi strateginių ginklų kon
trolės reikalais, bet pirma načia- 
me Washingtone šitas klausimas 
reikia išaiškinti. Senais laikais, 
kai Kisingeris vadovavo visiems 
saugumo tarybos klausimams, 
tai jis vienas labai greitai pada
rydavo sprendimus. Tuo tarpu 
dabar reikalai truputį pasikeitė. 
Dabar sekretorius Kisingeris vie
nas sprendimų daryti jau ne
begali.

-Bet kuris svarbesnis susitari
mas su "Sovietų Sąjunga turi bū
ti aptartas su krašto apsaugos 
sekretorium Donald H. Rums
feld, su karo štabų viršininkų 
pirmininku gen. George S. Brown 
ir JAV ginklų ir nusiginklavimo 
kontrolės direktorium Fred C. 
Ikle. šitiems vyrams turi būti 
aišku, kokias nuolaidas sovietų 
valdžia rengiasi daryti ir ką sek
retorius Kisingeris galės jiems 
pasiūlyti. Kol to aiškumo nėra 
Kisingeris Maskvon neskris, nors 
Brežnevas ir labai jo lauktų.

Atrodo, kad krašto apsaugos 
sekretorius, išsikalbėjęs su šiau
rės Atlanto valstybių krašto ap
saugos ministeriais, gavo visai 
kitokių žinių, negu turėjo pats 
Kisingeris. Vietoj mažinti karo 
jėgas Rytų Europoje, sovietų 
valdžia jas sustiprino. Iki šio 
meto rusai karius permesdavo 
traukiniais arba sunkvežimiais. 
Kiekvienam buvo aišku, kad blo
gais Rusijos keliais skubiai ka
riai važiuoti negalėjo. Dabar ru
sai pasistatė pakankamai tran
sporto lėktuvų, kuriais jau gali 
permesti gana didoką karių skai
čių bet kurion Europos vieton. 
Be to, okupuotuose kraštuose lai
komus karius rusai apginklavo 
geresniais šautuvais ir Įvairiais 
automatais.

Preidentas Fordas Kisingerio 
kelionę į Maskvą atidėjo bent 
ket’ rion-.s savaitėms, kol bus pa
tikrinta ir įvertintos pačios nau
jausios žinios apie sovietų val
džios pasiruošimus karui.

♦ Jungtiniu Tautų komitetas 
patarė asamblėjai 1976 m. ištir
ti persekiojimus Čilėje.

Sniegas arba lietus.
Saulė teka 7:08. leidžiasi 1:22.
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YRA GERTAUSlA DQVANa

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

Kai jūs perkate pas mus, jūs mokate kainas

klauskite pardavėjų

\tdara TIK šeštadieniais

IRCLE- HLAND 6240 So. Western Ave

FURNITURE CO

karna visiemsViena žema

bei jųrrugrimavimą. O4ą, kaip 
ir kitus Aukuro pasirodymus pa
ruošia SL Ilgūnas, . .Nęžiūrint, 
kad Ilgūnas gyvenaRochester y, 
kad kiekvienas toks Aukuro ren
ginys pareikalauja ne tik ge
rų norų, bet ir nemažai pastan- 
.gų, jis niekuomet neatsisako ha- 
miltoniečiąmš paijūtį,

J. Jankaus Peilio asmenis į 
anglų kalbą išvertė Ona Čeršku- 
tė-Spidedl. Dekoracijas. paren
gė L. Stungevičiutė. g

•' ■«. PranckūBas

Vyresnieji Amerikos lietuviai • ’Juozą Adomaiti ; Dėdę..^rhą ąS - 
meniškai pažino, bkare jc straipsnius, knygas ir klaifetešr^jb įfaSkMttį ” 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą pėdės Sėme gyveninei 
Jiems bus įdomu prisimitlti sėdus laikus ir piskaityti gražių istoriją 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros. l>ąši^kaitymams njį 
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO Ž^fOGAlJS GYVENIMĄ 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus.. Jie pradžiugins kįekyidd^^as įtvtt 
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams; jauirimui, rasyfojūAKTA* 
NO RŪKO lengvas, vaizdus, 'gražią literatūrine forma pasakojimas .

The Alternative žurnalo gruo
džio numeryje Donald L. Clark 
straipsnyje “The Benefits from 
Helsinki"’ nagrinėja virš minė
tus dalykus ir aptaria CSCE su-

Hėlsėrkio konferencijos kilmė. Rusų ir amerikiečiu 
tiksiaL Specialiai apie Lietuvą ir karinę intervenciją.

Ko sta bendradarbiautojŲ padėtis

• Nuo geru iki aukščiausios kokybės Įvairūs baldai.
• Tai yra tik šalutinė krautuvė ir visas gėrybes ga

lima įsigyti tik šeštadieniais. ‘
• Visi pirkiniai turi būti paimti arba pristatyti lai

ke 2 savaičių.
• Visos prekės yra akivaizdoj, todėl keitimai ir at

šaukimai nedaromi. • * ' "
• Nėra abejonės, kad tokių bargenų niekur kitur 

nėra.
• Mes mielai prekiausime su jumir. Praneškite tai 

savo draugams, lai fie atvyksta tu Jumis kartu
• *taupyti ir turėti malonumo.

arba geležinės uždangos pusėse.
Sovietų tikslai ribojosi poka

rinių sienų pripažinimu. Betgi 
šio klausimo svarba žymiai su
mažėjo po sovietų su vak. Vo
kietija sutarties dėl Lenki j os- 
Vokietijos sienų ratifikavimo, o 
invazija į Čekoslovakiją parodė, 
kad vakariečiai dėl tų šienų la
bai nedaug ką gali padaryti. To
dėl ir elgtasi, kad išvaizda būtų 
svarbesnė, negu elgsena ir lau
kiama pagal tą išvaizdą elgse
nos.

.... .• .;,.uu»’..-ai ąiauav,
: cet kartu ir miela, kąd jie iškėlė, 
j jie tiesiog atgaivino mūsų ko
vojančių partizanų būklę. Nors 
nedidele dalimi jie pavaizdavo 
sunkią, vos išlaikomą mūsų pa
vergtų brolių padėtį. Sekant 
dramą jam ypatingai gilų įspū
dį padarė stribo Antano (V. Staš
kevičius) vedamas šantažas ir 
partizano Daugvydo (Larry 
Tuff) atsisveikinimas su savo 
žmona Laima (L. Virbickaitė). 
Ir kaip ten buvo įtaigojama, per 
visus tris veiksmus, taip ir jau
tėsi jų pavojingas gyvenimas, 
kaip ant peilio ašmenų. Nežiū
rint, kad rolės nebuvo lengvos, 
labai liūdesingos, bet, palygin
ti, buvo gvėrai atliktos. Ypač, 
kad toji drama būdingai bilojo 
apie tolimą, kažkur neaprėpiamo
je platumoje esantį, paskutiniais 
gyvybės atodūsiais kvėpuojantį, 
okupuanto engiamą kražtą. At
rodė, kad tas kovojančių sūnų 
šauksmas ir jų didžiosios, mir
tim besivaduojančios pastangos 
turėjo prabilti į visus žmones, 
į ištisas jų minias. Bet ką mes 
pamatėme teatro salėje? Susi
rinkusių torontiečių tarpe te
pasirodė gal net nepilna šimti
nė. Ir tie patys, visi be išimties, 
vieni lietuviai, kuriems tas vis
kas buvo daugiau ar mažiau ži
noma.

mą ir galvojęs ar nebūtų buvę 
geriau tą vęikąlą pastačius Lie
tuvių Namuose, savąja kalba.

Studijuojant CSCE susitari
mus, nerasta didžių dalykų, ku
riuos galėtų priverstinai Įvykdy
ti. Tai tik gairių, susipratimo 
ir principų dokumentas. JAV 
ir vakariečiams yra lengva juos 
vykdyti, bet komunistams susi
darys daug problemų. Deja, da
bar mūsų prez. Fordas neatlai- 
džiai kai kurių kritikuojamas 
už pasirašymą, o rusai savo va
dus giria. Dar; blogiau rašoma 
mūsų Drauge, Darbininke ir ki
tur. Jie jau netiki savo prezi
dento pareiškimais, o kartoja 
Agitpropo propagandą. Blogiau
sia, kad tu laikraščiu redaktoriai 
ir LB politikieriai.rašo apie rim
tus reikalus visai neįsigiįįnę ir, 
atrodo, Helsinkio, ’dokumentų 
neskaitę. .Ir kokia ironija: mo
kė kitus nepakliūti ant Agitpro
po meškerės, o patys užšikabi-

• Mes atidarome tik šeštadieniais.
• Mes esame vieninteliai parduoda tik už grynus 

pinigus; neduodame kreditan nė išsimokėjimui.
• Tik pirkti ir pasiimti. Galima susitarti dėl pri

statymo.
• Nėra įkyriu pardavėju. Rinkis ir pirk su malo

numais.
• Nėra brangaus reklaminio išdėstymo, keliančiu 

kainas.
• Baldg ir grindims reikmenų pavyzdžiai, išėję iš 

rinkos ir nežymiai įbrėžti reikmenys galima Įsigy
ti sutaupant 90%.
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rui.
Jei JAV norėtų daryti žygį į 

Lietuvą arba palaikyti sekantį 
vengrų sukilimą kuo noys dau- 
giau, negu pastarojo karto re
torika, tai kritikai būtų logiški. 
Atominės lygybės laikais tai
kingi būdai sienoms keisti yra 
vienintele gyvenimiška galimy
be tarp rytų ir vakarų. Taip bu
vo prieš Helsinkio konferenciją, 
taip yra ir po jos. .Tai kam pri
metinėti pralaimėjinTą ?

Autorius rašo, kad kontaktų 
tarp žmonių ir idėjų kaitos su-i 
tarimų ptavedimas yra prasmin
gas. Prieš juos, sovietai labiau
siai kovojo. Mano SiUomone šia 
susitarimas atpalaifiuoja pavergt 
tų kraštų kilmės ’ žmones nuo 
seno anglosaksų Įstatymo, ku
riuo anksčiau savę- kontaktais 
pripažintų savųjų kraštų oku
paciją. I-abai kefeta. bet tik 
stebėkite, kad prieš Helsinkio 
konferencijos nutarimas .pakėlė 
balsą it nukreipia savo įžeidinė
jimus prieš visas vakarų Eu
ropos valstybes, JAV Ir Kanadą 
bei Vatikaną netekę savo išim
tinos padėties visokio plauko 
bendradarbiau tojai.

