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RUSU VALDOMA ANGOLA SUDARYTŲ 
PAVOJŲ VISAM PASAULIUI 
Reikėtų viešai padėti nepriklausomybės 

siekiantiems angoliečiams
BRIUSELIS, Belgija. — Sovietų ginklai ir parama “liaudies 

fronto” Angolai sudaro pavojų visam pasauliui, — užsienio minis- 
teriams pareiškė sekretorius Henry Kissingeris. — Jeigu rusams 
pavyktų įsistiprinti Angoloje, tai tada būtų pažeista dabartinė 
pasaulio jėgų lygsvara, susidarytų pavojus laisvajam pasauliui.

JUNGTINĖS TAUTOS TAPO ABSURDU 
TEATRU - TVIRTINA MOYNIHAN
NEW YORK, N. Y. — Jungtinės Tautos tapo tikru absurdų 

teatru, — pareiškė JAV ambasadorius Daniel P. Moynihan. — 
Vietoj susirinkti ir rimtai panagrinėti problemas, jos užsiima tuš
čiais kaltinimais ir dar tuštesnėmis kalbomis. Nėra ko stebėtis, 
kad žmonės kiekviena dieną vis mažiau domisi šia tarptautine or
ganizacija. šią savaitę ambasadorius Moynihan apkaltino Sovietų 
Sąjunga pastangomis vėl kolonizuoti Afriką. Pagal Rusijos įsa
kymą ten siunčiami Kubos kareiviai, o tankai ir amunicija — iš 
pačios Rusijos plaukia Į Angolą, bet rusai nesiaiškina kuriais su
metimais jie nori kolonizuoti portugalų išlaisvintą Angolą.

Sovietų atstovai kaltina JAV

Rusai, vietoj aiškinęsi apie in
tervenciją Į Angolos vidaus rei
kalus, Dekolonizacijos komitete 
iškėlė skundą, kad JAV liko ka
ro bazes Virginia salose ir su
daro pavojų Karibų jūros gy
ventojams bei visai Pietų Ame
rikai.

— Visa tai yra medas ir nie
kas daugiau, kaip melas, — pa
reiškė ambasadorius Moynihan. 
Viriginos saloje JAV turi tri
jų žmonių laivelio Įgulą ir mažą 
stotelę žmonių gyvybėms gelbėti.

Tie trys pakraščių sargybos 
Įgulos nariai turi tiktai vieną 
šautuvą ir kiekvienas.-po vieną 
revolveri. O Pietų AmerikaiįYpa- 
vojų” BiidarantisTaivelis turi vie- 
ną kanuolę, kuri iššauna skęs
tančiam pagalbą teikiančią plū
dę.

Nežiūrint Į Moynihan protes
tus, Dekolonizacijos komiteto 
pasiūlymą, 108 balsais prieš 3 
priėmė ir klausimą nagrinės. Vi
sa tai daroma, kad būtų atidėtas 
sovietų valdžios pasiaiškinimas, 
kuriais sumetimais ji dabar ry
žosi kolonizuoti laisvę gavusią 
Angolą.

Kas bus respublikonų 
kandidatu?

Amerikiečius jau dabar Įdo
mauja busimieji kandidatai Į 

prezidentus. Kas bus kandidatu 
nuo vienos ar kitos partijos? 
Laikraščiai, tam tikri biurai ir 
net atskiri asmens stengiasi pa
tenkinti žmonių smalsumą. Jie, 
pavyzdžiui Gallup Poll biuras, 
apklausinėje žmones, sudaro vie
no ar kito numatomo kandidato 
populiarumo lenteles.

Paskutinė apklausinėjimo “sta
tistika” rodo, kad GOP partijos 
populiariausi asmen s Į preziden
tinius kandidatus yra prez. For
das ir buvęs Kalifornijos valsty
bės gubernatorius Reagan. Tai
gi, tokia “statistika” ir sako, 
kad prez. Fordo populiarumas 
mažėja, o jo vieton iškyla buvęs 
Kalifornijos gubernatorius. Pa
vyzdžiui, spalio mėnesį surinkta 
“statistika” sako, kad Reagan 
galėjo surinkti balsų, jei tuo 
metu būtų buvę rinkimai, tik 
25%, o prezidentas — 48%, ta
čiau paskutinių dienų apklausi
nėjimo rezultatai jau yra ki
tokie: Reagan surinktų 40% bal
sų, o Fordas — 32%.

Aiškiai, į tuos apklausinėji
mų procentus, ar tai būtų Gal- 
lupo, ar keno nors kito, nėra 
reikalo kreipti rimto dėmesio, 
nes iki galutino kandidatų išrin- 
kojno dar yra daug laiko. Rinki
kų nuomonė geli dar pasikeisti

Arias Navarro 
sudarė kabinėta 4-

MADRIDAS, Ispanija. — Bu
vęs Ispanijos premjeras Arias 
Navarro sudarė naują 19 žmo
nių ministerių kabinetą, kuria
me yra keli reformų siekiantieji 
politikai. Karaliaus instrukcijos 
labai atsargios, bet jos pataria 
premjerui siekti būtinai kraštui 
reikalingų reformų. Kiekvienas 
žingsnis turi būti labai atsargus, 
bet jas reikia pravesti, jeigu no
rima prekybos su Vakarų Euro
pa. ir laisvuoju pasauliu.

Premjeras Navarros nenorė
jo naųjorkabirietor'sudaryti, bet 
kai pamatė "karių nepasitenki
nimą, tai jis pats ėmėsi reformų 
reikalą tvarkyti.

Navarro pripažįsta, kad be re
formų Ispanija neatgaus praras
tu Europos ir kitu valstybių rin
kų.

Nepatenkintas 
Čikagos meras

Meras Daley paneigia natio- 
nalinės demokratų partijos vaid
menį ir taipgi federalinio teismo 
sprendimą, parenkant delegatus 
i partijų suvažiavimą. Meras 
sako, kad nationalinės politinės 
partijos ir federalinės teisda- 
ryfttės pavojingai skverbiasi Į 
valstijų rinkiminę,laisvę.

Meras norėtų, kad Čikagos ra
jonas galėtų pasiųsti Į partijos 
suvažiavimą 80 delegatų. Tai 
remia ir taip vadinama demo
kratų partijos atskala — nacio
nalinė demokratų partija. Tačiau 
šią mero formulę Illinojaus teis
mas atmetė, nes prieštarauja 
Illinojaus valstijos rinkimų įsta
tymams.

Palestiniečiai 
laimi Beirute

BEIRUTAS, Libanas. — Ke
tvirtadienio naktį palestiniečiai 
laimėjo svarbų strateginį centrą 
Libano sostinėje. Palestinie
čiams pavyko užimti Phoenicia 
hotelį, kuriame buvo kovojančių 
falangistų centras.

Dabar palestiniečiai jau pri
artėjo prie vadinamo Holiday 
Inn, kur iki šio meto buvo Liba
no kariuomenės strateginis punk 
tas.

kelis kartus, atsižvelgiant kokie 
įvykiai pasireikš viduje ir užsie
nyje ir kaip numatyti kandidatai 
į juos atsilieps.

Pasibaigus Antrajam Pasauliniam karui, Japonija suorganizavo, pagal gen. McArthur paruoštus 
planus, naują kariuomenę kraštui ginti. Paveiksle matome dabartinius japonu karius, mininčius 

kariuomenes 25 metu sukaktį. . -
■*" ? -p ?—    —— —r—

MAROKO KARIUOMENĖ UŽĖMĖ
ISPANŲ SACHAROS KASYKLAS

RABATAS, Marokas. — Oficialus pranešimas sako,"kad Ma
roko jėgos vakar baigėe okupuoti EI Ajun miestą ir Sacharoje 
esančias turtingas kasyklas.

Pasakojama, kad vietos gy
ventojai nuoširdžiai sveikino at- 
pykusius Maroko karius ir pasi- 
žadėjusius-neardyti Įvestos tvar
kos. Dabar aiškėja, kad Maroko 
karo jėgos jau nuo susitarimo 
Madride pamažu žygiavo Į spa- 
nų Sacharą, kasdien užimdamos 
naujas teritorijas.

Atrodo, kad Madride paskelb
ti oficialūs pranešimai buvo klai
dingi. Ispanijos princas sutiko 
perleisti marokiečiams pageidau
jamas teritorijas, o Maroko ka
ralius pasižadėjo respektuoti Į 
kasyklas pinigus įdėjusių ispa
nų teises.
Alžerija nepatenkinta okupacija

Alžirijos prezidentas Boume
dienne ir vyriausybė nepaten
kinta Maroko karo jėgų Įsiver
žimu Į ispanų Sacharą, padarytu 
-su ispanų valdžios sutikimu.

Alžirija uždarė ir ispanų Sa
charos sienas, sustiprino sargy
bas. Oficialiai paskelbta, kad 
ispanai perleido Sacharą maro
kiečiams ir mauritaniečiams, bet 
pastarųjų nesimato Sacharos 
okupacijoje.

Šių metų lapkričio 14 dieną 
tuometinis Ispanijos princas ir 
dabartinis karalius sutiko ati
duoti Sacharą be kovos.

Ekonominė situacija 
gerėja

Prekybos firmos, iš padidėju
sios parduodamų prekių apyvar
tos, sprendžia, kad krizė jau yra 
praėjusi ir kad krašto ūkis at
sigauna. žmonės, esą. perka 
daugiau luksusinių prekių.

Automobilių pardavimas taip
gi sparčiai auga. 1975 m. nau
jų automobilių bus parduota virš 
10 'milijonų. Auto pardavimas 
gali siekti, įskaitant 3 milijonus
sunkvežimių, iki 13.25 milijonų.

Paskolų nuošimčiai naujiems 
automobiliams pirkti, lyginant 
su pereitais metais, ypa žymiai 
sumažėjų. Jie svyruoja nuo 
8.4% iki 11.52.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

o Britų gydytojai, išklausė 
valdžios pranešimą, nutarė šio
mis dienomis baigti streiką. Jie 
Įsitikino, kad daugiausia kenčia 

| ligoniai, o ne dabartinė gydymo 
administracija.

o Angolon atvežti dideli kie
kiai sovietų ginklų gali pakenkti 
ne tik Afrikos taikai, bet ir vi- 

j so pasaulio, sako Belgijon suva
žiavę Atlanto valstybių karo va
dai.

♦ JAV imsis priemonių, kati 
neleistų vienai grupelei angolie- 
čių, gavusiai ginklų iš Rusijos, 
primesti visam kraštui savo va
lią, — pareiškė sekretorius Ki
singeris.

♦ Briuselyje užsienio minis
terial dvi dienas svarstę Ango
los klausimą, nes jis turi didelės 
svarbos visai Europai.

Izraelio premjeras Rabin 
pranešė partijos vadovybei, kad 
jis atsistatydinsiąs, jeigu par
tijos nariai kritikuos jo vadovy-

♦ JAV atstovai tariasi su 
Burmos valdžios atstovais, kad 
nupirktų visus narkotikus ir ne
galėtų nuodyti amerikiečių.