CHICAGO, ILLINOIS 6060S
Phone t Virginia 7.7747

Thur.9-8 Sat. 9-1

sitarimus. Jų pagrindiniai punk
tai pasirašiusius Įpareigo j a -r

1) Nesikišti į vienas kito vi
daus reikalus. 2) Nevartoti jė
gos ar grasinimų vartoti jėgą 
sprendžiant skirtumus. 3) /Pri
imti po 2-jo karo buvusias sie
nas ir pažadėti jas tik derybo
mis ir taikingomis priemonėmis 
keisti. 4) Iš anksto skelbti apie 
karo pratimus pasieniuose ir 
kviesti Į juos stebėtojus.-5) Da
ryti pastangų plėtimui prekybo 
ir ’ kooperavimūi moksliniuose 
tyrinėjimuose. -6j -Propaguoti 
žmonių ir idėjų kaitą-;

Nesunku. įžiūrėti, kad šiuose 
svarbiausiuose punktuose -atsi
spindi Amerikos politinės tradi
cijos. Specialiai dėl Pabaltijo 
kraštų D. L. Clark taip rašo:

— Siauro galvojimo kritikai 
koncentruojasi dėl pokarinių die
nų sienų. Betgi ar tikrai mes 
esame pasiruošę išlaisvinti Lat
viją karine intervencija? Vaka
rų Vokietijos valdžia, sprendžia, 
kad susitarimas yra naudingas, 
nors jai sienų -klausimas yra la
biausiai aktualus, negu kuriam 
nors kitam vakariečių signata-

ir jų kieta, ideologine veikla. . ■’ . t
Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS Vj Jjictzo Ado

maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido i Amerikos Ūtaį*
jos Draugija, Chicago, 1962 in. 206 psl.? tajlar-'2?$Ū;-č r į

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADJ^^RkWcTjE^ t

mavus, lapkričio 23 (vietinėje 
spaudoje, per radiją, parapijos' 
ir Lietuvių Namų biuletenyje) 
Aukuro statomą Jurgio Jankaus 
3 veiksmų dramą Peilio ašme
nys (The Blade’s Edge), vyriš
kis nutaręs ją būtinai pamatyti. 
Tuo labiau, kad jo tokio apskel
bimo jis tikėjęsis ten antplūdžio 
žiūrovų, bert jas nepagalvojęs, 
kad ten galėtų kas nors ne taip 
atsilakti, ar susidaryti kokių

Pasirodo, kad jie tą 
dramą, vaidino anglų kalba. O 
jam, kaip nevisai gerai kertant 
angliškai, Ijuvo gan-sunku sek
ti veikalo turinį.

Su tuo nelabai .angliškai su
prantančio tėvynainio pasisaky- Į 
mu, į pokalbį įsiterpia kitas,

Aptarus netnuilstamą Hamil
tono teatralų darbuotę, kuriai 
vadovauja režisorė E. Kudabie
nė, vienas svečias pasisako, kad 
dėl to jis patekęs į netikėtą .ir, 
Kaip Čia pasakius, ne.visai. ma-j (jaugiau išprusęs palietis, 
lonią staigmeną. Plačiai..išrėkia--pra(j^gS kabėti jis sako, kad 

irgi matęs hamiltoniečių vaidini
mą. Tiktai tokiu skirtumu, kad 
jis neturėjęs ten jokios proble
mos. Aukuro vaidintojai, visi 
jauni žmonės, kalbėjo taip gerai 
angliškai, kad. jis, būdamas irgi 
ne,. pergeriausiąs. toj ę kalboj e, 

.viską puikiausiai supratęs.
įsižiūrėjus į tą jų vaidini

ai jJiųt bent dide įis skaniu^ 
mūsiškių būtų ąatejęs pamatyti 
jų darbo ir pastangų vaisių.

Kalbant apie valdybą aprim
tai, tenka pripažinti, kad Lina 
Virbickaitė puikiai atliko neleng
vą persekiojamo partizano žmo
nos vaidmenį.

Kiti veikėjai, partianai, irgi 
buvo geri, tik jiems, -kaip jau
niems vyrams reikėjo parodyti 
daugiau judrumo. Jų veiksmuo
se turėjo būti daugiau gyvybin
gumo, kuriuo pasižymi pavojuj 
esą žmonės. Tuo tarpu ruso 
Karpenko (A. Enskaitis) neju
drumas galėjo būti ir pateisinti
nas. Būdamas - padėties vieš
pats tr norėdamas išhaikyti par
tizanus, jis tedėjo-pastangas tik 
užvesti parsidavėlius stribus ant 
tikrųjų -laisvės gynėjų.-

Sekant veikalą buvo įdomu

dos dalyvavimo, kuriam sovie
tai buvo griežtai priešingi.

1973 m. virš minėtos sąlygos 
jau buvo pasikeitusios vakarie
čių naudai, išskyrus išvykas bei 
turizmą tarp rytų ir vakarų. 
Taip pat tebebuvo nepalankus 
karinių jėgų balansas. Nežiūrint 
šio balanso, JAV kongresas in
tensyviai ragino vyriausybę ati
traukti karines jėgas iš Europos. 
To spaudimo pasėkoje buvo pra
dėtos su sovietais derybos Mu
tual and Balanced Force Reduc
tion Conference (MBFR) var
du. Buvo pastatyta sąlyga, kad 
tik darant pažangą šioje kon
ferencijoje, Amerika sutiks da
lyvauti Europos Saugumo ir Ko- 
operavimo konferencijoje — 
CSCE, kurios jau pageidavo ir 
vakarų Europos kraštai.

Amerikos diplomatai iš CSCE 
konferencijos tikėjosi tik reto
rikos ir moralinės pagelbos sie
kiant pozityvios bei konkrečios 
akcijos MBFR konferencijoje. 
Pirmojoj jie siekė tik sudaryti 
sąlygas plisti rytuose idėjoms 
ir plėsti tiesioginius žmonių kon- - 
taktus abejose Berlyno sienos!

2212 WEST CERMAK ROAD

Pcter Kazanacskas, Pre*IdenX

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4

Europos Saugumo ir Koopera
cijos konferencijos (CSCE) pa
ruošti ir Helsinkyje pasirašyti 
susitarimai jau tapo ateinančių 
rinkimų propagandos objektu. 
Todėl ir toliau mūsų visuomenė 
bus klaidinama. Jos dalis jau 
dabar yra sufanatizuota Agit
propo kilmgs aiškinimais, ku
rie kai kurių visuomenininkų ir 
kultūrininkų priimami už gry
ną pinigą. Blogiausia, kad jie 
tuos aiškinimus nori įpiršti vi
sai išeivijai.

Kritikai teigia, kad jau pati 
konferencija buvo sušaukta pa
geidaujant Sov. Sąjungai ir jos 
satelitams. Tai yra tiesa, nes 
tokie jų norai buvo tik prieš 
dešimtmetį. Betgi tada vakarų 
demokratijoms ji nebuvo pagei
daujama dėl Įvairių politinių ap
linkybių ir tuolaikinės padėties. 
Jada rusai turėjo centrinėj Eu
ropoj dideles karines jėgas, ne
pripažino alijantų teisės į Ber
lyną ir varžė keliones taip pat 
prekybą tarp rytų ir vakarų. Ta
da vakarų Europos sąjunginin
kai nenorėjo pradėti jokių pa
sitarimu be Amerikos ir Kana-}

Kanados naujienos
Peilio ašmenvs Toronte

šią sekmadienio popietę gra
žus būrelis pietautojų, susirin
kę Toronto Lietuvių Namų sve
tainėje aptaria vieną iš žymes
nių kultūros apraiškų; Hamilto
no teatro Aukuras apsilankymą 
— Aukuro dalyvavimą jau ket- 

| tvirtame daugiakultūrinės (mul
ticultural) Ontario Teatro S-gos 
festivalyje, St. Lawrence Cen
tre. Tarp kitų tautų rengtų 19 
pasirodymų, ten buvo latviai su 
A. Lansbergio Penkiais stulpais keblumų 
(The Five Posts) ir mūsų ha- 
miltoniečiai.sae lis for 

financing 
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bus.t DR. VALIŪNO PRANEŠIMAS
i Dr. Kęstučio Valiūno pranešimas VLIKo Seimui,
J. .i įvykusiam 1975 m. lapkričio 29 — 30 d. d.,
1 y. Kultūros židinyje, Brooklyne, N. Y.
į Praėjusiais savo veiklos me
tikis YLIKui teka aktyviai daly- 
ydųti' tiėk tarptautiniuose įvy- 
Vdpse, - tįek ir mūsų pačių 
Veiksnių sukūriuoše. Iš tarp- 
taiiijhilį'' p^kių- pažymėtini 
IJelsįnkio Konferencija, Tarp- 
tautiniai Moters Metai ir Ap- 
ihąliiinėjiinąf. apie žmogaus 
{eisiu ne'paisynią Sovietų Są- 
fdrpjEdjfe ir okupuotoje Lietu- 

įtj'kę Kopenhagoje, Dar 
njjbs . parlamento . Rūmuose, 
prieš 'Helsinkio ‘ konferenciją 
VLIKas' buvo sušaukęs mūsų 
Telksnių pasitarimą, kad bū- 
fti pasiruošta vieningai reaguo 
if j Helsinkio' įvykius. Apie šį 
pasitĮrimą'plačiau kalbės vi- 
&pirminihkas Jurgis Valaitis. 
Pradėjo-Y tikti inkorporuotas 
Tautos Fondas, apie kurį kal- 
bes vičepirmininkas Aleksand- 
^as Vąkselįs. ' :
J Tarp - kilų VLIKo valdybai 

darbų, ypatingai daug 
dalbo pareikalavo plati infor- 
Rįaėiįos. Sritis; ;

Tarp’taųtiųe ' politika, kuri 
formaliai ėjo' ir tebeina deten- . ’i- • : < ■ • . •

te šūkiu, nebuvo Lietuvos lais-; 
vės bylai palanki. Lietuvos 
tarptautinis statusas tebėra 
toks pat, kokį jai sudarė 1910 
m. liepos 23 d. Valstybės De
partamento pasekretorius Sum 
ners Wells pareiškimas, kad 
šio krašto vyriausybė nepripa
žįsta Sovietų Sąjungos agresi
jos aklo, inkorporuojant Bal
tijos valstybes į Sovietų Sąjun
gą. Tačiau Helsinkio susitari
mai, kuriais trisdešimt penkių 
valstybių galvų parašais buvo 
deklaratyviai pripažintas Jal
tos ir Potsdamo pokarinių Eu
ropos valstybių, faktinų sienų 
buvimas, psichologiškai labai 
sustiprino Sovietų politinę ga
lią. Iš antros pusės, šiame il
game Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferen
cijos paruošimo procese nė vie
na valstybė netarė jokio nau 
jo teigiamo žodžio dėl Baltijos 
valstybių ateities. Tačiau iš to 
nedarome išvadų, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos valsty
binė nepriklausomybė būtų pa
laidota. Valstybinė nepriklau-

I

J i i

Maskvą šaltis taip pat pradėjo spausti, bet maskviečiai mėgsta pameškerioti. Paveiksle matome 
motoristą, pastačius} savo motociklą ant Hito ir bandantį ištraukti alkaną ir slieko labai laukian
čią žuvytę. Jeigu maskvinė žuvytė slieku susidomės, tai ji bent kiek sumažins alkį ir pačiam 

meškeriotojui.

Nieke nėn gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
telė. kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 

- nsųr galima, "gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
L- -pąfcfeiyrą išėjusi ^nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė,

; SODYBŲ PIEVELES
[elėje-surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

, ,. teaiį'kaip.žeHię tręšti jr prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
■ gąi^is^j.IJžfažUvųsieji galį? knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kį»* tolfįu gyvęną arta, nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 

’o-mes knygelę jaip pasiųsime. Pinigus prašome 
*įrešų:.: ■; < ‘ ‘:

iHALSTEDST., CHICAGO, ILL. 60608
'r¥* ■' • . 1 t - " - • ' ' * ' ■ -

- - ~-Z.;
T

PŲt^įKNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
3£?įį?HJYAĮ IR ŽEMDIRBIAMS

. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
<3ųėagaje' 1906 ląėtįis paties Autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
.j- problemos ūkininkų krašte. H dalis: žemės

1

odyjeraso: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
etuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 

ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi-

opos .tautoms”. ■ -.
r ;rik-žemdirbiams skaityti, kadangi 

taikę, dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
alisoliuti-'dauguma yra arba patys buvę ūki- 
ikaL teisiną, kad ši knyga bus brangi abso- 
ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

Įs skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
uvai. šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli-

JE^Ū^jaų.kų daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00.

D STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gįi^ę' pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

; KNYGOS ANGLŲ KALBA
t A; VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku
puotąja Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.

' X JaamlnM, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai. paimti iš gyvenimo. Lengvas’ stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
K© $2.50. • ,Ą

įCrlsHiarųs Danatapis, THE .SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nade Raštelio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

■ Dr. JwM ». Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto -bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
Ml psL Kaina $3.00. .Kietais viršeliais $4.00. '
L , Paugųpaa šių knygų yra. tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas; knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pkufmę periamą. ■

somvbė tebėra ne tik kitu vals
tybių biuruose — mūsų diplo
matiniai postai rodo Lietuvos 
valstybės de jure buvimą.

Gerbiamieji Seimo atstovai! 
Po šios trumpos padėties ap
žvalgos, norėčiau išryškinti ir 
mūsų veiklą šiame taip reikš
mingame mums Helsinkio įvy

kyje.
Kai 1970 m. Vakari} Vokieti

jos vyriausybė, Willy Brand- 
to vadovaujama, pasirašė sie
nų sutartis su Lenkija, Rytų 
Vokietija ir Čekoslovakija, vi
su aštrumu iškilo Europos sau
gumo konferencijos klausimas. 
Čia dar nuo 1954 metų ypatin
gai aktyviai reiškėsi Sovietų 
Sąjunga.

1971 m. kovo mėnesį Valsty
bės Departamentas išleido 
press release pavadintą “Dis
kutuojamas Europos saugu
mas”. Dokumente pasakyta, 
kad Varšuvos pakto valstybės 
pastaraisiais dvejais metais 
esančios labai susirūpinusios 
Europos saugumo konferenci
ja. Tokiai konferencijai orga
nizuoti Suomija pasiūlė nefor
malų suvažiavimą Helsinkyje. 
Šį pasiūlymą parėmė Jugosla
vija. 1970 metų gruodžio mė
nesį NATO valstybės nutarė 
aiškintis dėl tokios konferen
cijos reikalingumo.

1971 metais apie tai pasauli
nėje spaudoje buvo plačiai ra
šyta. Ir juo toliau, juo dau
giau buvo pasisakoma už kon
ferencijos reikalingumą.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas atidžiai se
kė pasaulines diskusijas kon
federacijos klausimu. Pilnai 
paaiškėjus, kad konferencija 
tikrai organizuojama, 1972 m. 
rugsėjo 9 d. VLIKas sušaukė 
New Yorke Lietuvos — lietuvių 
veiksnių konfereciją, kurioje 
buvo sutarta Helsinkio konfe
rencijoje kelti Lietuvos bylą. 
Po šios konferencijos platų 
dokumentuotą memorandumą 
paruošė Lietuvos Diplomati
nė Tarnyba, VLIKas ir Lietu
vos Laisvės Komitetas. Jis lais
vojo pasaulio vyriausybių gal
voms, konferencijos dalyviams, 
buvo įteiktas 1972 metų pabai
goje.

VLIKo pakviestas, Diplo
matinės Tarnybos patarėjas dr. 
Albertas Gustaitis, gyv. Šveica
rijoje, iš arti stebėjo komisijų
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darbus Ženevoje ir, kiek tiki korespondentai iš Belgijos bei 
jam pavyko apie jos darbus* 
patirti, informavo VLIKą.

VLIKas, drauge su latviais 
ir estais susibūręs į Pasaulinę 
Baltų Santalką, padėtį aiški
nosi įvairiais kitais būdais ir 
keliais. Ir, kai paaiškėjo, kad 
1973 m. birželio pabaigoje ir 
liepos pradžioje Helsinkyje 
įvyks užsienių reikalų ministe- 
rių konferencija susitarimų 
gairėms nustatyti, tomis pat 
dienomis į Helsinkį nuvyko ir 
Santalkos delegacija, jos pir
mininko dr. Kęstučio Valiūno 
vadovaujama. Į delegacijos 
lietuvių grupę dar įėjo Eglė 
Žilionytė, dr. Jonas Genys ir 
dr. Petras Vileišis. Delegacija 
nusivežė naują suglaustą me
morandumą, kurį išdalino at
stovybėms bei delegacijoms. 
Be to, buvo įteiktas ir Pasauli
nės Baltų Santalkos memoran
dumas.

Nors visi delegacijos nariai 
buvo daugiau kaip pusę paros 
uždaryti į kalėjimą, bet jai pa
sisekė taip išvystyti savo veik
lą, kad Baltijos valstybių by
la buvo plačiai aprašytą pasau
linėje spaudoje.

1974 m. pabaigoje ir 1975 m. 
pirmaisiais mėnesiais iš Žene
vos matėsi aiškūs ženklai, kad 
pradėta ruoštis vyriausybių 
galvoms susirinkti Helsinkyje 
ir pasirašyti paruoštus doku
mentus. Vlikas balandžio 12 d. 
sušaukė Čikagoje mūsų < veiks 
nių konferenciją, kuri nežiūrint 
svarbaus reikalo ir momento, 
dėl kai kuriui veiksnių tarpu
saviu nesklandumų, nieko po
zityvaus nedavė (Apie tai kal
bės vicepirminirtkas Valaitis).

Todėl VLIKas paruošė ir iš
siuntinėjo dar vieną memoran 
dūmą, o paščios konferencijos 
išvakarėse vyriausybių galvoms 
pasiuntė telegramas. Buvo* 
prašyta, kad dėl valstybės sie
nų neliečiamumo sutartų do
kumentų signatarai raštu pa
reikštų, jog tie dokumentai 
neliečia Lietuvos. Deja, ne
atsirado nė vienos vyriausybės, 
kuri tiesioginiai būtų tai pada
riusi ar bent žodžiu pareiškusi.

Konferencijos išvakarėse 
Baltuosiuose Rūmuose sukvies
tiems etninių grupių atstovams 
Prezidentas Fordas dar kartą 
pabrėžė, kad JAV laikosi Bal
tijos valstybių neteisėto inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą 
nepripažinimo politikos. Pa
našūs užtikrinimai raštu buvo 
gauti iš Didžiosios Britanijos, 
Kanados, Belgijos, Airijos ir 
Kipro vyriausybių. Prancūzijos 
prezidentas Giscard d*Estaing, 
savo kalboje Helsinkyje, pa
brėžė, kad Prancūzija nepripa
žįstanti jokių naujų politinių 
situacijų, kurių ji nebuvo pri
pažinusi anksčiau.

Pasaulinės Baltų Santalkos 
suruoštoji Spaudos konferen
cija Stockholme buvo rimtas 

’orumas Baltijos valstybių po- 
itiniam klausimui iškelti. Bu

vo atstovauti visi svarbiausieji' 
Švedijos laikraSdai. rądtftf ir

Olandijos.
Per Konferencijos sesiją Hel

sinkyje baltų delegatai palaikė 
nuolatinį kontaktą su Reuters 
žinių agentūra, London Daily 
Telegraph, Vokietijos Die Welt 
The New York Times, Chica
go Tribune, Vokietijos valsty
bine televizija, Stockholm Ex
pressen ir mažesniame laips
nyje, su kitais koresponden
tais. Ir suomių spauda kiekvie
ną dieną informavo savo skai
tytojus apie baltų veiklą, ži
nias paprastai imdama ne iš 
baltų šaltinių.

Glaudūs ryšiai buvo užmegs 
ti su Vakaru laikraščiu kores
pondentais Maskvoje. Buvo 
susitarta dėl būdų informuoti 
juose apie įvykius Baltijos vals
tybėse.

Latviii ir estų jaunimas iš 
Švedijos ir Kanados parodė sa 
vo ištikimybę mūsų bylai, su- 
ruošdamas efektingas demon
stracijas Helsinkyje visų trijų 
Baltijos valstybių vardu.

Konferencijai vykstant Hel
sinkyje, baltiečiai pademons
travo savo vieningumą gerai 
koordinuotais “laisvės budėji
mais” Įvairiuose JAV, Kanados, 
švedi j os ir D. Bri tani j os mies
tuose. . : ,. . . - .

Kai Į-Helsinkio konferenciją

(atvyko Pasaulinės Baltu San-! giesu 
talkos vadovybė, tai jos pirmi- tuvų. Dažnai gauname infor

i ninku l’ldis Gravį ir dr. Va- niaciju iš Paryžiaus, o juk ji 
liūny policija aerodrome su-[yra Europos politikos baromet 
areštavo ir daugiau kaip ketu
rias valandas ten išlaikė.

BENDRADARBIAVIMAS 
SU MŪSŲ DIPLOMATAIS

Su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba, pagal reikalą, vyksta 
pastovus bendradarbiavimas. 
Su vienais jos postais daugiau 
klausimų sprendimų, su kitais 
mažiau. Tačiau VLIKas vi
siems atstovams ir konsulams 
siuntinėja savo memorandumų 
ir svarbesnių raštų nuorašus, 
o taip pat ir Eltos leidžiamus 
biuletenius. Iš diplomatų VLI 
Kas gauna nuorašus jų teikia
mų notų, pro memo, aprašymų 
apie savo veiklą ir tos valsty
bės, kurioje Lietuvai atstovau
ja politiką.

šiemet iš Diplomatijos šefo 
ministerio Stasio Lozoraičio 
gautas nuorašas memorandu
mo, kur jis įteikė dėl Helsin
kio konferencijos. Tą patį pa 
darė ir prof. Jurgis Baltrušai
tis, įteikęs savo notą Prancū
zijos vyriausybei. Juozas Ka- 
jeckas, Lietuvos atstovas Va
šingtone, arba dr. Stasys Bač- 
kis, atstovybės patarėjas, in
formuoja VLIKą apie šio kraš
to politines nuotaikas ir kon-

ras. Plačiai mus informuoja 
min. Anatolis Grišonas, Lietu
vos atstovas Urugvajuje.

Ponia Juzė Daužvardienė, 
Generalinė Konsule Čikagoje, 
ir dr. Jonas Žmuidzinas , Ge
neralinis Konsulas Toronte, 
dažnai suteikia informacijų 
arba prisiunčia laikraščių iš
karpas, jei jos liečia Lietuvą. 
New Yorke Generalinis Kon
sulas Anicetas Simutis yra arti
miausias VLIKO bendradarbis 
bet kuriais Lietuvą ir lietuvius 
liečiančiais klausimais. Beveik 
kasdien yra abiem pusėm rū
pimų klausimų, kurie telefo
nu ar kitu būdu aptariami.

(Bus daugiau)
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i TaupyKite
pas mus

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
gyti.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki 

w

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

ERSA< f • 1

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

Įstrigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

t — NAUJIENOJ CHICAGO 1, ILL,— FRIDAY, DECEMBER 12, 197J

to 
j



SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

(Bus daugi&ii)

$26.00
$14.00

Per paskutinius metus LB 
žmonės daug kartų karštai pa-

Kitose JAV vietose: 
metams ____

pusei metu .... ..

VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

išsku- 
kad

uždavinius, tokios

kaitė, bet trijų daktarų patarimai ir vaistai Nainio ne
sukrėtė. Jam buvo nurodytos visos jo nelaimės prie
žastys, bet jis nei daktarų patarimų nesuprato, nei pa
jėgia vertinti atliktą darbą. Jis net nesupranta, kuriems 
tikslams tie daktarai rodo susirūpinimą jo sveikata. Jis 
rašo:

NAUJIENOS, CHICAGO U-L — FRIDAY, DECEMBER 12, 1975

ne visuomenine organizacija 
turinti svarbius lietuviškus už
davinius, suimama į vienos par
tijos rankas ir pajungiama tar- kalbėti apie tokių rinkimų de

— Sprendžiu iš jūsų nuotaikos, atėjote 
su geromis naujienomis. Tikiuosi, sura
dote jau siūlo galą, ir tuoj mes jį turėsime

mokratiška. Bet toks dažnas 
jos demokratiškumo gynimas 
kaip tik sukelia tuo klausimu 
neaiškumų. Jei joje viskas 
vyktų tikrai demokratiškai, ne
būtų nė reikalo tą demokratiš
kumą daug kartų ginti, nes jis 
visur būtų akivaizdžiai mato
mas ir jaučiamas jos darbuo
se. Pagaliau jei tuo atžvilgiu 
būtų viskas švaru, neatsirastų 
nė priekaištų dėl jos nedemo
kratiškumo. Pats įrodinėji
mas, kad jos demokratišku
mui priekaištauja anie blogi 
žmonės, puldami geriausius ir 
demokratiškiausius visuome
nininkus, nėra jau taip leng
vai įtikinamas.

prel. M. Kiupavičlui. Jis nebu- nauti 'tas partijos tikslams, mokratMkumą, nes jfe*pagrįs- 
vo koks diktatorius ir jokios išskiriant kitokių nusistatymų ti galimumų būti išrinktiesiems 
savo tvarkos neprimetė Lietu-įmones iš LB organų. Ir dar nelygybe.

kaltinami kiti žmonės, kad ne
nori tokioje supartintoje orga 
nizacijoje dalyvauti. Demokra 
tija nėra daugumos diktatūra. 
O frontininkai visuomenėje 
daugumos nesudaro. Jie yra 
mažuma. Bendruomenėje jie 
vyravimą yra pasiekę tik savo 
ypatingais metodais ir ypatin
gomis pastangomis, kad jų 
mažuma galėtų kontroliuoti 
visuomenės daugumą. Atsi-

— Naujienų jokių neturiu, bet atėjau 
su reikalu. Aš noriu gauti dvi savaites atos
togų. ..

— Atostogų? ! Kai įvykdysite uždavinį, 
gausite atostogų visą mėnesį. Kol šis sku
bus reikalas nebus baigtas, atostogų nepra
šykite.

— Aš baigiau tą kvailą ieškojimą. Man 
reikia gauti tuoj atostogų ir po jų aš visai, 
tur būt, nebegrįšiu.

Viršininkus žiūrėjo nustebęs, išplėtęs 
akis. Jam rūpėjo įsitikinti, ar seklys ne
girtas. Atrodė blaivus, nors, kaip dabar 
įsižiūrėjo, jis vis dar šypsojos ironiškai.

— Rodos nesi girtas. Gali suprasti, kaip 
aš galiu duoti atostogas, vis nusikaltimams 
gausėjant. Mums trūksta jėgų ir taip pa
reigoms atlikti. PatsipaveSto Uždavinio be
baigęs, prašai atostogų. Tai nesuderina
ma su mūsų pareigų supratimu. Aš jas 
duodamas pats nusikalsčiau.

— Daug mažiau, kaip esi jau padaręs, 
man pavesdamas tokį nusikaltimą aiškinti, 
kurio nėra ir kuris iškilo tik iš jūsų grynai 
šeimyninių nesusipratimų, jūsų astnėniŠ- 
kų užgaidų, čia jau yra ne tik tarnybinės 
padėties piktam pannutiojimas, bet irnu- 
sikaltimas prieš įstatymus. Man valstybė 
moka algą ir Uždeda pareigą sekti tik flti- 
sikaltėlius...

vos visuomenei. Lietuvos par
lamentinės demokratijos val
dymosi sistemą nustatė Lietu
vos Steigiamojo seimo priimta 
konstitucija, kurią paruošė ta
da žymiausi įvairių srovių tei
sininkai — valstybininkai. To
kia valdymosi sistema yra dau
gumoje demokratinių valstybių. 
O “seimokratijos” terminą iš
rado viena maža ir į pirmuo
sius seimus nepatekusi parti
ja kritikavusi patį demokra
tiškumą ir demokratinį seimą. 
Tos partijos spaudoje “seimo- 
kratija” reiškėsi tada įvestos 
valdymosi sistemos pašiepimą, 
norą nerimtai pažeminti pana
šiai , kaip ir šiandieną kai kur 
rių partijų veikėjų bei vadų 
pamėgtas “krikdemų” plūsta- 
žodis.

Turint tai galvoje, darosi 
neaišku, ko siekiama atgaivi
nant beveik niekam nebežino
mą ir tik kitados valdžiai pa
šiepti sukurtą “seimokrdtiją”. 
Viena aišku, kad atgaivinant 
kitados vartotą plūstažodį ne
aiškiu tikslu ir dabar jau neaiš
kia prasme neturima tikslo 
kalbėti su respektu apie kita
dos 'Lietuvoje įgyvendintą par 
lamentinę demokratinę siste
mą. Negalima nesuprasti, kad 
tokio mažai ir jau visų pamirš
to žodžio išvilkimas į spaudą 
rodo norą atsiriboti nuo tokios 
demokratijos.

Demokratiją galima visaip 
lankstyti ir visaip ja dangsty
tis. Ir daugelis žinomų dikta
torių skelbiasi esą tikrais de
mokratais. LB vyrai ne kartą 
savo demokratiją bandė apgin
ti prel. M. ‘Krupavičiaus posa
kiais apie demokratiją. Bet 
tokie posakiai parinkti taip, 
kad jais demokratija nėra lo- 
giškai aptariama. Išskirti iš 
knygų bei straipsnių konteks
to ir tų aplinkybių, kuriose jie 
buvo pavartoti, jie neduoda nei 
tikslaus demokratijos aptari
mo, nei pilnos jos sampratos. • 
O kaikurie jo posakiai ir “pa- 
frizUojami”. Pvz. skaitėme ci
tuojamą Krupavičiaus posakį, 
kad LB organai turi būti de
mokratiški savo struktūra ir 
savo metodais. Bet tas posa
kis buvo sužalotas, išleidžiant iš 
jo svarbiausią dalį, būtent, kad 
LB organai turi būti demokra
tiški savo esme (po to seka: 
“savo struktūra ir savo meto
dais”, PLB keliu 17 p.).

Mes nesutiksime ir su tokia 
demokratijos samprata, kur

cagą, todėl užsimojusi ir sayo vyrą atvers
ti. Tarp jų esąs užsiliepsnojęs toks piktas 
ginčas, kad galįs privesti net prie skyry
bų. Gerardas Pessis taip užsiliepsnojęs 
kvailu pykčiu, kad užaliarmavęs visus sa
vo seklius, kad jie tą pasakų Dievą suras
tų, sugautų ir supančiotą pas jį atvestų.

Sekantį rytą seklį Maikį Grinenbergą iš 
miego prikėlė telefonas. Uis, neatsiliepė, 
nes žinojo, kad jam Skambino jo viršinin
kas. Sėdo 'prie stalo ir rašė raportą, kad 
jam pavestąjį uždavin baigė nesėkmingai 
ir negalėjo surasti to 'pašakų Dievo Chica- 
goje ir kad nebėra jokios prasmės jo ir be
ieškoti. Jo manymu, gal ir btivo koks as
muo, pasivaidinęs lyg šmėkla ir lengvati
kių galvosenoje sukėlęs, lyg vėjas vande
nyno bangas, kurios dar Ir dabar vis tebe
banguoja. O tas įsivaizduotas Dievas, kaip 
pasakų skraiste apsisupęs, yra dingęs iš 
akiračio, ir jo niekas nebegalės surasti 
ne tik Chicagoje, tiėt 1r visame pasaulyje. 
Telefonas vis skambėjo kas dri minutės ir 
taip jį įpykino, įriė'rvtūo, kad net nepasi
ėmęs nė to savo nebaigto raporto, 
bėjo į įstaigą. Eidamas pagalvojo 
reikėtų lyg kokią pabaudą Uždėti viršinin
kui už jo kvailumą ir pareikalauti bent dvi 
savaites apmokamų atostogų.

Atvykęs pranešė nėrįs tUnj 'pasikalbėti 
su viršininku. Ilgai laukti’nereikėjo. Tuoj 
prasivėrė viršininko kabinėto durys, ir jis 
pats pasitik jį plačiai šypsodamasis tarp
duryje. šypsojosi ir seklys.

Subscription Ratos:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
dx month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

“Iš viso nei pats laiškas, nei jo atsiradimo tiks
las man nėra suprantami, kur yra tas medicinos 
gydytojų Įžeidimas. Pagrindinė mano straipsnio 
mintis buvo kreipiama kaip tik į jaunesnės kartos ne 
vien tik medicinos gydytojų, bet ir Į visų kitų profe
sijų atstovus. Pradžioje straipsnio sakiniu “Jaunes
nioji karta, nors ir daugiau pasiturinti, prie aukoji
mo dar nėra pripratusi”. Tą mintį kaip tik pabrė
žiau. Be to, skaitytojų dėmesį kreipiau ne Į kokias 
kitas, bet į jaunimo kongreso aukas, nes esu įsitiki
nęs, kad remti mūsų išeivijos jaunimo veiklą yra bū
tina, jeigu norime, kad išeivija gyventų”. (Draugas, 
1975 m. gruodžio mėn. 10 d., 4 psl.).
Šiame paragrafe Nainys pasakė viską, ką jis dėstė
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va- nio rašinių neskaito, todėl ir nereagavo. Išeina, kad ne 
bet j Nainys gydytojų nesuprato, bet gydytojai nesuprato 

Nainio.
Juokingiausia visoje šitoje istorijoje yra tai, kad 

Nainys savo giesmelę jau atgiedojo. Jis atgiedojo ir ne
supranta, kad jo giesmelė jau baigta. Gydytojai gali ra
šyti laiškus, bet laiškai jam nepadės. Priminsime kelis 
faktus apie giesmelės galą. Jis nuvedė Bendruomenę į 
akligatvi. Jis nuvėdė ne tik Bendruomenę, bet'jo bendra
darbiai ir VLIKą buvo uždarę tame pačiame akligatvyje. 

jis Įžeidė lietuvius gydytojus, bet jis nežino, kad Šiandien kiekvienam aišku, kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba aiškiau numatė ateiti ir rimčiau pasiruošė kovai ūiž 
Lietuvos laisvę. Prezidento pareiškimas apie Dietuvos 
aneksijos nepripažinimą ir konferencija Baltuose Rū
muose aiškiai parodė, kas dirbo Lietuvai naudingą dar
bą ir kas ieškojo ryšių su Albanijos komunistais.

Nainys buvo bendro darbo pirmasis skaldytojas. 
Jo vadovaujama JAV Lietuvių Bendruomenė pirmoji’pa
skelbė nutarimus, skaldančius net vieningus Vasario 16. 
dienos minėjimus, šiandien kiekvienam aišku, kad tas 
skaldymas buvo pati didžiausioji klaida. Tas skaldymas 
nuvedė prie-dviejų Bendruomenių, nors kiekvienam aiš
ku, kad gali ir turi būti tiktai viena Lietuvių Bendruome
nė. Nainio pradėtai politikai padarytas galas. Nainys 
daugiau nebereikalingas, tadėl jo ir giesmelė jau baigta.