♦ Prokuroras Levi ruošia nau
jas instrukcijas FBI vadovybei, 
kad negalėtų naudoti įstaigos 
kitiems tikslams, kaip tai darė 
Edgar Hoover.

♦ Senato komitetas tampo se
kretorių H. Kisingerį dėl kelių 
netikslių pareiškimų apie Kipro 
salą ir Čilės reikalus.

Pavojinga valgyti 
kiaušinius

Kai kurios prekiaujančios 
maistu prekybos bendrovės, ma
žėjant kiaušinių suvartojimui, 
ėmė skelbti, kad kiaušinių vai- 
gymas yra sveikas ir nepavojin
gas. Federalinės prekybos ko
misijos teisėjas įžiūrėjo tokio 
turinio skelbimuose melą ir ap
gaulę. Jis įsakė kiaušinių ne
garsinti.

Popiežius laimėjo 
bylą

ROMA. — Romos teismas nu
teisė amerikieti autorių rašy
toją Robert Katz, filmų gamin
toją Carlo Ponti ir direktorių 
George Pan Cosmatos, kurie bu
vo apkaltinti pažeidę popiežiaus 
Pijaus XII garbę knygoje ir fil
me, kuriuoęe_popiežius kaltina
mas, kad jis nepadaręs nieko iš
gelbėti 1944 metais 335 Romos 
gyventojus, kuriuos naciai nužu
dė keršydami už tai, kad italų 
partizanai Romoje nušovė 33 vo
kiečių kareivius.

Bylą prieš tuos tris asmenis 
iškėlė buv. popiežiaus giminaitė 
baroriesą Eleonora Rossignani 
už Katzo parašytą knygą, pa
vadinta “Mirtis Romoje” ir pa
gal tą knygą pagamintą filmą 
“Skerdynė Romoje”. Visi trys 
nubausti — Katz 14 mėnesių, 
Ponti ir Pan Cosmatos po 7 mė
nesius kalėjimo, bet visiems 
trims bausmės suspenduotos.

Šautuvo vamzdis 
prie galvos

Kalifornijos' dienraščio savi
ninko duktė Patricia Rearst te
bėra žmonių atmintyje, tebėra 
pirmuose laikraščių puslapiuose. 
Patricijos teismas, kaltinant ją 
banko apiplėšime, prasidės 1976< 
1.26 d.

Jos gynėjai visokiais būdais 
jau dabar stengiasi ją pateisin
ti. Jie sako, kad Patricija, nors 
ir pasisakė, kad ji banko apiplė
šime dalyvavusi laisvu noru, kas 
matyti iš rekordo juostos, pri
siųstos tėvams, banką plėšė ver
čiama mirties, verčiama atsta
tyto šautuvo į jos galvą. Tai 
matyti iš automatiškai darytos 
foto nuotraukos, kurią nutraukė 
paslėptos banko kameros.

Gynėjai tik tada naudosis sme
genų plovimo argumentu, begin
dami Patriciją, jei kaltintojai 
įrodytų, kad ji dalyvavo banko 
apiplėšimo nesipriešindama, lais
vu noru.

tikrinti vežikų unijos pensijų 
fondą, kuriame turėtų būti veik 
pusantro bilijono dolerių. Spe-

•* Ketvirtadienio naktį kilo 
nepaprastai didelis gaisras pa
čiame didžiausiame Beiruto ho-' cialQs revizoriai, prokuroro Skin- 
tdiyje. Kareiviai nepajėgė šio ( nėr priežiūroje, tikrins kiekvie- 
hotelio apginti. ną sumą.

Debesuota, galimas sniegas. 
Saulė teka 7:09, leidžiasi 1:22.

Rumsfeld sustabdė 
Henry Kisingerį

Nustatyta, kad krašto apsau
gos sekretorius Donald Rumsfeld 
sustabdė Henry Kisingerio ke
lionę į Maskvą. Visas reikalas 
atidėtas iki ateinančių metų 
sausio vidurio.

Tvirtinama, kad Kisingeris 
labai nepatenkintas šitokiu ke
lionės atidėjimu. Pasikalbėjimai 
su kitu valstybių užsienio mi- 
nisteriais įtikino Rumsfelda, kad 
rusai turi žymiai daugiau jėgų 
rytų Europoje, negu vakariečiai 
buvo apskaičiavę. Instrukcijų 
negavę sekretorius Kisingeris 
gali pagadyti visą reikalą. ,
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Nori atšaukti 1.000 
atomo raketų

BRIUSELIS, Belgija. — Su
važiavusieji karo vadai svarsto 
pasiūlymą Varšuvos pakto vals
tybėms. Jie nutarė pasiūlyti iš
vežti iš Vakarų Vokietijos 1,000 
atomo raketų, jeigu sovietų Są
junga sutiktų atšaukti 1,700 
tankai

Patys skelbia, kad atominės 
raketos jau yra gerokai pase
nusios, nors jos kovai dar galėtų 
ir tikti. Dabartiniu metu ameri
kiečiai gamina žymiai tobules
nes atomines raketas. Vokiečiai 
anksčiau priešinosi šitokiam pa
siūlymui, bet šiandien ir patys 
vokiečiai sutiktų leisti ameri
kiečiams išsivežti atomines ra
ketas.

Išvežus šias raketas, Vokie
tijoje dar liktų 6,000 atominių 
Amerikos raketų. Vokiečiai ma
no, kad šių raketų užtektų su
stabdyti besiveržiančius rusus.

Nežino kam atiduoti 
pusantro milijono

• CHICAGO. Illinois. — Inter
nal Revenue Service agentūra 
turi daugiau negu pusantro mi
lijono dolerių ir nežino, kam juos 
atiduoti.

Pinigai priklauso Illinois mo
kesčių mokėtojams, praeitais 
metais permokėjusiems valsty
bės mokesčius.

Vyriausybė siuntinėjo paruoš
tus čekius pagal duotus adresus, 
bet tie čekiai grįžo ir laukia sa
vininkų. Faktinai šitokių pini
gų yra $1.7 milijonų.

♦ Valdžios atstovai pradėjo

Kisingeris nemano, kad rusai 
galėtų Įsistiprinti Angoloje, nes 
vadinamas “liaudies frontas” vi
są laiką ten-buvo labai silpnutis. 
Sovietų valdžia gali siųsti gink
lus ir patarėjus, bet jie krašto 
gyventojų daugumos nebeturi. 
Angolon pasiųsti Kubos karei
viai gali laimėti mūšį, bet jie 
negalės sustabdyti nepriklauso
mybes siekiančių Angolos gyven
tojų.,

Kisingeris ministeriams pa
reiškė, kad laisvės ir nepriklau
somybės niekiantiems angolie>- 
čiams teks padėti. Ta pagalba 
turėtų būti teikiama viešai, pa
gal didelių organizacijų nuta
rimus. Be to, Kisingeris pridėjo, 
kad Angolos epizodas nesustab
dys detentės. Gali kilti vienas 
kitas nesusipratimas, bet deten
tės politika nebus._snsmukdyta. 
Dabartiniu metu klausimas ri
šamas Jungtinėse Tautose. So
vietų valdžia turės aiškintis, ku
riais sumetimais ji stengiasi ko
lonizuoti Angolą, gavusią iš Por
tugalijos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Užsienio ministerial patenkin
ti šitokia sekretoriaus Kisinge
rio pozicija ir įsitikinimu. Kaip 
komunistai nepajėgė Įsistiprinti 
Portugalijoje, taip jiems bus pa
stotas kelias ir Angoloje, bet 
negalima priausti. Reikia imtis 
priemonių, nurodyti nusikalti
mus ir pastoti rusams kelią Af
rikai pavergti.

WASHINGTONAS, D. C. — 
Amerikos žinių agentūros tvir
tina, kad vadinamas Rasinės Ly
gybės kongresas pradėjo rekru
tuoti Amerikos juodžius kovai 
Angoloje. Jau ieškomi atsargon 
paleisti Amerikos karo vetera
nai, dalyvavę Vietnamo ar ki
tuose karuose, kad galėtų vyk
ti Į Angolą ir padėti “liaudies 
frontui”. Tuo tarpu tos orga
nizacijos pirmininkas Roy In- 
nis paneigia šiuos gandus. Orga
nizacija rekrutuoja jaunus vy
rus, kad galėtų būti policinin
kais Angoloje ir bandytų sutai
kyti kovojančias grupes. Innis 
tvirtina, kad ČIA skleidžia nepa
grįstus gandus,, kenkiačius JAV 
juodžiams.

Tnnis turėjęs progos kalbėti 
su keliais savanoriais. Jie no
rėtų vykti, jeigu kas juos nu
vežtų, pamaitintų ir sudarytų 
sąlygas būti taikos ir tvarkos 
apaštalais Angoloje.

♦ Praeitą sekmadienį du Ame
rikos kareiviai buvo užmušti* 
kai -valė didžiuosius Okinavos 
karo sandėlius.
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San Francisco balsuotojai bylinėjasi
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Sovietu pralairnęjijnosį Ū/ laimėjimas

kelta byla, jog. jis balsuoja San darni, kad lapkričio rinkimų nu

JAV iždo sekretorius Willram Simon pareiškė* New Yorko tėtušiams, 
kad biudžeto aptvarkymas rr apkarpymas jau seniai reikėjo pada
ryt/. Miestas yra paskendęs skolose bet visvien jis tebemoka di
deles sumas žrhonėms, kurie neturi teisės ty sumy gauti. Sekreto
riaus pareiškimai tiko ne tik pačiam miestui, bet ir visai New Yor

ko valstijai, švaistančiai pinigus nuo Rockefeller!© laiky.

Kai lapkričio pradžioje “auk
sinių vartų” mieste vaikštinė
jau, s-auda buvo.apsčiai aprū
pinta straipsniais ir reklamomis

■ ’ apie lapkričio 4 dienos balsavi
mus. Turėjo būti išrinktas San 
Francisco miesto meras ir eilė 
kitų pareigūnų. Burmistro vie
ton kandidatavusieji negavo už
tenkamai balsų, tad iš dviejų 
daugiausiai balsų gavusiųjų bus

.... išrinktas vienas kituose rinki-! 
muose. _ '

* _ Kas ir kuriai vietai kandida-
- ~ .’tavo tai daugiau tik vietos gy

ventojams svarbu, tačiau yra 
kitas rinkimu momentas, kurs

*» r * * ‘
gali būti ir kitų miestų gyven
tojams įdomus. *

Prieš rinkimus iškilo kaltini-; sijas

300.000, tad tie 6,000 nelegaliais 
balsuotojais vadinamieji tesuda-j 
ro menką procentą. Tačiau kar-1 
tais ir vienas balsas sprendimą j 
gali pakreipti, tad neabejojama,j 
jog ir tie tūkstančiai miesto tar- Į 
nautojų ir pensininkų, kurie 
mieste negyvena, galėjo turėti 
įtakos kai kuriems sprendi-\ 
mams.