— Taigi, mano mielas. Biblijoje randa
me daug gražių dalykų, nusakančių žo
džiais ir palyginimais. Aš manau, kad 
mūsų gyvenimas būtų kitoks, gražesnis, 
jei mes prisilaikytumėm jau vien šio pasa
kymo — “Mylėk artimą, kaip pats save”. 
Ar toje artimo meilės dvasioje bereikėtų 
teismų, kalėjimo ir seklių. Sakyk, ar aš 
ne tiesą sakau.

— Tiesą, mokytojau, liesą, ir aš ne
beturėčiau darbo — pasakė keldamasis 
seklys.

Seklys, grįždamas jau į savo namus, 
stabtelėjo prie vienos laikraščių pardąyi- 
mo būdelės, kad nusipirktų vakarinę dien
raščio laidą. Jau imdamas laikraštį į ran
kas, jis išplėtė akis, pamatęs sensacingą 
ir jį lietusią antraštę per visą puslapį: 
“Petucci Galganiano rastas negyvas savo 
kamabryje.”. Nė nepasitraukdamas nuo 
laikraščio pardavimo vielos, jis nuodug
niai perskaitė ir kas buvo daugiau rašoma 
apie jam anksčiau pavestą sekli prasikal
tėlį. O ten buvo rašoma, kad dienos metu 
buvo rastas su peršauta galva savo kam
baryje pagarsėjęs gengsteris Petucci Gal
ganiano. Dar nenustatyta, ar jis pats nusi
žudęs, ar jį nušovę jo paties gaujos iš Ma- 
fijns draugai, kurios žvadu jis, gal būt,

buvo pasiskelbęs. Dar tebevedamas tar
dymas. Sekliui tai buvo staigmena, kad 
dabar, kai jau baigė to pasakų Dievo ieš
kojimą, gaus iš viršininko pavedimą vėl jį 
sekti. Jam buvo numanu, kad ir tas tar
dymas greit pasibaigs, nes tie, kurie jį nu
žudė, be abejo, moka gerai užmaskuoti 
savo darbo pėdsakus. O ir policija į pa
čių gengsterių savitarpines žudynes per
daug ir nekreipia dėmesio. Ta žinia pa
keitė ir jo to vakaro pabaigos planą. Jis 
nusprendė nebegrįžti į namus poilsiui, o 
važiuoti dalį nakties praleisti Sietyno res
torane. Galvojo paklausyti muzikos ir pa
girtuokliaut). nuplaunant pačias dulkes, 
kurias buvo sukėlęs po Chicagą tariamai 
bevaikščiojantis pasakų Dievas. Atrodė 
nebus blogai, jei atsiradęs padavėjas pa
pasakos ir kokią pasaką, girdėtą iš svai
nio senolio. To stalus aptarnaujančio pa
žįstamo padavėjo nesimatė, žmonių buvo 
daug. Prisėdo prie apytuščio stalo ir. užsi
sakęs konjako, laukė atnešant. Ir atsitiko 
nuostabus dalykas. Prie gretimo stalo jis 
išgirdo minint jo viršininko Gerardo Pes- 
sio vardą. Greitomis išsiėmė iš kišenės 
kriminalinį romaną nudavė, kad jis skai
to. o tuo tarpu klausėsi, ką anie kalbėjo
si. Išgirdo juos kalbant apie tai, kas jam 
rūpėjo sužinoti. Jie kalbėjo apie tai, kad 
seklių viršininkas esąs didelis bedievis, o 
jo žmona tokia pamaldi, tarsi Dievą glė
biais gaudytų. Ji patikėjusi kažkokiai pa
sakai, kad Dievas vaikštąs jau ir po Chi-

Kalbant sekliui, viršininkas tai raudo, 
tai balo. Degė cigaretę, bet vietoje degtu
ko į peleninę numetė pačią cigaretę. •'Vi
sas pradėjo drebėti ir pašoko tilto savo 
kėdės.

— Išeik! Turėsi reikalą su teismu. Rei
kės įrodyti... Aš tave atleidžiu.

— įrodyti — ramiai šypsodamasis atsa
kė seklvs.

— Tai daug lengviau, nei surasti išsi
galvotus, ar gal, ir esamus dorus žmones. 
Tai po priesaika paliudys ir tavo žmona, 
ir pasisuko durų link.

— Palauk, — riktelėjo Bar virŠinin5k&s. 
Aš, ne dėl baimės, bet dėl reikalo, kad 
nėkompromitūočiau geros įstaigos vaFdo, 
duodu 'pašomas atostogas ir bus labai 
gerai, jeipojų nebegrįši.

Veik risą dieną ‘buvęs seklys praleido 
Unkolno pdritė. (Jam buvo lengva ir gėha, 
kaip kokią sunkią naštą nuo pečių nulie
tus. Graži ir saulėta buvo diena. Vaikš
čiojo parko takais, sustodamas prie fpa- 
minklų ir kartais nėt prie jų susimąity- 
tiatnas.

srovę, nėra demokratiškos. 
Tuo keliu eidami, jie pavertė 
LB partinių varžybų objektu, 
griaudami jos visuotinumą. Jei 
jie nuoširdžiai laikytųsi de
mokratiškumo, jie turėtų su
sirūpinti, kad B-je Vyrautų ben 
druomeninė dvasia ir, kad li
nes organuose būtų atstovau
jami visi visuomenės sluoks
niai ir visos srovės, kaip tai 
buvo Vokietijoje Tremtinių 
Bendruomenėje. Visų jos or
ganų sugrobimas ir vienas ran 
kas ir kitų įsitikinimų bei sro
vių žmonių jšskyrimas iš jų ro
do joje vyraujantį nedemokra
tiškumą ir tikros bendruome
ninės dvasios trūkumą.

Negalima laikyti demokra-j 
tiškais ir tokių rinkimų, kur 
viena srovė naudojasi beveik 
visa į 'savo kontrolę suimta 
spauda. Tada savo srovės žmo
nės jų kontrolėje esančioje 
spaudoje prieš rinkimus išaukš
tinami, apšaukiami dideliais 
žmonėmis, išradėjais, beveik 
genijais, o kitų srovių kandi
datai tik dėl formalumo ir ba
naliai tepaminimi. Tokios rek
lamos faktų laikraščių skaity
tojai atsimena daug, pvz. kaip 
laikraščių kronikoje vienos 
srovės žmonių pavardės be sai
ko pabrėžtinai kartojamos.. 
Sunku pamiršti, kaip apie vie
nos srovės vadą rašoma, kada 
jis išvyksta atostogų, antrą 
kartą rašoma, kur jis atvyko 
atostogauti, trečią kartą skai
tytojai sužino, kad jis jau grį
žta iš atostogų, ir ketvirtą kar
tą paskaito, kad jis jau grįžo 
iš atostogų ir pradėjo darbą. 
Nežiūrint tokios perdėtos rek
lamos asocialumo (juk visi 
vyksta atostogų ir iš jų'grįžta), 
ji vis tiek savo atlieka ir, rek
lamuodama kai kuriuos žmo
nes, padaro juos išrinktiniais, 
labiau žinomais visuose lietu
vių kolonijose, kur jų daugu- 

visomis -priemonėmis neparti- ma šiaip tų žmonių nepažįsta.
Tuo būdu vienašališka spauda 
juos paruošia rinkimams lai
mėti. Tik, žinoma, jau sunku

LB vadai gina visų apylin
kių rinkimų demokratiškumą, 
įskaitant Marquette Parko ir 
Cicero apylinkių paskutiniuo
sius rinkimus. Imdamiesi at
sakingumą už tuos rinkimus, jie 
spaudoje juos gina, kad jie 
buvę tikrai demokratiški. Gal 
pagal jų demokratiškumo su
pratimą taip ir imvo. Bet dau
gumos tuos reikalus bei įvykius 
žinančių supratimu, jie I>uvo 

žvelgiant į LB prigimtį ir jos tikrai nedemokratiški ir net 
srovės pa- neteisėti. Jei su jais būtų buvę 

stangos kontroliuoti daugumą, nueita į amerikiečių teismą 
kad juos visus lenktų į savo^ (tam yra pagrindas, nes EB yra 

j registruota amerikiečių įstai
gose ir priklauso jų jurisdik- 
cijai), jie tikrai būtų buvę pa-; 

i naikinti. Sudaryti sąlygas ‘pa
kartotinai balsuoti ir balsuoti 
ne LB nariams ir kartu suda
ryti sąlygas, kad rinkikai ne
galėtų net skundų paduoti — 
tai jau nedaug kas sutiks, kad 
tokius rinkimus dar būtų ga
lima laikvti demokratiškais. 
Daugumos demokratijos sam
prata yra kitokia. Nėra jokio 
pagrindo nusiskųsti, jei kas 
tokių rinkimų užgyrimą pava
dina korupcija. ,

Negalima laikyti demokra
tiška irios vadovaujančios sro
vės taktikos neduoti susirinki
muose kitų srovių žmonėms 
balso, kas praktikuojama Či
kagoje. Net ir revizijos komi
sijų nariams kartais dėl jų 
rastų apyskaitose trūkumų, 
kada jie susidariusios grupės 
organizuotai susirinkime puo
lami, neduodamas balso į prie
kaištus atsakyti ar paaiškinti. 
Ir kada revoliuciniu būdu bu
vo frontininkų perimama Mar
quette Parko apylinkė ir kada, 
neleidžiant nei valdybai ir nei 
revizijos komisijai -susirinki
me padaryti pr'an'eširhus Tmvo 
daromi nelegalūs nutarimai 
(pvz. “nepasitikėjimo pareiš
kimas” revizijos komisijai, 
net neišklausius jos praneši
mo) susirinkime daug kam kai 
bant, negavo balso net apylin
kės valdybos pirminnikas J. 
Vaičiūnas. Iš visų pusių',orga- 
nizuotai puolamam žmogui 
neleista į jo puolimus atsakyti. 
Kitados ir prel. M. Krupavičius 
net ir spaudoje rašė, kaip jjis 
Čikagos apygardos suvažiavi-

(Nukelta į 5 psl.)

Nainio giesmele jau sugiedota
Bronius Nainys, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

pirmininkas, vakarykščiame Drauge aiškina savo straips 
nį, prieš mėnesį parašytą Barzduko redaguojamame-Pa- 
saulio Lietuvyje. Nainys negali suprasti • kaip skaityto
jai jo straipsnio galėjo nesuprasti. Svarbiausia, kad jo 
nesupranta tie, kurie turėjo suprasti.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, ne
išsemiamos energijos, bet trumpo proto vyras, parašė 
straipsni geriausių intencijų vedamas. Tas jo straipsnis 
buvo tos pačios Bendruomenės buvusio pirmininko apro
buotas ir atmuštas, o dabar prie Nainio pradėjo kabi
nėtis artimiausieji jo bendradarbiai, aukšton kėdėn jį 
įsodinę ir pinigų ieškojimo planus iš anksto aprobavę.

Savo straipsniu Nainys Įžeidė visus Amerikos lietu-į
vius gydytojus. Dar juodesnę pirštinę jis metė lietuvių | dviejų skilčių straipsnyje. Jis nesuprato trijų gydytojų 
gydytojų žmonoms. Vargu rasi bent vieną gydytojo diagnozės. Jis norėjo Įžeisti žymiai daugiau žmonių, ne- 
žmoną, kuri nebūtų pasipiktinusi tokiu neapdairaus in
žinieriaus leptelėjimu. Tos moterys visą laiką dirba, 
karus organizuoja, aukas renka, Nainiui siunčia, 
jis vis dar nepatenkintas. Jis būtų galėjęs paprašyti, kad 
jos dar pasispaustų ir daugiau pinigų sukeltų, bet Nai
nys prašyti nemoka. Jis ryžosi jas viešai spaudoje pa
tampyti, tikėdamas, kad to užteks. Jos supras ir dar 
kartą prirems savo petį prie Nainio vadovaujamo darbo.