/.ii:**

Pavydžiui, buvo duotas bal- 
! savimui pasiūlymas (proposi-: 
tion M) padidinti miesto tarnau
tojų algas ir kitus priedus $7.7 i 
milijono metams. Pasiūlymas 
priimtas 3,060 balsų dauguma. 
Praeitais, t. y. 1973 metais, bal
savimui buvo duotas pasiūlymas! 

padidinti miesto tarnautojų pen-
> 7.6 milijono dėl metams, j 

'mai, jog Įvairūs miesto valdžios : Pasiūlymas irgi buvo nubalsuo-, 
žmonės, policijos ir gaisrinin-! tas priimti 1,308 balsų daugu-1 — 
kų vyrai bei jų žmonos, negyve- ma. Neabejojama, kad priemies- ■ 
ną San Francisco mieste, bet čia tyje gyveną, o miesto balsuoto-i . 
balsuoja. Jie vieni miesto rotu- i jais užsirašiusieji tarnautojai

v??- užrašę savo gyvenamąja vie- j balsavo “taip” ir savo naudai 
’ta’ ki i teismo namus arba ug- daugiau kaip penkiolikos milijo- 

, jriagesių stotis. Ne tik miesto nu išlaidų sumą uždėjo miesto
‘tarnyboje tebesą, bet ir buvu- mokesčių mokėtojams, gi patys. atsakomybėn .kad ne-

šieji pareigūnai, dabar jau pen-• gyvendami priemiesčiuose, San.
I! ‘sininkai, neretas iš jų ir jų šei-■ Francisco miestui mokesčių ne

mos, nors gyveną priemiesčiuo- moka. ' M
se, tebebalsuoją San Francisco 

:-'mieste. ■
Tokių nelegaliais balsuotojais Į 

vadinamų-esą keletas tūkstan-j 
ir, čių. Tikrai jie visi nesuskaičiuo- prieš rinkimus kilusieji ginčai 

ti, bet tariama esant nemažiau ir kaltinimai, kad nelegalūs bal- 
6,OOJ. San Francisco mieste re- suotojai lėmė kai kuriuos spren- 
gistruotų balsuotojų esama apie dimus, beįgauną ir aštresnę for-

(i dyti, bet užkliuvę* v.ž klausimo: 
kas jį vykdys — privatūs biznie
riai, ar apskrities įstaiga? Lais
vo biznio Šalininkai stoja už tai, 
kad koncesiją atiduoti priva
čiam kapitalui, o gamtos apsau
gos ir visuomeninio biznio šali
ninkai, siūlo, kad šašlavynų iš
naudojimui būtų į steigta vie
šoji arba visuomeninė įstaiga.

Kitaip sakant, posėdžiaujama 
' lyg pasakos pelės kad posėdžia- 
! to? sVafstydamos, kas pariš ka- 
:‘tei varpelį?

. i,, Ar Los Angeles pakinkys 
saujės spindulių energiją?

* »

Prieš keletą metų Los Angeles 
mieste pastatytas didžiulis mo
dernus pastatas, konvencijų cen
tru vadinamas. • Jis nesąs biznio 
požiūriu tiek naudingas,ikaip kad 
statytojų planuota. . ’ ;

I Suvažiavimų ir parodų nepa? 
traukiama čia tiek, kiek tikę- 

',tąsj. Ir ateinančių, metų respu-

Seksizmo problemų nėra visame 
pasaulyje, o tik kai kuriuos kraš
tuose. Prašau tai pataisyti.

Nors Ms. DeCrow tos vietos 
savo kalboje netaisė, bet vertė
jai j kitas kalbas vertė taip, kaip 
tas pareigūnas buvo įsakęs. To
limesniame pasikalbėjime ji pa
reiškė' :

— Ten žmones ne tik netiki, 
į teisę prieštarauti, bet ir tokio 
dalyko visiškai nesupranta. 
Amerikoje jei prieštarauji, tai 
ir kovoji. Aš niekuomet negal
vojau, ka tai yra kokia garbė ar 
privilegija. Tai yra dalis viso 
gyvenimo? Man: iki šiol nebuvo 
pasitaikę, kad kas . nors pareika
lautų ką nors išimti iš mano

:prakalbos.ž
Konferencijoj - dalyvavo dele

gatės iš 111 kraštų, bet 99% iš 
jų buvo komunistės imant kar
tu ir draugęs amęrikietes, ku
rios sovietinei santvarkai sky
rė Iiųto dali vaidmens moterų 
teisės; progrese.f •» - .

Karen DeGraw buvo nustebu
si, kodėl sovietai ją kvietė į šią

Šį rudenį Maskvoje buvo su
organizuota pasaulio moterų at- 

1 stovių konferencija. Joje taip 
pat dalyvavo Amerikos moterų 
organizacijos (NOW) naujoji 
pirmininkė Karen DeCrow. Ją 
stebino sovietinių intelektualų ir 
pareigūnų menkas supratimas 
apie Amerikos moteris, taip pat 
nepaslepiamai kyšantis jų dide
lis noras išgirsti neigiamus pa
reiškimas apie Ameriką. ,z

Grįžusi Amerikon, Karen f)e- 
į Crow pasakojo savo įspūdžius' 
ir nuotykius New York Times 
korespondentui. Ji pareiškė, kad 
vos tik išlipus iš lėktuvo Mas
kvos aerodrome, 'ji buvo pra
šoma pasakyti “kaip pasibaisė
tinai blogai yra Amerikos mo
terims ir kaip geras gyvenimas1 
moterims Sov.- Sąjungoje, nors 
tikrumoje ten seksizmas viešpa
tauja; Amerikoje bent gauni pa
žadus. o ten NOW sąjūdis visai 
negalėtų egzistuoti. Jfte : sako, 
kad ten moterys neturi proble
mų”. :

Sovietų pareigūnai reikalavo,

ą. Net pačiam miestą balsųo-Hų, San Fxancisco mokesęių rpo- .hlikonų lęonvenęijai Los Angeles 
tojų registracijos viršininkui iš- kėtojai yra iškėlę bylą, ręikalau- buvo kandidatas, bet nelaimėjo, 
kelta byla, jog, jis balsuoja San darni, kad lapkričio rinkimų nu- Namų išlaikymo išlaidos didelės, 

į Francisco mieste, norS---gyvenitarimaĖ’bntiĮ- jj&mikinti ir “kad Dabar miesto tarybos sudary- 
būtų sustabdytas ^didintų t^s planas, jog konvepcijos cen- 

...<t . .r “‘„"’■■J.'T-'į fies neįęi-, tro,pątalpų;dalis būtų šildoma, o
sėtai nubalsuotas, Jtadangi bal- vasara vėsinama, ^panaudojant

Kupė mieste negyvenai / .^jektas kainuosiąs 709,000 dole- 
socialinės globos “ įstaigoš i Tokių pat atšitikimų, kad as- rių. “Miesto taryba prašo, kad 

Esą neaiškumų balsavimo vedėjas — abu minimi, kaip pa- mųo gyvena viename mieste, o fedeyalinė valdžia prie šio pro-
įstatyme įtraukti teismo atsakdihybėn už . balsuoją Įritame; pasitaiką ir ki- jėkto prisidėtų, duodama -539,-

F .. ... . Į nelegalų balsavimą:: \ į ! tuose klėstuose, bet §ąn Fram-po© dolerių. Federaliiiės valdžios
X.aejo lapkričio rinkimai, bet ■ Re abe.j0; vįsų nelegaliai bal-j cisco šiuo požiūriu pirmaująs .ir paramos prašoma, kadangi tas 

savusiųjų nesugaudys ir teis-i ir labai aiškiai pfaienkįąs kitus saulės energijos panaudojimas 
man nepatrauks, nės tai būtų miestus. Kalifornijos valstybės . būtų.kaip.demonstracija bei pa- 
perdidelis ir iškaštingas ilgas balsavimus tvarkantiems parei- 

i darbas. Pradėta, kaip sakoma, 
į nuo stambiųjų žuvių.- Teismo 
i atsakomybėn, patrauktieji kaltę 
Į neigia. Aiškinama, ;jog per ke- 
j liasdešimt. metų jau taip buvo 
Į praktikuojama, kad gyvenama 
I priemiestyje, dirbama San Fran
cisco mieste ir čia balsuojamą.

N esą reikalavimo, kad -mies
to darbininkai ar. tarnautojai tu- 

Įri gyventi San Francisco mies- 
: te, o miesto balsavimo įstatyme 
įesą neaiškių spragų.. Net dabar
tinis miesto, burmistras, kurs-, 
trečiam term:nui-. nebękandidą- 
tavo, ėmėsi aiškinti, jųg.įtie mies
to tarnautojaį, kurie”, gyvena 
priemiestyje, bet balsuoja San 

i Francisco mieste,, nesą nusikal- 
Įtę. Be abejo, merą ir tėisinin-• 
ką Alioto atsiliepti paskatino 
ta aplinkybė, kad jo šoferis ir 

I kūno saugas kandidatavo šeri-- 
;fo vietai, bet prokuratūra iškėlė 
i jam bylą, už nelegalų balsavimą 
San Francisco mieste.

Teismui teks išspręsti; ar kel
ti tie, kuriems bylos iškeltos už 
nelegalu balsavimą, ir tuo pačiu 
išaiškinti balsavimo įstatymą. 
Greta minimų kriminalinių by-

pi iemiestyje.' Vienas. x asmuo
kandidatavęs į šerifus, taip pat jjęnsijų,, mokėjimas,

legaliai balsavo. Miesto trobesių sąvo tarnautojai ir pensininkai, saulės spinduliu ener-gija.
, priežiūros, vyriausias inšpekto-jT'' "‘ '■ • ; '
rius, socialinės globos “ įstaigos
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One Year Certificate
30 Month Certificete
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ACCOUNTS
Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

savings and loan association

Pj 6245 south western avenue

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street“.
NEMOKAMAI VIETA

Mokama 4 metu 
Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
3r daugiau.

AUTOMOBILIAMS

VD7 Mokama Į metų 
4 /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. &:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro: šešta- 

12:00 dienos. Trečiadieniais už-

PHILOMENA SAKO:
Nėra kitos Taupymo Bendrovės, turinčios Valstijos 

£
ar Feaeralį Charters, kuri mokėtu didesnius procentus, 

negu Chicago Taupymo ir Skolinimo Bencf^ovė. Nėra 

nei taupymo bendrovių, kurių būtų saugesnės >ar 

duetų geresnį patarnavimą.

These rates assume interest i 
lation "a substantial interest 
tificate accounts".

if left on deposit for one year. By Federal Regu- 
I penalty is required for early withdrawal of cer-

S 1,60(1 6 Fz % * 6.81%
.81.000 6-’4% * 7.08%
S1.000 7% * 7.35%
Sl.ooo 7'/z % ’ 7.90%
S 1.000 7%% ‘ 8.17%

■ertificatę account Minimum balance Annual yield Effective yield

t 
ttniK. M0Q9«G 
LENDER 4

insured;

. skatinimas ir kitiems '. saulės 
gūnams prakrapš^omos akys, energiją. pasikinkyti.
kad jie pažvelgtų, kks darosi bal- Saulė energiją naudojant kon- 
suotojų registraciją^ sąrašuose vencijos salės, išlaidok sumažė
ti kad -netikslumus įato nusikal- tų ir miestas sutaupytų 24,000, 
timus'-šalintų. ■ dolerių išlaidų kasmet.. Pats
Daug' kalbų, bet. .miažai - darbų ' Ptojdctas; įskaitant ąmortizaci-

jėgos šaltinių, naudojimui ..iM. ?r aptarnavimą,, issimokėuų 
•■’•‘'f-5 ' ■* j••"(-‘per 20'mefų.

Kai- prieš porą mėtų pasireiš- Federalinės valdžios pinigais 
kė skystojo kuro.- Inedątekįlųs.. puskraidinti astronautai ant mė- 
spaudoje pasipylė; projektų Pro-r-.pulio, tąd valdžia turinti prisidė- 
jektai. ir siūlymai* įkaip suma-.įį -ir, ;prie-.. paskatinimo saulės 
.žinti benzino. impĮirĮą, išnaudo-' 
j antį yiętipius ęn^g? jos" šalti
nius. Kaliforniją^ kai. kurios?, 
-kitos valstybės* gargtos;geizerių 
garų jėga;, milijonai.topų mies
tų šaslavų užkasama,-1 iš; kurių 
esą nesunku isspąhąti ; dujas, 
tinkamas kurui; lengvas. būdas 
gaminti vadinamąjį medžio spi- * - - - ** ■ ' į' t" M
ritą, kuto automobilių varymui 
tiktų geriau negu benzinas, nes 
neterštų orą; pagaliau ir saulės 
jėgos pakinkymas būtų milžiniš
kos reikšmės taupant alyvą... ,

Deja,-tai tik plačiu kalbų ob
jektas, bet tiems : projektams 
įvykdyti labai mažąivkas,Įdaro
ma. Neabejotina,:ka<Į didžiosios 
benzino kompanijos^ kol kaš nau
jais projektais nesuinteresuotos, 
nebent tik jie Įdomūėf tiek; kad 
stengiamasi pastot į naujiems 
išradimams kelią. Pavydžiui^esą 
nustatyta, jog kur ti^ buvo ga
lima, geizerius turinčios žemės 
išpirktos .didžiųjų kothpaųijų. ir 
geizerių energija eina“ į ortu Ši
taip tuos laukus ir geizerių eneto ę 
.giją, “taupant” atęiifei.

Federalinė valdžia hernia ąly- Jr'- 
voto kompanijų planus siurbti g 
energijor5 skystį iš pdįj ū^judfig- 
no'ir skfelbia pusveltipeą^argy-, 
tynęs vandenynų ■plotus’ išnuo
moti' taip- reikalingaA bęnzipui 
gauti. .Pakraščių valdybes prie- 
šinasij kad bus tarša tr kad pel
nas eis privatiems biznieriams.

Kova tarp privataus ir. 
viešojo biznio rėmėjų

Prie San Franėisęą yra Alme- 
da miestas. Tokio ,pą$ vardo ir 
apskritis^ su eilę rįnžštų kaip 
Oakland, Berkeley jr ‘kiti. Su
daryta^ pijięčių ir valdžios ko
mitetas apskaičiavo į V padarė 
planus' jog galima ■ Apskrities 
šiukšles su pelnu išnaudoti. 
. .Būtų Šiukšlių centras, lyg fa
brikas., ; Darbininkai'1 išrūšiuotų 
ir atrinktų naudingas^atmatas, i 
kaip metalą ir kitką, o jau nie-' 
kam kitam netikusio^ atmatos 
būtų pūdomos ir iŠ j d. gaunamos 
dujos elektrai gamrrrtilfVien tik . 
dar naudotinos atmatoj (meta
las ir kt.) duotų 7 mfliįpnus do
leriu metinių pajamų. įskaitant

-* ęsų^Įnomą kaip mote
rų sąj ūdžio Vadovė ir žinoma 
pries kaxus protestuotoja. Jie 
dėbrijanęs rizikavo ir jie pralai-

• ’ J •- jr
f

Iki šiol-sovietams vis sekėsi

vo prakalbą iš anksto,- ko ji-me- 
kuomet iki šiol nebuvo dariusi. 
Priešingu atveju ji nebus lei
džiama ekskursijon į Leningra
dą. Kai ji parašė savo prakalbą, i mėjo. 
tai du .pareigūnai ją cenzūravo 
ir'grėsmingai reikalavo išbrauk- parenkant lietuvius^ bendradar- 
ti kai kuriuos sakinius. Negana; taiaufedais'rr ^ivelęgijuotais tu
fo, vienas pareigūnas prieš.' pato rįstąjs. ATiė $&vo numatytais pa

sirinkimais neapsiriko ir nepra-
— Jūsų prakalboje yraTčlkidųZ* laffifėjo.’ i S. Pašilytė

>, ..f >
’ .9 a

GEROS DQVAA^QS X j
ŠIOS KNYGOS PARDliODAMOS OABAR’^N^uIlENOSfe.-

SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS;. . „V
- - - ■’ •- i \

a. j. Gussen — ’ &ąnTy$, jų syęikatayj^grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .1..^?....___ _
Minkštais viršeliais, \tik<^ ________;.______ _

A: J. Gussen — AUKŠTA. KULTŪRA — j|AURŪSų;ŽMON6Sx 
Kelionės po Europą įspūdžiai. J DabarI’..____;___

Galima taip pat" užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba
- money order

a- 7

Or.

$2.06

$2.00.

energiją panaudoti. :

SKAITYK PATS IR PARAGINT 
'KITUS" -SKAITYTI

* > 1 1

I

■-■

1739 So^ Halsted Street

4
I

leave you stranded-in o* £
tight spots. I

wtarity cZ 5 tmb 
Bocdi

---------------------------------------------------u_________ _ .
2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------ SATURDAY, DECEMBER 13, iy£>

rm yours forever.'*



? ML VAliėNo PRANEŠIMAS
Dr. Kęstučio Valiūno pranešimas VLIKo Seimui, 
' įVykŪsiam 1975 m. lapkričio 29 — 30 d. d., 
? ’?k l^iiltūros židinyje, Brooklyhe, N. Y.

- ’ E A U / (Tęsinys) 
S^TAŲVįklAl ANDRĖJ: 
<^Wb'0V0 VARDO t 
| * AlrOĄU'SĮNHji^lAI 

ųl Rktųį. ^jiropos Egzil'ų Komi-: 
tetas- Danijoj šių metų pra- 
Hi-ioje prisiuntė savo behdra- 
ra^tf, kad, susitarus su Sovietų' 
^Sąjūngp^akademiku Andrėj. 
Sachą^oyu, :-Kbmitetaš Kopen- 
Jiagojeį 'i Danijos parlainėnio' 
tęūnnioše, ruošia Sovietų Są-; 
jungai'.’viešą teismą del žmo- 
;gąil8, tt^sijji c nepaisymo tame; 
kraslė.^'. Rusią apklausinėjaml 
Jiudinmkal; <^ūyę koncentraci- 
^oš:štai yklų Sir kalėjimų kafi- 
’^iai, bei priverstiniai psichiat-- 
riūių/jigpnįnių pacientai.

.VLIKas į tai tuojau atsilie
pė ir tarėsi-su buv. kaliniais 
‘fiėl . liudijimų. Elena Juciūtė, 
.dėl nėsvėįkatos, atsisakė vyk-: 
-ti, o -Siūlas Kudirka ir Jonas 
Kreivėnas sutiko. Kai Kopeh-; 
Logos'-Komi tetas pranešė, kad

.? ■ SKAMBINKITE DASaR

lietuvių liudininkais jau 
pakviestas Jonas Jurašas, 
vėnąs Vokietijoje, o liudininkų 
skaičius labai ribotas, VLIKas 
besipntė tik vieną Kudirką.

Pagal pateiktą liudininkų 
ąpklausinėjimo programą, tu
rėjo būti liudijama šiais trimis 
klausimais: gyventojų perse
kiojimas dėl jų ideologinio ar 
politinio įsitikinimo; religinė 
priespauda ir tautinių mažu
mų persekiojimas. Tuo būdu 
Kudirkai teko iškelti ne tik 
Lietuvos okupaciją, bet ir jos 
neteisėtą inkorporaciją į So

per

esą
gy-

ir užmezgė naujų pažinčių su nės orgahizacijųs. Tuo pasi- dakcija straipsnius apie Balti- 
disidentais. naudodamas VLiKas j šuva- jos valstybes užsakė parašyti

Visi Kudirkos prie protokolo žiaviiną pasiuntė ir savo atsto- sovietų autoriams — 
pridėti dokumentai bus sudėti 
į šių apklausinėjimų išleisimą 
specialią knygą.

Jonas Jurašas buvo laimin
gesnis už Kudirką. Jam buvo 
leista tomis pačiomis temomis 
kalbėti ilgiau, ir jis po savo 
pranešimo susilaukė ilgų ploji
mų.

Per liudijimus buvo

yietiją. Simas Kudirka 
dešimt jam skirtų minučių ne
daug tegalėjo pasakyti. Tai 
buvo VLlko pramatyta, todėl 
jam buvo prikrauti lagaminai 
pafeiškimų bei dokumentij 
(anglij ir rusų kalbomis), ir 
ta medžiaga žurnalistų ir kitų 
dalyvių buvo visa išgrobstyta. 
Kopenhagoje, Kudirka susiti
ko iš seniau pažįstamų kalinių

JŪSŲ N AM A

: -ERWIN J.

MICHAELS
A '• . A'.’./- -

j^;:s4637:Sb. Archer Avė. 
VCPri« 4740$) 

' .. -a ? 254-8500
' -Mes taip pat parduodame vi-

; ^S emČĄGOŠ PRIEMIESČIUS IR
\ 7,000 MffiSTŲ JAV-SE PER R E L O

^V^^»VteT-6C-CUPtEbAifHUANlA. čikagietės įspūdžiai oku- 
apsilankius. .101 psl.' Kaina $1.00.

.fti 1 fraš, A; K KįS 1 ik THE OArK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
gyvenimo-.. LeĄįyhs:stilius, STva kalba, gražiai išleista.

Į^^įAMts SoBelaifiš; THE SEASONS. Klasinės poemos “Mėtai” poeto 
•yęrtiroas.''Gt^ūs leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

VYTAUTAS THE. GREAT. Istoriniai DLK Vy- 
' -aritožįii.-paliečiant to laiko .Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
^S^ni-ž3.0Ū?--Kiėtare.-vrršėU'a'is $4.00. • 

.J
' šįSf*knygų yrą^tinkaiads’ 'dovanos. Įvairiomis progomis. Jas ir

■j&Ž&iAtsilankius Į ^Naujienas arba atsiuntus čeki ar

Chicago, UI. 60608

.Fff-ĄNNUM
PASSBOOK.

-Accounts:

•- Hi ‘annum

30 months :

vę ponią Eleną Kulber.
Sugrįžusi, ponią Kulber in

formavo, kad suvažiavime gau 
šiai ir labai aktyviai dąlvvavo 
komunistų valdomų valstybių 
atstovės. Kaip ir paprastai^
tarptautinius roriunus komu-, 
nistai visuomet išnaudoja sa-

ivo tariamam pranąšumui prieš 
Per liudijimus buvo viešai laisvąjį pasaulį iškelti, visai

pasakyta, kad tai lik pradžia, nepaisydami darbotvarkėš klau
Europoje būsią ir daugiau pa- Šimą. Taip įvyko ir Mexico 
našių apklausinėjimų. ŲCity.