Jeigu Nainys pirma būtų pagalvojęs, ką jis daro, 
tai gal tokio pasipiktinimo jis ir nebūtų sukėlęs. Bet jis, 
kaip paprastai, pirma padaro, o vėliau galvoja. Savo 
rašiniu 
jis juos Įžeidė. Nainio raštą atidžiai skaitė, jo darbus 
tikrino ir nueito kelio prognozę padarė keli lietuviai gy
dytojai. Dr. Antanas Razma pirmas jam davė “shotą”, 
bet Nainio šio daktaro vaistai nepaveikė. Jis negalėjo 
suprasti, kaip toks geras bendradarbis jo nesuprato.

Daug stipresnę dozę Nainiui Įleido Dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, parinkęs po ranka pasitaikiusi stipriausių vais-

Ki tiems apie savo demokra
tiškumą daug rašant, tenka tą 
klausimą pasvarstyti ir susipa
žinti, kas bandoma apginti 
daugiau žodžiais, o ne darbais.

Demokratijos klausimu nė
ra lengva susikalbėti dar ii 
dėl to, kad ne visada ją vienę- 
dai suprantame. Prieš metus 
didžiausias Bendruomenės au
toritetas, apie ką kitą “Drau
ge” rašydamas, įterpė teiginį, 
kad Lietuvoje kitados buvo 
Krupavičiaus “seimokratija”. 
Pasakyta lyg atsiribojant nuo 
tokios Lietuvoje veikusios “sei- 
mokratijos”. Tenka ties ta “sei
mokratija” sustoti. Pirmiausia 
Lietuvoje tada įvesta parla 
mentinė demokratija nebuvo 
kas nors, ką reikėtų (gal ir nei
giama prasme) priskirti tik

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ______________  530.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drove, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Teief, HAymarker 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto 
Orderiu kartu su užsakymu.
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DR. JUMA BALIONAS

IB GERKLĖS LIGOS 
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Valandos pagal susitarimą.

Inž. Jurgis Valaitis sveikina ALTą
Amerikos Lietuvių Tarybos metiniame suvažiavime Čikagoje 
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WL «. G. BANKAS
AKUMERUA ir moterų ligos

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T»I«f. 695-0533

Fax Vailay Mgdical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71ri STREET 
Ofisu: HEmlock 4-5849 

Rerid.: 388-2233 
OFISO V ALANDOS:

Pfrmadirntank ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
astrai, penktadienį nuo 1—5. treč. 

B -ir šeštad. tiktai susitarus.

Vliko pirmininkas ir Valdyba 
man pavedė dalyvauti šiame Al
tos suvažiavime. Šią pareigą tu
riu jau antrą kartą. Prieš dve
jus metus man buvo malonu pa
stebėti, kad mūsų organizacijas 
artimai riša ne tik bendras di
dysis tikslas — Lietuvos laisvė 
— bet taip pat, kad mus sieja 
artima prigimtis ir bendras ke
lias. Niekas iš esmės nėra pa
sikeitę, tad nepakartosiu.

Šio suvažiavimo proga nori
ma pagerbti du asmenis: Kon
greso narį gerbiamą Edvvardą 
Dervvinskį ir žurnalistą Bill An
dersoną, Lietuvos laisvės reika
lams ypatingai nusipelniusius. 
Vlikas visu nuoširdumu jungia
si prie šio pagarbos ir padėkos 
pareiškimo, nes maža kas yra 
mums svarbesnio kaip burti ir 
turėti tikrų ir įtakingų draugų.

DR. PAUL V. DARGIS 
OYOVTOJAS ir chirurgas 

Westchester Community klinikos
,'r< Medicinos direktorius.

19SŠ3. Manheim Rd., Westchester, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Td.: 562-2727 arba 562-2728

CRADINSKAS

‘ REZ.: GI 8-0873
DR. W. EIS1N - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti Ml 3-0001.

TELEVIZIJOS 
VALDOMOS 
NUO TOLO

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. 12—4. Tre. užd.

i/

TEL. — BE 3-5893

DR. A- B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS

3907 West T03rd Street 
. Valandos pagal susitarimą.

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapam* gėlės.

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

DR. K. A. V. JUČAS
• " Tek: 561-4605 ir 489-4441

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE. 

' 3ŽT4 N. WESTERN AVE.
Valandos Vagai susitarimą.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

PERKRAUSIMAI

RČddeneiįos: PR 6-98GI

DR. J. MEŠKAUSKAS 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS

2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Šio suvažiavimo darbai, ne
sunku spėti, didele dalimi siesis 
su Helsinkio konferencijos įvy
kiais, kuriuos Vlikas ne tik se- 
kė, bet taip pat daugiau kaip 
dvejus metus stengėsi įtakoti, 
pakreipti mums palankesne lin
kme, nežiūrint labai ribotų ga
limybių; stengėsi juos panaudo
ti Lietuvos bylai išgarsinti.

Rušium su Helsinkio konfe
rencija, būdama JAV organiza
cija, ALTa turėjo retą progą 
dalyvauti JAV prezidento pasi
matyme su tautybių grupių ats
tovais ir po to kvietė JAV lietu
vius padėkoti už Prezidento 
Fordo padarytus Pabaltijo val
stybėms palankius ir reikšmin
gus pareiškimus. Tai supranta
ma, o inkorporacijos nepripaži
nimo atveju ir tikslinga.

Vliko santykis su šio krašto 
vyriausybe yra kitoks negu kad 
Altos ar kitų JAV organizacijų. 
Dėl to Vlikas buvo žymiai san
tūresnis praėjusio liepos mėne
sio įvykių metu. Vliko nuomo
nė buvo tuj metu gana tiksliai 
išreikšta liepos 29-tos Eltos biu
letenyje. Ryšium su JAV prezi
dento liepos 25-tos pareiškimu 
ten pasakyta: “Čia cituotas JAV 
prezidento pasisakymas yra 
reikšmingas. Jis pasiektas pa
balti ečių organizacijų ir mūsų 
bylos bei aplamai žmogaus-ir 
tautų laisvės idėjos draugų jun
gtinėmis pastangomis. Mes 
šiais Prezidento pareiškimais 
turime remtis ir juos panaudoti 
kur tik galime”. Toliau, verti
nant patį konferencijos įvykį, 
buvo padaryta ši išvada: “Apla
mai, Helsinkio konferencijos 
dienos mums yra gedulo ir pro
testo dienos. Mes kviečiame vi
sus lietuvius, kartu su broliais 
latviais ir estais, jas tokia nuo
taika ir sutikti. Prarasti viltį 
pagrindo nėra. Pavojaus aki
vaizdoje suglauskime gretas”.

Helsinkio viršūni ų konf eren- 
cija liks mums nelemtu įvykiu. 
Iš kitos pusės, tai politinis įvykis 
ir dėl to ne nuotaika reikia da
bar vadovautis, tuo labiau, kad 
jis Lietuvos laisvės ar 
nenulems. Politikoje 
aplinkybių ar progų 
bet kurioje padėtyje,
raida po Helsinkio konferenci
jos mums teikia ir naujų gali
mybių. Jų nepraleiskime. De
rinkime savo darbus ir tarki- 
mės, kad nepadarytume klaidų.

Glauskimės sutartinam dar
bui visi savo įnašu padėti pa
vergtai Lietuvai, nes ilgainiui' 
jos laisvę lems lietuvių tautos 
nepaliaujama viltis ir ištvermė.

Sveikindamas šį suvažiavi
mą, linkiu ALTai plėsti savo 
visuomeninę apimtį ir stiprėti. 
Linkiu šiam suvažiavimui sėk
mingo darbo.

Jurgis Valaitis, 
Vliko Vicepirmininkas 

visuomeniniams reikalams

ridrncmttmi ittjont Hes Ante- žįeki -udv. Smith pal jv jau- 
rikus uiiiversiletu, kuris iki 
Šiol buvo gatvių kovų nepalies 
tas.

Policijos būstinė Tripolyje 
painformavo apie apšaudymus' 
granatsviedžių ugnimi, trukti-1 
sius ištisą dieną tarp kaimyni
nių musulmonų ir krikščionių 
kaimų.

Sėkliniam žiaurumui Liba
no civiliniame kare, einančia
me devintą mėnesį, buvo aki-, 
vaizdžiai ’ pademonstruoti se
kančiu insidentu Jisr ei Baska 
rajone: musulmonų gauja iš
tempė (krikščionį biznierių iš 
jo namų ir nukirto jam galvą 
siaubo apimtų praeivių aki
vaizdoje.

šeštadienio karo veiksmų, 
sąskaita — 100 užmuštų ir dvi
gubai tiek -sužeistų. Sužeistų 
tarpe du sovietų diplomatai.,’ 
vienas jų liko paraližuotas nuo 
liemens žemyn.

Sekmadienį aidint šūviams 
ir' sproginėjant raketom, ne
sukontroliuojami gaisrai degė 
pačiame Beiruto centre.

Inter.

uystčs dienų. Jis yra gabus, tei- 
smgas ir galėtų teisėjo pareigas 
hflSrii. Lietuviams būtų garbė, 
kaip ją nešė teisėjai Zuris ir 
’Wells.

— Respublikonai paskyrė į aj- 
sakomingą vietą lietuvį banki
ninką Casey Oksą. Jo giminai
čiai, Marquette Parko gyvento
jai, Peter ir Josephine Mazinas, 
patarė visiems lietuviams jį pa
remti.

William R Sebastian

SUMAŽINTAS TARNAUTOJŲ 
SKAIČIUS

Čikagos mokyklų vyr. direk
torius įsakė sumažinti tarnauto
jų skaičių. Jo įsakymas palietė 
1,454 mokyklas, iš ‘kurių nete
ko darbo apie 135 tarnautojai.

Čikagos mokykloms trūksta 
47.4 mil. dolerių. 135-kių tamau- į
tojų paleidimas iŠ darbo, galės ;■ 
sutaupyti tik apie vieną mili
joną dolerių.

nelaisvės 
palankių 
ieškotina 
o įvykių

Švento kasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
“Ai žviua, etėįeu | puaulL k*d kiekvienu, kuris tiki Į mane, ne- 

puRlktv tamsybėje". — Jonu 12:46.

Pdte Viešpats Jėzus ir šventoji dvasia yra bažnyčios šviesa ir jos veiki
mu mes esame vedami į Tiesą- Apaštalas Petras sako, kad mes turime 
juo labiau patikėtiną pranašų žodį, ir jūs gerai darote kreipdami į jį dė
mesį lyg 4 kokį žiburį šviečiantį tamsioje vietoje, (žiūr. 2 Petro 1:19). 
Dęr mes tebegyvename pasaulyje, tamsioje vietoje, todėl turime nuolat žiū
rėti pranašu parašytąjį žodį, kuris “šviečia vis aiškiau tobulai dienai be
siartinant*'’. Dievo pranašas sako: “Tavo žodis yra žiburys mano kojai ir 
šviesa mano takui”. “Tavo paliepimas žiburys ir tavo įstatymas šviesa”. — 
Psalmė 119:105; Pat

Km antrą antradienį Sophia Barcas radijas skalbia švento Rašto tyrino* 
tolę aiškinimus.