Nors ir buvo pareikšta, kadj Ponia Kulber nusigabeno 
apklausinėjimas nėra teisinas, VLIKo paruoštą trumpą leidi- 
ir jokio sprendimo dėl Sovietų^nėlį apie moters padėtį okupuo- 
Sąjungos nebuvo padaryta, vis į toje Lietuvoje. Khi ji tą lėidi- 
dėlto buvo preita tokių galu- nėlį išdėliojo, patyrė, kad so

vietų moterys pradėjo jį gau
ti kai ji vie-

tinių išvadų:
“Sovietų Sąjungoje minties1 dyti ir naikinti. O kai ji vie- 

ir žodžio laisvė suvaržyta. Ne-lname sovietų moterU sukvies- 
prisitaikymas (prie komunis-| tame susirinkime pradėjo savo 
tų) yra persekiojamas visose ’ ’’ ’* ■* ■ 1 =
gyvenimo srityse. Judėjimo 
laisvė griežtai suvaržyta, tiek 
krašto viduje, tiek kelionės 
užsienin ir emigracija. Religi
jos laisvė suvaržyta iš pagrin
dų.

“Sovietų tautinių' mažumų, 
kaip žydai, ir kitų tautų gyvy
biniai interesai bei aspiracijos 
yra užgniaužiami; tai ypač life-- 
čia tautines grupes, kurios ne
teko savo teritorijų, kaip Kry- 
mo totoriai ir Volgos vokiečiai.

“Sovietų Sąjungos kalėji
muose, stovyklose, psichiatri
nėse ligoninėse laikomi — daž
nai nežmoniškose sąlygose — 
žmonės, kurie turi būti aiškiau 
kvalifikuoti kaip politiniai ka
liniai”.

VLIKo Valdyba savo pastan
gomis ir lėšomis prisidėjo prie 
šio tarptautinės reikšmės “Tri
bunolo” sovietams apkaltinti. 
Buvo tai laiku ir gerai atliktas 
darbas.

VLIKAS TARPTAUTINIŲ ?
MOTERS jmetų

KONFERENCIJOJE
Šiuos 1975 metus Jungtinės 

Tautos paskelbė Tarptautiniais 
Moters Metais. Juos tinkamai 
įvertinti ir moters vaidmenį šaT 
vo tautoje ir pasaulyje išryš
kinti, Jungtinės Tautos birže
lio 23 — liepos 4 dieną Mexico: 
City suorganizavo viso pasau
lio moterų atstoviu suvažiayi- 
rną. I šį suvažiavimą, delegatę 
galėjo siųsti ir ne vyriausybė

apie Lie-j 
tavą Meškauskui. >■

Dalykams paaiškėjus, sausio 
mėnesio pradžioje buvo Brita- 
nnicos redaktoriui pasiųstas 
išsamus raštas ir jis prašytas 
ateityje dėl medžiagos apie Lie-Į 
tuvą kreiptis laisvojo pasaulio 
kompetetingus mokslininkus ir 
į Lituanistikos Institutą. Rašte 
buvo pasakyta, kad Institutas 
turįs |>er šimtą įvairių sričių 
mokslininkų ir mielai Enciklo 
pedijai patarnautų. Jo pirmi
ninkas dr. Jurgis Gimbutas su 
tuo sutiko.

Kaip vėliau iš amerikiečių ir 
lietuvių spaudos patyrėme, to 
Instituto nariai prof. Klimas, 
prof. Donatas Šatas ir prof. I 
Romas Misiūnas bei kiti smar
kiai paveikė Britannicos redak
torių, kuris prisipažino pada
ręs klaidą. Kaip ateinančiais 
metais Encyclopedia Britan
nica aprašys Lietuvą, matysi
me, bet reikia tikėtįsr kad tei
singai.

RADIO LIBERTY

COSMOS PARCELS

' - PAID QUARTERLY AT

BRIGHT
PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Chicago, Illinois 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PĖ R ANNUM

$1000 or more 
1 yur min.

Nesenai išėjusi laukta
Juoze s Vaičiūnienės knyga

’v TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

' - .Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
r'.', 'Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
deri tokiu adresu:

leidinėlį dalinti, , d ukrainietė,, 
gavusi balsą, pradėjo kalbėti, 
kad Sovietijoje nėra jokių 
žmogaus teisių, nei laisvių, su
sirinkimas buvo nutrauktas.

BRAŽINSKŲ KLAUSIMAS

Kol kas dar neišspręstas 
mums norima prasme, tačiau 
tai nereiškia, kad 'Jais VLIKas 
nesirūpina. VLĮKaš bendra
darbiauja su BALF'u ir toliau 
daro viską, kad juodu kaip 
galima greičiau iš Turkijos iš
gabenus. Dėl suprantamų prie
žasčių šiuo mfetū į detales leis
tis būtų . netikslingą. Atliktų 
kelionių Turkijon skaičius ir 
išlaidos Bražinskų gelbėjimui voje girdimos po 9 valandos..

Lietuvių kalba savo progra
mas Radio Liberty pradėjo per
davinėti šių metų sausio 4 d. — 
pradžioje kartą per savaitę po 
pusę valandos, o nuo kovo 2 
dienos, kai jau bvo suorgani
zuotas bendradarbių štabas, 
programos duodamos kasdieną 
po pusę'valandos ir jos karto
jamos.* Tos programos Lietu-,

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS | LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsą skyriuose rasite didelį kiekį įvairią aukštos koky- 

bes prekiy prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR hst.
NEW YORK, N. Y. 10022. — TEL.: (212) 758-1150/1

ir

buvo padarytas neveltui. Mums 
pavyko išgelbėti juo nuo išda
vimo rusams. Tikimės pasiekti 
savo užsibrėžtą tiksią ir juos 
turėti savo tarpe.

AMNESTY INTERNATIONAL

Žmogaus teisėms ir jo laisvei 
ginti bei politiniams kaliniams^ 
vaduoti jau daugelį mėtų vei
kia tarptautinė politinės am

nestijos reikalams įsteigta or- 
: ganizacija, pavadinta Amnes

ty International su cefitru Lon
done. Jau visa eilė metų, kai 
VLIKas. lietuvių politiirių ka
linių gelbėjimo reikalais, ben
drauja su jos centru Londone 
ir poskyriais Įvairiuose kraš- 

į tuose. i
Turimų kalinių sąrašus VLi 

Kas . siunčia į Ldndono čęntr 
o šis savo ruožtu jais rūpini 
paveda kuriai nors kito k’raš 

; savo grupei ar: paskiram asm 
; niui. Dėl kai kurių kalinių s' 
: sidaro VLIKo su Ainnešty I 

ternational intensyvus sūsir 
Šinėjįmas, nes tiek centras tie 
jo poskyriai prašo smūlkesn: 
žinių apie kaliniits. VLIK; 
per savo Eltos biuletenh 
kreipiasi į spaudą, ieško ka] 
nių giminių bei -pažįstamų, ki 
rie galėtų suteikti daugiau ž 
nių. Yra gauta visa eilė atsili 
pimų. Dažnu atveju Amnesl 
grupės suvedamos su kalini 
giminėmis bei pažįstamais 
su jais bendradarbiauja.

šiemet dėl šių kalimų bu\ 
susirašinėta Su šveicarijt 
Olandijos, Paryžiaus, New Yo 
ko, Freiburgo, Heidelberg 
Stockholmo, Oberkirchen, an 
nestinėmis grupėmis ir kalini 
giminėmis bei pažįstamai: 
Petras Plumpa, Jonas Staša 
tis, Mindaugas Tamonis, Izidt 
rius Rudaitis, Vladimiras Pr< 
kopovičius, Šarūnas Žukau: 
kas, Petras Pbltardkas, Algii 
das žyprė, Nijolė Sadūnaib 
Jonas Steikūnas, A. Terlecką: 
Aleksas Pašilis, Virgilijus Jat 
gelis, Donatas Butkus, Baly 
Gajauskas, Stasys Jakas, Vin 
cas Pupelis, Algis Mankevičiu<

ENCYCLOPEDIA 
BRITANNICA

Gavus iš prof. Artlbno Kli 
mo informacijų, kad fincyc 
lopedia Britannica labai netei 
singai ir tendencingai — pro 
sovietiškai aparšė apie Lietu 
vą, buvo parūpinti aprašymi 
tekstai ir su jais susipažinta 
Pasirodė, kad iMlIrtftuWS

VLIKas su Radio Liberty pra 
dėjo artimai bendradarbiauti 
nuo 1Q73 metų pradžios. Mūn- 
cheno stočiai buvo siuntinėja
mi anglų ir italų kalbomis lei
džiami Eltos biuleteniai, o iš 
stoties gaunamos įvairios stu
dijos, ’kurios analizuoja įvai
rias sovietų gyvenimo sritis 
bendrai ir Lietuvos atskirai. 
Dažnai, gaunąmi ir rusų disi
dentų "Jeidžiami samizdatai.

. .• Mūsų žiniomis Radio Liberty 
programosLbėtkuria kalba per 
duodamos, labai trukdomos 
Lietuvos didesniuose .miestuo-. 
sę. Kąjmą _ programos gerai 
pasiekia?/ V'.,:*’ ?'
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Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

F***

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

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 isi-

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Brežnevo kelias į Europą

Praeitais metais 1974 m. lap-Jginių ginklų sumažinimą, 
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-NAUJIENŲ raštinė atdara kurtieji, išąkynu sekmadieaim. nu«

kongreso atstovais, kokių priemonių galima imtis, kad 
koks nors pareigūnas ateityje nebandytų padaryti nuo
laidų pavergtų Baltijos tautų sąskaiton. Teko daug tar
tis ir planuoti, kol prieita prie naujo plano ir prie žings
nių tam planui realizuoti.

Šiandien mes jau visi džiaugiamės, kad atstovų rū
mai priėmė rezoliuciją, nepripažįstančią Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Svar
biausia, kad ši rezoliucija pravesta vienbalsiai. Jai prita
rė visi respublikonai ir demokratai. Už rezoliuciją kal
bas sakė abiejų politinių partijų įtakingieji vadai.

Kiekvienas lietuvis žino, jog tai yra didelis laimėji
mas. Reikia neužmiršti, kad kongreso atstovai priėmė 
šią rezoliuciją tada, kai Brežnevas, parvažiavęs iš Hel
sinkio, pasigyrė, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos pri
jungimas patvirtintas. Nieko panašaus. Tas prijungi
mas nepatvirtintas. Kalbose aiškiai pasakyta, jog tai 
buvo didelis nusikaltimas mažoms Baltijos tautoms, su
laužytos tarptautinės teisės. Maskva labai gerai žino, 
kad šis atstovų rūmų nutarimas yra skaudžiausias smū
gis visiems sovietų valdžios planams svetimas žemes 
grobti ir tautas pavergti.

Lietuva turėjo didoką skaičių gerų teisininkų, dalis 
jų pateko į Ameriką, bet gyvenimas -taip susidėjo, kad tarp 
tautinėmis teisėmis jie nesidomi. Bet teisės svarbą su- 
prantantieji ir prezidento Fordo pareiškimą studijavu
sieji mūsų teisininkai pripažįsta, jog tai yra didelis žin
gsnis kovoje už gimtinio savo krašto laisvę. Prezidento 
pareiškimas, paskelbtas Helsinkio konferencijos išvaka
rėse, yra svarbesnis, negu anksčiau padaryti Amerikos 
prezidentų pareiškimai.

Dar didesnės svarbos turi kongreso atstovų pasaky
tos kalbos, sąryšyje ;'su aneksijos atmetimo rezoliucija. 
Jos visos geros, turiningos. Kiekvienoje yra daug infor
macinės medžiagos apie pavergtas Baltijos valstybes ir 
jų gyventojų pavergimą. Pačios svarbiausios ir turinin
giausios yra atstovų Edward Derwinskio ir Frank An- 
nunzio kalbos, kurias Naujienos jau komentavo.

Šiandien net ir 'didžiausi Amerikos Lietuvių Tarybos 
priešai pripažįsta, kad vis dėlto ALTas atliko ir atlieka 
didelį darbą. Tą darbą jis dirbo praeityje, jis yra tęsia
mas ir šiandien. Prieš ALTo darbą net ir atkakliausi 
priešai neturi rimtų argumentų. Bet lietuvių tarpe vis 
dar atsiranda gudragalvių, kurie ALTą kritikuoja, sten
giasi jį suniekinti, jo vedainą darbą nuvertinti, o jo „vei
kėjus net apšmeižti. Nepajėgė ALTo sugriauti iš vir
šaus, dabar stengiasi koją įkelti į vidų ir ardyti iš vidaus.

Bet ALTas nesugriaunamas. Lietuviai teiksis kovai, 
kol pavergta Lietuva neatgaus laisvės ir nepriklausomai 
tvarkys visus savo reikalus.

ALTo darbai garsiau kalba, negu tuščių politikų pa
gyros. ALTas yra organizuotų ir Lietuvai laisvės .trękš-

Darbai garsiai kalba j
Iki šio meto Amerikos Lietuvių Taryba ir šią telkti- 

nę organizaciją sudarančios įvairios politinės grupės, 
fraternalės organizacijos ir josios darbui pritariantieji 
profesionalai yra atlikę daugiausia naudingų darbų pa
vergtai Lietuvai. Naudigą darbą ji dirbo praeityje, nau
dingą darbą ji dirba ir šiandien.

Kada Vlikas, tinkamai konferencijos neparųošęs, 
Ghicagoje sušaukė “nepaprastą veiksnių” konferenciją 
“aneksijai nepripažinti”, tai Amerikos Lietuvių Tarybos 
pareigūnai judino patį prezidentą, valstybės departa-’ 
mentą ir paskirus kongreso bei senato atstovus. Vietoj 
spręsti tuo metu buvusias problemas, Chicagon suvažia
vę vlikiečiaį leido Bendruomenės skaldytojui švaistytis 
insinuacijomis ir dar toliau skaldyti Amerikos lietu
vius. Šiandien juk niekam ne paslaptis, kad tą “nepap
rastą konferenciją” išardė Algimantas Gečys, pradėjęs 
joje pirmininkauti ir įsakinėti, ką jis leis daryti ir ko jis 
neleis. Prieš ketveris metus VLIKas atvežė tą patį Gečį 
Ghicagon, kad lietuviškų politinių partijų atstovus iš-, 
koneveiktų ir “palaidotų”, o nepapraston konferencijon 
jį pakvietė, kad minėtą konferenciją išardytų. Tą jis 
padarė, o konferencijos pabaigoje, neturėdamas argu
mentų, kitus konferencijos atstovus pradėjo kolioti.

Tuo tarpu Amerikos Lietuvių Tarybos pareigūnai 
ruošė pasimatymą su prezidentu For^ų, prašė jo svar
baus ir stipraus pareiškimo aneksijos klausimu, gavo 
pažadą Helsinkyje nepadaryti nuolaidų sovietų valdžiai, 
nesusiaurinti pavergtos Lietuvos teisinės būklės ir, jei 
susidarys galimybė, padėti lietuviams atgauti nepri
klausomybę. ALTo pareigūnams teko dirbti pusiau pa
slapčiomis, kad ALTo priešai dar kartą nebandytų pa- 

, penkti, kaip tam darbui pakenkė prieš porą metų, išar- 
dydami pasimatymą Baltuose Rūmuose su prezidentu 
Niksonu.

Kada Barzduko dar nepriklausomoje Lietuvoje už- 
vyeisti frontininkai pradėjo skleisti pasakas apie Lietuvos 
jr kitų Baltijos valstybių pardavimą, Amerikos Lietu-

•-vių Tarybos nariai, nesigarsindami, ir toliau tarėsi su tančių lietuvių telktinės pastangos.

A. HLAINIS - ŠIDLĄUSKAS

OKAS TU?... -
>73.

Jam labai didingai atrodė pats 
„Linkolnas toje savo sustingusioje bronzos 

pozoje. Atlikęs tokį reikšmingą uždavinį 
Amerikos laisvės istorijoje, visada buvęs 
išoriniai paprastas, bet čia skulptoriaus 
Jbuvo pagauti jo dvasinės didybės bruožai, 
ar jis atrodė ne tik rimtas^ susimąstęs, bet 
jr didingas. Nekitaip atrodė ir Generolas 

f/Granlas. raitas ant dekoratyvinio parko 
tftilto. Jis. kuris buvo tiek silpnos valis, 
Jcad negalėdavo atsispirti pagundai prie 
stiklo, sugebėdavo sukaupti tiek jėgos sa- 
.vyje, vykdant uždavinius, kad dėl Ame
rikos nebuvo jam jokių kliūčių pasiekti 
nergalę, uždegant ta pačia dvasia ir savo 
'karius.

Vakare jis, gerdamas kavą ir valgyda- 
^nas ledus, kalbėjosi su šeimininke. Ji at
rodė lyg išbalus, pavargus, kaip kad būtų 
serganti, ibet kalbėjo vis dar su šypseną, 

, jr jos balse skambėjo kažkoks nuoširdus, 
tonas. Ji vienu tarpu atydžiąi žiūrėdama į 
jį pratarė:

— Alaik, kai,tu .turėsi atostogas, aš tau 
esu paruošus staigmeną.

— Jau šiandien pradėjau...
— Tai ko man nieko nesakai... Ar nie

kur nesirengi pakeliauti. Tu jok. kaip ir 
mano jaunus, mėgdavai keliones, buvai-net 
jūrininkas.

— Žadu praleisti jas Čikagoje. Buvau 
tolimuose kraštuose, o žiūriu, kad gerai 
nepažįstu savo gimtojo miesto — Čikagos, 
i — Turbūt -taip kalbi .todėl, kąd .pinigų

neturi. Jauni vyrai gauna pinigų, bet jie 
moka juos ir išleisti. Jų vis daugiau trūks
ta. Bet, Maik, tu gali keliauti. Aš tau 
sutaupiau tavo paties pinigus. Visus pini
gus, kuriuos tu mokėjai už kambarį per 
tą laiką, dėjau į šalį. Tave priėmiau ne dėl 
nuomos, ir džiaugiuos, kad taip atsitiko. 
Kai aš tau pridėsiu daugiau negu kita tiek, 
tai bus smagios atostogos. Maik, ar nebus 
tai gerai...

Nustebęs jis atsikalbinėjo, jog pinigų 
jam nereikia ir atostogų niekur iš Čikagos 
nevažiuos. Bet nenusileido ir šeimininkė, 
kol jis nesutiko, kad jei bus reikalas, pa
sinaudos ta pagalba, ypač Todėl, kad po 
atostogų .pasirinksiąs kitą kurį darbą. Jam 
suvalgius ledus, ji atnešė jų vėl, norėda
ma dar ilgiau išsikalbėti, nes jautė ne vi- 
ką pasakiusi ką norėjo.

—Ne .viską aš dar tau pasakiau. Esu 
jau anksčiau apie tave galvpjus ne vieną 
kartą ir,kas reikia jau patvarkiusi. Tu ga
lėsi čia gyventi, kiek tau patiks — gyventi 
ir kai manęs čia nebebus. Galėsi gyventi 
gerai ir be tarnybos. Užteks, ką aš turiu ir 
kas bus vėliau tavo. Tu nežiūrėk į mane 
taip nustebusiomis akimis. Nemanyk, 
kad aš jau Jau esu-tokia gera. Tai bus ma
no atpildas tau už tai. kuo tu buvai man. 
Ne viską matau tu supranti ir aš pati nepil
nai lai suvokiu. Aš moku tau lik skolą. 
Tavo čia buvimas man praskaidrino die
nas. -Negalvok apie kokį moterišką įsimy
lėjimą. Man to nebereikia, bet ir manoj 
amžiuje atsiranda meilė, nors ji ir kitokia. 

■Tu kasdien primindavai man sūnų. Jam 
.uiąko .nebereikia, kaip ir man greit taip 
pat nieko nebereikės. Tikėk, aš darau tai, 

.Jtą man liepia širdis. Maik, ar tai nėra

sti abiejų šalių delegacijoms. Su
sitarus delegacijoms dėl tekstų, 
nutarta Brežnevui vykti į Wa
shington, į Viršūnių konfe
rencijų pasirašyti su pręz. G. 
Fardu SALTo (Strategic Arms 
Limitation Treaty) strategi
nių ginklų vartojimo sumaži
nimo 10 metų nutartį. (Parita-

jų kelias valdžion būsiąs per spafio 9 d. pranešimu, apdova- 
demqkr*tjją—žygis jU^aJai-j notas Nębatio jtfikos premija 
.duoti Maskvos bolševikų įta- už ųyępeluus .įajjkai, 
ko>, jų nurodymų bei paskuti-, p.ąęlėką ,už jo .dgr^ų jv^rtini- 
niu metu jų kritikus 'Vakarų mą.
komunistų partijų. Į Be kita ko jis pabrėžė, kad
SALFo sutarties (eksto guda- jis Jąiko Aįą premiją pritarimu 
rymas užsitęsė. Brežnevas ja u- Rems, -kurie užmokėjo JMlvo 
kė kelionės rugpjūčio — rug- laisve kovoje .už žntogaus . jei-

rimai tuo reikalu ėjo jau šešti sėjo mėnesiąjs (tuoj po Hel-Jses. Be to, jis turi .vilties, -kad
metai ir vis be išdavų).

Patenkintas Brežnevas susi
tarimu, einant detentės ato- 
slūgio priųripu, riekė baigti 
Europos saugumo konferenci
ją, užsitęsusią jau virš dviejų 
metų, ir Sovietams spaudžiant 
greičiau baigti Ženevoje posė
džiaujančias delegacijas, pas
kutiniu metu dirbdamos nak
timis, paruošė tekstus ir Hel
sinkyje šiais 1975 m. rugpjūčio 
mėn. 1 d. Viršūnių -konferenci
joje buvo 35 valstybių (33 Eu
ropos ir JA Valstybės su Kana
da) pasirašytas Europos sau
gumo dokumentas, šiuo susi
tarimu patenkintas Brežnevas 
be kita ko pareiškė, kad šį kar
tą nugalėjo protas ir pabrėžė, 
kad Sovietų Sąjunga riropiai 
laikysis šio 30.000 žodžių — šim 
to puslapių — dokumento...