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | 9ę fclaoslmę atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašyidto:

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■K

DR. FRANK PLECKAS
optometristas

KALBA LIETUVIŠKAI 
•M18 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir ' 

“contact lenses”.
Vid. pagal susitarimą- Uždaryta treč.

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: fintrad. nuo 1—4 Po pietų, 
iėtvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujės rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendri praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Oftsas: 2652 WFST 59th STREET 

Tek: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir peakt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. I 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, ILL. 60629

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

2454 WEST 71 tt STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Razid. telef.: Glbson 8-6195 

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

2850 W**t Mrd St., Chicago III. 60629 
Telef.: PRospeet 6-5084

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Mėd. Ban
dažai. Speciali pagaft* kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

• * it F AmJ i f 

FOREST FIRES I

įį My you can

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SKAiTYKiPATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

G AID -2

Sebcistiono žinios
Man lankant ■įvairius pobū-, 

vi us ir sutinkant senus draugus, 
jie manęs tuoj klausia, kodėl 
nieko nerašau į lietuvių spaudą, 
ar aptingau, ar pasenau? Tur-- 
būt abu dalykai susideda, todėl 
mėginsiu parašyti trumpai.

— Jau šešti metai, kai Philo
mena Pakel tvarko Chicago 
Taupymo bendrovę. Ji ne vien 
gerai tvarko, bet ją didina ir 
tvirtina. Neseniai įvykusioj U. 
S. Lygos Taupymo Bendrovių 
konferencijoj, Miami, Florida, 
ji dalyvavo ir parsivežė daug ly-f 
gos nutarimų.

— Neatsakomingi žmonės no
ri paimti vietines taupymo ben
droves savo diktatūron, ar gauti 
bendrovės atsakomingus dar
bus. Vienas tų triukšmadarių 
.gavjudarbo vienoj taupymo -ben-

DĖL DEMOKRATIJOS 
LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖJE

'.(Atkelta iš 4 psl.).
me, lifidamas atstovu ir sėdė
damas pirmose eilėse, dažnai 
kėlęs ranką, bet “nebuvo pa
stebėtas” ir negavo balso pasi
sakyti dėl svarstomų klausimų.

Apie LB demokratiškumą 
dauglcalbantiemS ir rašantiems 
jos vadams būtų gera pasiūlyti, 
kad jie tą ^avo demokratišku
mą įrodinėtų ne žodžiais ir pik
tais kitų kaltinimais, o dar
bais, iš kurių spindėtų demo
kratinė bei bendruomeninė 
dvasia. K. Bartkus

12R-CONMHONED KOPLYČIOS

Susirinkimą

kios pat progos.
y

— Mūsų sūnus iW. ’Robert 
Sebastian, yra Rollins, Burdick 
and Hunter vyriausias inžinie
rius. Dirbdamas New Yorke ir 
Bostone tuo laiku, parskrido na
mo, kad galėtų dalyvauti Nau
jienų bankete, kuriame laimėjo 
Adomo Varno piešinį. Sekantį 
rytą linksmas vėl išskrido į Bo
stoną. Jo nuolatinė raštinė yra 
Chicagos vidurmiestyje.

— Man Dr. Bartz sakė, kad 
lietuviai nori susiorganizuoti ir 
paremti ak voką tą 'Paul Smith į 
teisėjus, nes, rezignavus teisė
jui Wells, lietuviai neturi nei 
vieno teisėjo. Aš labai gerai pa-

— Našlię. Našliūkip ir Pavienip 
^Draugiško kl ubo susirinkimas įvyks 
gruodžio 12 dieną 7 vai. vakaro Vy
čių salėje. 2455 W. 47th St Visi klu
bo nariai Įpareigojami dalyvauti. Bus 
renkama nauja -valdyba ir aptariami 
svarbūs reikalai. Po susirinkimo vai
šės ir šokiai. 'V. Xinka, sekret.

— SLA 134-tos Moterų kuopos su
sirinkimas Įvyks graudžio 13 dieną 
Chicago Savings and Loan svetainė
je. 6245 So. Western Ave. Pradžia 
1 vai. popiet. Narės malonėkite skait
lingai dalyvauti, nes bus valdybos rin
ktinas ir nominacijos. Taip pat bus 

rKūčiu vaišės ir pasikeitimas ttovanė- 
lėm. Narės prašomos atsinešt po do
vanėlę. >A. Ha lik, nut. rast.

— *Lietuviy Motery Draugijos Ap- 
Iv teta priešmetinis susirinkimas įvyks 
^šeštatieini. gruodžio '13 dieną ISO vaL 
popiet. 2549 W. 71st St. Narės kvie
čiamos atsilankyti, nes yra daug Yei- 
kalu'aptarti ir iius Valdybos linkimas 
1976 metams. Taipgi atsineškite do-1 
vanėlę Š2.00 vertės, dovanų pasikeiti-1 
mui. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė • Didžga Ivtenė, rast.

Mielam vyrui, tėvui ir seneliui
S S

DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-31 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

N ABI A I:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYčrAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

BEIRUTO KRUVINA 
PUOTA ĮSISIŪBUOJA'
Beirutas, Libanas. — Sek

madienį gatvių kovos parali- 
žavo Libano du didžiuosius 
miestus, plečiantis represijoms 
ir mūšiams tarp kovojančių 
krikščionių ir musulmonų.

Vidaus saugumo atstovai 
pateikė nepilną sekmadienio 
aukų Beirute ir Tripolyje skai
čių — 23 užmušti ir 40 sužeistų. 
10 žuvusių buvo rasta sostinėj, 
kai kurie smarkiai sužaloti.

Vidaus reikalų ministerija' 
uždraudė pirmadienį gyvento- 
jams pasirodyti gatvėse, “kad 
saugumo pajėgos galėtų atgau
ti kontrolę” Beirute.

Vidaus reikalų ministeris 
Camille Chamoun įspėjo, kad 
karo lauko įstatyčių <jv|pdinias 
gali būti neišvengiamas.

Kulkosvaidžių ugnis ir rake
tų sprogimai prapliupo Beiru
to centriniam komerciniam 
tajone ir devyniuose priemies
čiuose, o taip pat pajūrio re-'

Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinės 
Moterų Dainos Vienetas

JONUI MOTIEJŪNUI
mirus,

jo žmonai — mūsų sesei Emmai ir visai šeimai reiškiame 
giliausią užuojautą ir jungiamės kartu liūdesyje ir 
skausme

MM

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

Pagal tėvus Chapas
Gyv. 5521 So. SpauMing Avė.

Mirė 1975 m. gruodžio mėn. 10 dieną. 10:45 vai. ryto, sulaukusi 
senatvės. Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: vyras Stanley, dukterėčios — Helen Stulgis su vy
ru Joseph ir Alice Adair su vyru Thomu. sūnėnas Edward White su 
žmona Albertina ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Penktadieni. 2 vai. popiet Minas bus pašarvotas Petkaus Mar
quette koplyčioje, 2533 West 71st Street.

šeštadienį, gruodžio 13 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios j Šv. M. Marijos Gimimp parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų. bus lipdinis į nriumlfajų ^.'Kazimiero Lėėhėviu kapinėse.

Visi a. a. Josephine M. VHkevšc gimiiiės. dranrai it paariami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini 
patamavląm 'ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

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

i

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

f 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

3354 So. HALSTED STREET
P. L RIDIKAS

Phone: Y Ards 7-1911

NAUJIENOS,



NOTARIATAS

Erdvės ozonas

Bendruomenės vei

nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

FRIDAY, DBCBMBER 12. 197S

HEART 
FUND

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

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

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

Sukčiavimu įtariamas buvęs 
Wheaton apylinkės loterijos raš
tinės tarnautojas. Tardymai jau 
vedami.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Call Frank Zapolis 
3208'/z W. 95th St.

GA 4-8654

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL.

(1869-1959) metų
664 psl. Kaina

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telef.,' REpublIc 7-194]

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

lietuvis, pirmos

— Kun. S. šantaras išrinktas 
i Kunigų senatą senatorium 
prie kard. Cody.

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

kilmingas vėliavų įnešimas baž
nyčion ir padėjimas "vainiko pa
gerbimui ir prisiminimui žuvu
sių už Lietuvos laisvę.

Valdyba nuoširdžiai dėkinga 
ponams Justinui ir Stefanijai 
Šidlauskams už patalpas ir nuo
širdžias bei gausias vaišes.

Stasys Patlaba

— Arvinas Trumpjonas, Vi
liaus sūnus-, Vietnamo kare bu
vo sunkiai sužeistas. Pasveikęs 
toliau tęsia Amerikos kariuo
menėje tarnybą, šventes pralei
dęs pas tėvelius, jis ir vėl iš
vyks net į Korėją tolimesnei tar
nybai.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

SUKČIAVIMAI ILLINOJAUS 
LOTERIJOJE

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

turi įtaisus matuoti nitriko de- 
ginį (nitric oxide). Manoma, 
jog nitriko deginys yra reikš
mingas veiksnys balansuojant 
ozoną atmosferoje.

Pirmasis, AE-D, skrieja pola- 
rinėje orbitoje, o antrasis, AE-E 
— ekvatoriaus orbitoje. Skrie
jamą 20° N ir 20° S. Orbitų su
sikirtime, tiksliau tariant sate
litų, mokslininkams pavyks su
lyginti satelitų siųstus ozono ir 
nitriko deginio davinius, paim
tus iš to paties rajono.

Tai nepirmas kartas, jog da
viniai imami erdvėje. Tuos už
davinius jau atlikinėjo satelitas 
Nimbus 4, išleistas 1970 m. 
Skirtumas toks, kad Nimbus 4 
rinko davinius daug didesnia
me aukštyje. ■

Bringenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progom*.

3237 WEST 63 r d ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

— 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.

Čikagos Anglijos - Britani
jos lietuvių klubo narių meti
nis susirinkimas Jvyksta 1975 m. 
gruodžio mėn. 14 d. Vyčių salė
je, 2 tyal. p. p. Klubo valdyba 
prašo visus narius dalyvauti.

TURINTI GERAS REKOMENDACI
JAS subrendusi moteris ieško nuo
moti namą arba butą su daug vietos 
sandėliui arba su krautuvės patalpa 
buto priekyje. Skambinti angliškai 

ankstyvomis vakaro valandomis. 
Tel. 252-1655.

nukaltą per naktį trium
projektinio komiteto,; kėimo”.

ši pataisa užsiutino rusų or
todoksinės bažnyčios delegatus 
(kurie įstojo į PBT 1961 m.), o 
dar labiau po to, kai Rev. Ri
chard Holloway, iš Škotijos, ra
gino paremti ją, kaltindamas 
“TSRS pirmaujant žmogaus tei
sių pažeidime”.

Iš kitų PBT įvykių — asamb
lėja priėmė dar vieną rezoliuci
ją, pirma minėtos. Joje pripa
žįstama, kad “Romos katalikų 
bažnyčia artimiausioje ateityje 
nesieks įstojimo j PBT narių 
eiles. A. P.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

$30.00, pusei metu — $16.00, 
vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 

— $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo- 
Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

♦ Ramunės kepsniai šven
tėms. Ona Konkulevičienė ir 
Bronius Zabukas, Ramunės de
likatesų krautuvės savininkai, 
2547 West 69-toj gatvėj, telef. 
925-4254, jau pasiruošė Kūčių ir 
šv. Kalėdų stalui aprūpinti ger
biamus klijentus visais jų pagei
daujamais valgiais. Pasirinki
mas labai įvairus. Su užsaky
mais prašome nesivėluoti.