Remiantis .detente bei Sovie
tų pageidavimąis (ir spaudi
mais), belaukiant greito dele
gacijų SALTo teksto .paruoši
mo, Brežnevas .tikėjosi greitos 
kelionės į VVąshingtoną, į Vir
šūnių konferenciją pasirašyti 
su prez. G. Fordu iškilmingai 
10-čiai metų strateginių gink
lų sumažinto vartojimo sutartį; 
po to, 1970 m. vasario mėn. 
vykti į Rytų Vokietiją (nauja 
komunistinė valstybė D. D. R.), 
Sovietų Rusijos satelitą, su
stiprintą nauja sutartimi Mas
kva — DDR spalio mėn. -7 d.,. į 
Sovietų komunistų >24 komu
nistų partijų konferenciją bei 
Europos 24 valstybių komunis- 
tij partijų kongresą ir ten de
monstruoti savo ir bolševikų 
partijos laimėjimus derybose 
su demokratijomis, iš pagrin
do niekur nenusileidus, nepa
kėlus geležinės uždangos, ne
nugriovus mūrinės sienos Ber- ■ 
lyne, nesutikus taikyti deten
te ideologiniams komunizmo' _ 
klausimams, pasilikus uždą- bėse (I.-H.-JT. X. 2J7).

.4). Andrei Sąchąijoy — ,fiz.i 
demonstracija bolševi-kas, atominės energijos specia 

kų partijos laimėjimams skelb- listas, 
ti, Maskvos stiprybė Europą-.vystymo atojainės borųbos Są- 
je, dabar labai reikalinga kai .vietų Rusijos armijai 
Italijos .ir 
nistų partijų -lyderiai — Enrico atleistas iš užimamų pareigų

sinkio), .vėliau spalio — Aap-<iaike detentės (atoslūgio), 4aL 
kričio mėn., dabar .prez. For- kos premija bps kaip jolertn- 
das paskelbė lapkričio 11 d., .rijos jr esmine dalimi ^IrieaJės 
kad šiais metais negalėsiąs i vykdymas. -Sovietų ^imų^gen- 
įvykti, nes nesuspėsią sudaryti 
SALTo strateginių ginklų .ap
ribojimo sutarties...

Esant šiai .padėčiai, gal ga
ilimą laukti ir iš Sovietų, pusės, 
nors ir neesminiais klausimais, 
einaųt detente, nuolaidų...

ĮVYKIŲ RAIDĄ 1

Helsinkio nutarimai ypa-

.tūra ‘Tass” p atmerkė .apdoya- 
nojiiuą Nobelio premija įskęip 
priešingumą laikos reikalui. 

•Tass’o Sovietų politikos !<ko- 
mentatoriąus j Jųrij iKornilovo 

>.s.trai.Rsnis .sako, i-kąd -Sacharo
vas . ragino buržuazijos i lyde
rius , reikalauti Jš t Šariatų»poli- 
ėmų koneesi j y a^yrai prieš-^- 
virių tarptautinę, ūkUkąją ibei 
atoslūgio politiką, -“žadriv, hjis 
kartoja, kaip ^sakouną, ^ntįko- 
.munistme propaganda”.

Sąriiaroyo.prašymą vyjd^ti į 
Oslo š/m. gruodžio in.en. 10 d. 
atsiimti premiją, ’Sovietų -yy- 
riausybė .atmetė, mptyvuoda-

tingąi įvairių .-kraštų žmonių 
b.endrąyįrno suvaržytų atpa
laidavimui, .paakatįao j aų 4ųo- 
ini pasinaudoti, tačiau bandan
tiems teko nusivilti:

1) Sovietų rašytojui Alek-
sondrui Sokolovui nebuvo įeis rpą, . kad, jis .turįs valstybinių 
ta vesti Austrijos mokytojos paslapčių iš jo pirmykštės aįįo- 
Johanos Stendel, ir tik po bado minio .specialisto darbuotės, 
streiko — protesto ir įsikišimo 
Austrijos vyriausybės kancle
rio Bruno Kraisky ir opozicijos 
lyderio Josef Taus galėjo įvyk
ti judviejų vestuvės Vienoje/ 
rugsėjo 25 dieną; t

2) Šachmatų čempionui Bo
ris Spassky buvo sukliudyta 
vesti Mariną Ščerbąčeyą, kuri 
dirbo Maskvoje, Prancūzijos 
ambasadoje. Tik po ilgų de
rybų, pasirėmus Helsinkio nu
tarimais, -buvo leista vedybos -žmonai, • -kuri - -tuo -metu 
Maskvoje, rugsėjo mėn. 30 d.

3) JA Valstybių ambasada 
Maskvoje .sudąrė sąrašą, Ąsme? 
nų, kurie norėjo . emigruoti.<į 
JA Valstybes ir aąrašą nusium 
tė į Užsienio Reikalų ministe
riją -Mąakyoje. -Tik- LetunĮenis 
iš to 249 asmenų sąrašo buvo 
leista išvykti, -bet JA'►Valsty
bių korespondentams Ameri
koje buvo (įšdpnįps įdaųgkąrtL 
nės.vizos tik pirmąkart, tačiau 
tokias privilegijas gavo Sovie
tų korespondentai,;JA V^į.tyJ

Neduodami Sacharovui leidi
mo, Sovietai pažeidė Helsin
kio susitarimus. Prinnndaęia 
Jai Europos spauda bęiNobąlio 
'komitetas pabrėžė žmogaus tei
sių P.agrjndinių-.'Įaisyių susita
rimų nevykdymą. Norvegų 
Užsienio Reikalų ministers 
Knut Frydenlund pareiškė sa
vo vyriausybės vardų pusivy^i- 
,mą Sovietų sprendimu- Nūįar 
ta įteikti premijų Sacharovo

akis Italijoje. Taikos premiją 
.sudaro .aukso medalis, diplo
mas ųr- pįpigąis 44^990 , dole
rių. " ' • i"'

> Oslo; NobeĮio institųtotjįjrmi- 
ninkas Tinįit^Greye pąęęiškė, 
-kad rnųstatytąs ceremonijos 
įvyks gruodžio 10 d., neziū- 
rint.to, -kad Sovietų,vyriausybė 
atsisakėd.uędi ^yi^g

rytoje visuomenėje.
Šita

sios valstybės, parirašįusios 
Helsinkio susitarimus, iš' kurių 
tiek daug .tikėjosi, iki šiolei 
Šiuo plausimu ąepądavė jokių • v, • v t * —
yičįui, . gavusįam. Nojelio pre- 
miją už ekonominius raštus, 
leido „vylyti į Oslo. (Gaųį^ipis ži- 

r.____ _____ _____ ... . .. .. piomis, -Sacharovas įgąlięyo
■ Prancūzijos komu-.gaus teisių gynėjas Sovietuose, žmoną atsiimti jo p.Tęmįją.

....................... * užimamų pareigų' (Busdaugiau) ;

daug prisidėjo prie iš-

zmo-

gerai...
Kelbėdama, kiek susijaudino susi

graudino neleido nieko jam sakyti. Atsi
kėlė, pasakė “labanakt’’ ir nuėjo su gied
ria šypsena į savo kambarį.

Likęs vienas Maikis Grinenbergas nega
lėjo susivokti ir suprasti kodėl jo šeimi
ninkė jam nori būti tokia gera. Jis nema
nė, kad ji būtų įsimylėjusi mūsų įprasta 
meile. Ne ji to neparodė ir .tikrai jos gęs
tančiame saulėlydyje tokia meilė neberei
kalinga. Bet vis tik tai meilė, kylanti iš 
sielos gelmių. Tai kažkoks noras padaryti 
kitą laimingą, sau pačiai .nieko -neberei- 
kalaujant. Meilė ir prieš užgęstant gyvy
bei suspindi visu paslaptingumu ir pražys
ta, kaip žiedas savo visu grožiu.

To vakaro netikėtumai jam dar nebu
vo išsibaigę. Apie vidurnaktį, ji pasakė Mai- 
kį„ pasisakė blogai pasijutus ir prašė .pa
šaukti namų daktarą. Daktarai savo parei
gai daugumoje yra tsidavę. Jų .pareigos 
uolumą dažnai nulemia ir tai jei ligonis jų 
akyse yra svarbus arba pinigingas. La
bai skubiai pašauktasis daktaras atsirado 
jų namuose. Apžiūrėjo ligonę, davė.vais
tų ir kai Maikis jį palydėjo,keltuvu žemyn, 
jis jam paaiškino:

— Ligonė nekenčia didelių skausmų, 
bet dėl senatvės jos dienos baigiasi. Norė
jau ją paguldyti į ligoninę, bet ji atsisakė, 
įkalbėjau jai. kad kasdien ateitų slaugė ir 
su ja pabūtų. Rodos, esi jos gjrpinaįtis. 
Prižiūrėk ir pats. Jos gyvybė gali neesti 
kiekvienu momentu. . .

Rytą ji vėl atėjo pas jį su kava jr pyra
gaičiais. Buvo gerai nusiteikus ir atrodė 
daug sveikesnė, nei bet kada. Kai atėjo 
slaugė, ji paaiškino, kad slaugymo nebe-

reikia, ji jaučiasi visai sveika Liepė jai 
užeiti vėliau, bet ne dėl sveikatos, oįkad 
nebūtų nuobodu ir norint kaltais .šiaip ^ąu 
pasįplepėti. Slaugei išėjus, tuoj .nuėjus į, 
savo kambarį apsirengė ir vėl .grįžo pąs jį.

— Maik, aš išeinu į bažnyčią .savo sie
los reikalų sutvarkyti. Vakar buvo užgu
lęs toks slogutis, kad, galvojąų, nebus blo
gai, jei aš tai kelionei būsiu pasirengus. 
Nežinai kartais, kas gali atsitikti, Aš, 
Maik, .esu tikinti. Tu. rodos,. esi tam vi
sai .abejingas. Tai nieko: tu,esi labai ge
ras. Aš tikiu, kad kas yra geras, anksčiau 
ar vėliau pajunta savo sieloje troškulį. Ta-, 
da jis, kaip tas ištroškęs elnias, eina prie 
gyvojo šaltinio savo troškulį pųmalšinti...