čia pat veikia gausus valgių 
restoranas, atdaras kasdien. 
Nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Pirmadieniais uždaryta.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Olga Korbutaitė, protestuodama prieš sovietu sporto vadp inttruk 
cijas, pareiškė, kad ji visai nenori būti sportininkė. Jai labiau pa
tiktu būti kino artiste. Josios pareiškimai įdėti Maskvoje leidžia
moje Pravdoje. Seinų srityje gimusi Korbutaitė pareiškė, kad gau
sūs medaliai jotie* nešildo, jai reikalinga* truputi* meilė*, o n* 

žiaurios instrukcija*.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
VERTIMAI.

Satelitų sensorius, taip vadi
namas jausriių centras, dirba 
palygindamas saulės sistemos 
ultravioletinius spinduliavimus, 
atskriejančius tiesiai nuo saulės 
ir atšokančius nuo ozono sluoks
nio. Daugiau ozono.— daugiau 
spindulių sugeriaięa ir atvirkš
čiai. . . . '

Satelitai turi įtaisytus raketi
nius motorus, kurių pagalba, 
diriguojant motorą iš žemės, 
galima keisti satelito aukštį or
bitoje: jį nuleisti arčiau žemės 
arba pakelti toliau į aukštį.

Satelitas AE-E buvo sukon- 
struktuotas 1967 m. Gi lapkri
čio 19 d. išleistas į erdvę, AE-E 
yra pagerinto tipo. Jis pagerin
tas remiantis patyrimais.

V. P.

Vienos įmonės bosas Auroro
je. Efrain Gruz, išlošė Illinojaus 
loterijoje 10,000 dol., bet pinigų 
jam neišmokama. Pasirodo, kad 
tarp loterijos tarnautojų atsira
do sukčių, kurie išloštą pinigų 
sumą norėjo apgaulingu būdu

— Vilius - Algirdas Trumpjo
nas, ištarnavęs Amerikos ka
riuomenėje marinų korpe 20 
metų, pastaromis dienomis išė
jo Į atsargą. Pirko namą Oak 
Lawn vietovėje. Čia projektuo
ja tapti nuolatiniu gyventoju. 
Be to, tapo ir Naujienų skaity
toju. Vedę sklaipėdiečio veikė
jo Purvino dukrelę, augina tris 
dukreles: Aldoną, Niką ir Kri
stiną. Jo tėvelis Vilius žinomas 
kaip buvęs Lietuvoje sportinin-

•o Kalėdų, Naujųjų Metu, šei
mos ar asmenišku švenčiu ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus. 
Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. 60608 arba 'skam
binti telefonu 421-6100. (Pr).

m. Helsinkio susitarimą saugu
mo ir bendradarbiavimo klausi
mais, reikalaujančių “pagarbos 
žmogaus teisėms ir jo pagrindi
nėms laisvėms, įskaitant min
ties, sąžinės ir religijos ar ti-

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- 

šymal ir kitokį blankai.

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS

— A. a. prel. M. Krupavičiaus 
pęnkerių metų mirties sukaktis 
minima gruodžio mėn. 14 die-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, III. 60629 8 Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU.

Tikslu nustatyti ozono kiekį 
ir jo sluoksnį atmosferoje, lap
kričio 19 d. buvo išleistas į erd
vę satelitas AE-E, kuris atmos
feroje daro ozono kiekio mata
vimus. Jis pakilo į 130 kilomet
rų aukštį.

Išleistasis satelitas AE-E seka 
savo pirmtaką, šešiom savaitėm 
anksčiau išskridusį (SN: 10-18- 10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi

mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

Čiurlionio Galerijos “Dailės 
Aruodas”. Norėdama padėti dai
lininkams ir visuomenei, Čiur
lionio Galerija, Ine. š. m. gruo
džio mėn. 6 d. atidarė “Dailės 
Aruodą” — nuolatinį dailės kū
rinių pardavimą. Jau turima 
dešimties dailininku darbu. 
Aplankykite ir įsigykite nesen
stančių dovanu. “Dailės Aruodo” 
valandos: pirm., antr. ir šešt. 
12—5 vai., ketv. ir penkt. 12—7 
vai., sekm. (išskyrus didžiąsias 
šventes) 2—5 vai. Adresas: 
8929 So. Harlem (Midland Sa
vings rūmuose). Tel. 839-5299 
arba 436-1722. (Pr).

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, sncailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

Kontroversija iškilo pirma
dienį, kai Dr. Jacques Rossel, 
Šveicarijos delegatas, įnešė re
zoliucijos pataisą, skatinančią 

ndė nerodyti Sovietų Sąjungą laikytis 1975 
i Sovietu Sa

Mūsų spaudoje
’ Nainys reikalingas priežiūros

Draugo 277 nr. yra atspaus- 
į dintas dr. A. Razmos laiškas re- 
j dakcijai “Dėl daktarų aukų”. Šį 
laišką rašyti iššaukė PLB pirm. 
B. Nainio straipsnis “Savais rei- 
.kalais”JPasaulio Lietuvio 17 nr. 
Dr. Razma dėl tame straipsnyje 
esamų teigimų pareiškė nuogąs
tavimą :

— Negalėjau suprasti, kaip 
jis galėjo įžeisti tuos lietuvius 

j daktarus, kurie visiems reika- 
į. lams visada nuoširdžiai auko
ja. Iš jo straipsnio peršasi skai
tytojui išvada, kad liet, dakta
rai tik po 5 dol. aukoja Jaunimo 
kongresui.

Pavyzdžiais Įrodęs lietuvių gy
dytojų įnašus bei aukas Pasau
lio IJ etų vi ų Jaunimo Kongre
sui, dr. Razma nustatė tokią 
diagnozę:

— Aš tikiu, inž. Br. Nainys 
tai parašė iš didelio nuovargio. 
Retai yra tokių pasišventėlių 
darbininkų lietuviškam labui 
kaip jis. Pervargę žmonės pa
daro didelių, neapgalvotų klai
dų. Mūsų visų jėgos ribotos... 
Tad būtų patarimas — parašius 
straipsni, duoti jį perskaityti ne
pavargusiam ir priimti jo nuo
širdžius pataisymus. Būtų dide
lės organizacijos pirmininku yra 
atsakingos pareigos. Tokio p-ko 
pasakytas blogas žodis ar para
šytas neapgalvotas straipsnis 
pakenkia ne tik jam, bet ir jo 
vadovaujamai organizacijai ir 
bendrai visam lietuviškam rei
kalui. Geriau yra mažiau pa- 
darjrii (o gal net ir nieko), ne
gu persidirbti ir neleistinų klai
dų padaryti visuomeninėje, po
litinėje ar kitoje veikloje.

lio bažnyčių taryba, kuri pir 
madienj svarstė religinės lais 
vės Sovietų Sąjungoj klausimą 
antradieni nuspre 
kaltinančiai pirštu Į 
jungą.

Vieton to, PBT 5-tojo šuva 
žiavimo delegatai didele daugu 
ma priėmė kompromisinę rezo
liuciją 
v i ratinio
i kurio sudėtį Įėjo William P. j 
Thompson, Amerikos Tautinės i 
bažnyčių tarybos prezidentas,! 
Aleksiej Buievskij, rusų orto
doksų neatestuotas teologas, ir 
Gen. Tahi Bonar Simatupang iš! 
Indonezijos.

Rusų ortodoksų delegacija ne
balsavo, prieštaraudama debato 
“emociniam klimatui”.

Ironiškai, rezoliucijoj, be kit-l 
ko, sakoma: “Krikščionys ne- j 
tylės, kai kiti Kristaus kūno na- : 
riai susidurs su problemom, ko
kioj pasaulio daly tas bebūtų”. MUMS GERAI KARTU

BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū
ras, dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. $22.900.

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

1% AUKŠTO 2 BUTŲ 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. S32.000.
2 BUTŲ 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200Nekomentuodamas dr. A. Raz

mos diagnozės, pilnai pritariu 
jo išvadoms bei reikalui ką nors 
daryti. Juk jau užtenkamai daug 
pirm. Nainys priklaidino lietu
vių visuomenę ne tik Pasaulio 
Lietuvyje, bet ir kituose laik
raščiuose, ypatingai politiniais 
klausimais.

Rašant apie Nainį ir darant 
kokių nors žygių dėl klaidin
gų straipsnių bei pareiškimų, 
nereikėtų pamiršti J. Gailos ir 
A. .Gečio bei kitų LF Bičiulių 
Įgaliotinių sauvalės Lietuvių 
Bendruomenėje ir Amerikos lie
tuvių visuomenėje.

K. Petrokaitis

Reg. Lietuvių Bendruomenės 
Marquette Parko apylinkės val
dybos posėdis Įvyko gruodžio 
7 d. Justino Šidlausko patalpoje. 
Posėdy dalyvavo pirm. Juozas 
Bagdžius, Julius Panka, Euge
nijus Smilgys, Gaudentas Ma
lišauskas, Stefanija Kaulėnienė, 
Stasys Grikaravičius, Delfiną 
Tričienė ir Justinas Šidlauskas.

Posėdį pradėjęs pirm. Bag
džius padėkojo už skaitlingą da
lyvavimą. Valdyba apsvarstė 
einančius organizacijos reikalus 
ir ateities veiklą. Nutarė mi
nėti Lietuvos atkūrimo Vasario 
16 d., kuri Įvyks vasario 15 d.

10 vai. ryto vėliavos pakėli
mas, 10:30 iškilmingos pamaldos 
parapijos bažnyčioje su pritai
kintu tai dienai pamokslu. Iš- išmokėti pramanyta pavarde.

— LKVS Ramovė Čikagos 
skyriaus visuotinas narių susi
rinkimas įvyks š. m. gruodžio 
14 d. 12 vai. Jaunimo Centre. 
Prieš susirinkimą Vyt. Meškaus
kas skaitys paskaitą: “Helsinkio 
konferencija ir Lietuva”. Nariai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

— Richardas Curkius, gyv. 
prie Harlem gatvės, praeito sek
madienio vakare, prie Narragan- 
sett gatvės buvo užpultas dviejų 
jaunų plėšikų. Atėmė piniginę 
su 20 dol., o nuo rankos nuplėšę 
laikrodėlį — pabėgo.

- JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu 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 ju įgalio
tiniais.

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 poltinių 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 metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant-visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams

trims mėn. — $8.50,
— $26.00, pusei metų
se — $31.00 metams.

VISŲ Rūšių DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

778-2233

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

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P*® vienInteŲ
■ f UetuvJ kailininką 7^ Kųa 

Chlcagoje ------
C/jLiNORMANĄ 

^Raburšteiną 
263-5826

677-8489 
(buto)

koplyčioje. Kun. Dr. J. Pruns- 
kis atlaikys Šv. Mišias ir pasa
kys pamokslą; 1 vai. 30 min. 
Jaunimo Centro 203 kambary 
prof. Dr. V. Bieliauskas skaitys 
paskaitą “Tauta, kultūra, politi
ka”. Visi kviečiami minėjime 
dalyvauti.

Liet. Kr. Demokratu 
Chicagos skyrius

OMEINSURAN

WANTED TO RENT 
ieško buty

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

Naujienoms 
SPAUSTUVES 

Nuolatinis darbas, 
Prašome telefon 

HA 1

reikalingas 
DARBININKAS 
geras atlyginimas. 
uoti.pasitarimui 
-6100

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608,

.. ■ -JT.

JT

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

V. VALANTINAS,