Jai išėjus, greit išsiskubino ir seklys į 
Linkolno parką. Besibaigiančios vasaros 
.diena ,vėl Luyo.|ąkia giedri, .syąįgiąi 
ikianti žemę, lyg joje turėtų atsikurti bibli
nis Rojaus vaizdas. Praėjo visų paukščių, 
žvėrių ir žvėrelių gardus vis prie jų susto
damas. Neretu atveju jie priminė jam, 
laivais bepląpkiojapt ąnatytųs ^kraštus. Jis> 
būtų galėjęs jjęms papasąkati, iikąip ptrp-i 
dė tie kraštąi, jy ,į£*qįįgį< ir.
sesės ten laisvai tebegyvena. Pagalvojo ir 
apie savo šeimininkės ligą ir jos gerumą. 
Jis nebuvo godus jos,pažadėtam palikimui. 
Jam rodėsi, kad toji jį mylinti širdis ii-ii 
giau lydėtų jojo gyvenimo kelią. Jos tąjį, 
meilė nebūtų kliūtis, jei jis pamiltų mer
giną ir vestų. Tikriausiąi, ji i)qpąvj*4ėty, 
o dar pasidžiaugtų jų laimės .vąlą^da.

Kažkaip jis savo mintyse vis giliau 
grimzdo į kažkokią lyg į palaimos būseną. 
Kažkodėl 
seklį, dabar nematomai seka ir lydi. Kai

buvo gėlynuose, jis priėjo visai arti ir. ąu- 
^siojo. Neklausė savęs, kas tai <gąjė(ų būli.
Nebuvo dabar ir klausimo: yra Dievas<pr 
fle. Tai Ruyo -vis liek ir nereikalinga. 3įe- 

,.mė buvo dieviška, jo sielos akiqds~žimript- 
•Nebuvo svarbu, ar ji tą rūbą gayo^ Aukš
tojo dangaus Valdovo, ar <pati> jpunamar- 
tiškai išsipuošė. z ;

Laimės džiaugsmu persisunkęs, jis pri
ėjo prie rytinio parko pakraščio.'»Parėjęs 
porą prabėgančių benamjų kelįų > tjirpps, 
jis atsidūrė paežerės paplųcįiinyje. ^’lati 
gelsvo puraus smėlio juosta buvo toli nusi
driekusi ežero pakrantėpais- > buvo 
daug žmonių, o dauginusią jdęgąprip jąų- 
pimo. Jie tuo savo klegesiu nbuvO iiiubaidę 
toliau nuo kranto klykiančias žuvėdras. 
Daug jų .taškėsi ežero bangose irjdąr^ii- 

. giau. jų. -gulėjo -auksiniame -smėlyje, -,kur. jų 
•kūnus saulė keitė Į toki^ pal smėJio-spaljią. 
Kiek toliau pjąųkiojo daug Jjūrinių laįjpe- 
Jių, x> . horizęnto pakraštyje nyko žv^jų 
ku terįąi jr į ach tos. . • ►

I

N’un^tęs Jįūlpis,, jis šoko į ežero banggs. 
•Ilikįlahąr .jų^ąi^jpąmas, suprato, k|ip 
buyo įkaitęs jpĄųpąs vasaros kaitroje. Iš
lipęs vėl į krantą, atsigulė smėlyje. Neį>ū- 
vo-kas veikti, ir^is, -kaip vaikas, pradėjo 
savo .rankomis .paistyti, įukrūveles smėlįūr 
jį,feIašižarriyU. Jąm huvo/tąip smagu žįps- 
įi, lyg biųų.įtftląpęą.ir,.pats vaiku. Suau
go žaidimo eįgpje fr^ąčįosąnintys. ^įgų 

^asjjulęą Ijųpai toks pat "laimingas,-3ei 
vlŪMPje į>ūtų sustojęs, sustingęs ir laiko {te
kėjimas. Jam rodėsi, būtų gera ir 
palaima, 3ri >tai lęatųsi amžinai — be- na-
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DR ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 3 
IB GF-RKIftS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valajodoa pagal susitarimą,

ML lt G. BALUKAS
AKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
♦449 So. Pubski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius p*g&l susitarimą 

Jei. Beatsiliepia, skambinti 374-8012

DR C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR fLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA

Lietuvos kariuomenės atkūrimo minėjimas
Omahos ramovėnai suruošė 

kariuomenės šventės minėjimą
■ praeito lapkričio 23 d. Iš ryto 10 
. vai. bažnyčioj už žuvusius ka- 
! rius bei partizanus, vyko pa- 
i maldos, kurias atnašavo kun.’ 
, Juozas Tautkus. Pamoksle jis 
priminė savanorių didelį ryžtą 
atkovojant tėvynei laisvę, kur

: neapsieita be aukų ir daugelio 
sužeistų, kai kuriems tampant 
net invalidais.

Tehf. 695-0533 
Fo* VaUey Medical Center 

860 SUMMIT STREET 
ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388*2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadieni nuo 1—5, tree, 

k šeštai tiktai susitarus.
T ’ - *

'-Įįl'"’’'w*-*~,'rai.l sasESaEO*

D8. PAUL V. DARG1S 
^GTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WfSfchest&r Community klinikos 
Medicinos direktorius,

1 įL Mtnhelm Rd.z Westchester, III. 
VĄLĄNDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

'kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
//Tek 562-2727 arba 562-2728

r REZ.: GI 8-0873
DR. W. E1SIN - E1SINAS
ĄKŲŠER4JA IR MOTERŲ LIGOS 
•GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
M32 Sė/Kedzie Ave., WA 5-2670

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

K. TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
" \ KĖTOJAS IR CHIRURGAS 

V.’jCįpGS LIGOS — CHIRURGIJA 
■-JŽ “SpictALYBĖ AKIU LIGOS 
z ^^-3907 West 103rd Street 
/ -Valandos pagal susitarimą.

DR K. A. V. JUČAS
• /įtel.: 561-4605 ir 489-4441 

O F I S-A Ir. - 
.*-Ji-MQ2 N- WESTERN-AVĖ. 
a;>51U N.' WESTERN AVĘjh 

■X ‘Valandos ; pagal susitarimą.

Ofieo- tek HE <44818
RwHMncEjt>s: PR 6-98G1

DR J. MESKAUSKAS 
<G¥&YTOJAS IR CHIRURGAS 

’-VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
WEST 71 si STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-
. '^ais. ketvirtadieniais ir penkta- 

dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
J; Tifr susitarus.'/ į Trečiadieniais uždaryta.

3 vai. po pietų parapijos sa
lėje buvo tęsiamas minėjimas 
toliau; atidarymą pravedė skyr. 
p-kas Pranas Totilas, kurs baig
damas savo žodį paprašė visų 
vienos minutės susikaupimu pa
gerbti žuvusius ir mirusius Lie
tuvos karius. Tai dienai pritai
kintą paskaitą skaitė Stasys Ra
džiūnas. Daugiausiai buvo pa
liesta 13-15 amžiaus Lietuva bei 
jos kariuomenė, o ypač apgink-

GRADINSKAS
TELEVIZIJOS

VALDOMOS
NUO TOLO

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. 12—4. Tre. užd

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

DR FRANK PLECKAS
, į: OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

■PMOSTATOS CHIRURGIJA
l 2656 WEST 63rd STREET
Vėl; antra d. nuo 1—4 po pietų.
; ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumdspnis, M. D./ S. C
.CHIRURGAS

*1454 WEST 71sf STREET
’ Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
■ ReCid. telef.: Glbson 8-6195

Pritina ligonius pagal susitarimą. Dėl 
rilindos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei pMteUjepia. tai telef. GI 8-6195.

- \p. Šileikis, o. p.
\ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch t Supports) ir 11.

VaV- 9-4 ir 6\8. Šeštadieniais 9—4.
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

WWW'WW 
[ HEIP $1 
į APdKKA’S ruce .

■ ... ------- --- ==
MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j . .

j Visos programos is WOP A, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-i 
dienio iki penktadienio 12:30—

I 1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
i sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
į ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

I I
CHICAGO, ILL. 60629

- ■ -------------------- r-r-- ■ 4
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lavimas bei kovų taktika, kaip 
to meto svetimi istorikai yra ap
rašę. ■

Po trumpos pertraukos buvo 
atliktas meninis pasirodymas, 
kurį išpildė skautai ir tautinių 
šokių grupė. Skautų pasirody
mą pravedė P. Irena Lileikienė: 
deklamavo Laima šarkaitė Ga- 
velio eilėraštį “Pasimelsk, vai
kuti”, Aliukas Prišmantas — 
Vytės Nemunėlio “Lyk lietuti”, 
Audrius Reškevičius “Po laisvės 
žygių”, žodžiai Minelgos. Buvo 
sudainuotos trys dainos a) Į ko

vą, kovą, b) Toli, toli ir c) Gau
džia trimitai, šokių grupė pa
šoko— audėjėlę — grupės mo
kytojas yra Gražina Reškevi- 
čienė ir Laima Antanėlienė. Pia
nu akompanavo Prišmantaitė- 
Bartlett; akordeonu grojo Ma
rytė Starkevičiūtė. Papildomai 
dar Stasys Radžiūnas paskaitė 
labai patriotinio turinio apysa
kaitę “Berželis”, parašytą Vy
tauto Volerto, kurioje daugiau
sia yra paliesta partizanų ko
vos su rusiško komunizmo gau
jomis ir jų išmėtyti kapai po 
Lietuvos miškus.

Dar noriu truputį pabrėžti apie 
ramovėną Stasį Radžiūną — jo 
paskaita ir apysakaitė buvo pa
ruoštos labai turiningai, ką gali
ma buvo pastebėti iš publikos 
reagavimo — smarkiai plojant.

Geros sėkmės jaunesniems ra- 
movėnams — ateities skyriaus 
veikloje.

Užbaigai visi dalyviai buvo 
pavaišinti kava ir pyragaičiais, 
kur aptarnavo P. Emilija Toti- 
lienė ir jai talkininkavo anūkė 
Silvija Totilaitė. Karo invali
dams aukų surinkta S114.

Suvalkietis

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių Draugijos susirinkimas įvy
ko lapkričio -28 dieną Chicago 
Savings-- bendrovės patalpose, 
6245 So. Western Ave. Vado
vavo Leonas Vasilevas. Pasvei
kino visus ir pranešė, kad mirė 
nariai: Magdalena Bakutienė, 
Joseph Stankus, James Markus 
(Marcinkus), John A. Jonikas. 
Susirinkimas mirusius pagerbė 
susikaupimo minute, jų šeimoms 
pareikšta gili užuojauta.

Valdyba ne visa dalyvavo, nes 
tą dieną Įvyko vicepirm. John 
Joniko laidotuvės.

Nutarimų rašt. perskaitė nu
tarimus iš praeito susirinkimo. 
Nutarimai ir likusios valdybos 
raportai priimti. Praėjusio ban- 
kieto komisijos raporto nebuvo, 
nesuspėjo paruošti, trumpas lai
kas, palikta kitam susirinkimui. 
Narių nesusirinko daug, nes bu
vo daug sniego.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
pasikalbėjimai, vieni kitiems lin- į 
kėjo linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujų 1976 metų.

Kitas susirinkimas priešmeti
nis — valdybos rinkimas įvyks 
gruodžio 26 dieną 7 vai. vakaro 
Chicago Savings bendrovės pa
talpose, 6245 So. Western Ave.

Ona švirmickas

Izraelis kalba su 
palestiniečiais

• WASHINGTON. D. C. — Sen. 
Charles H. Percy (R.-Ill.), pasa
kė trečiadienį, kad jis mano, 
jog tiek U. S., tiek Izraelis, pa
laiko “žvalgymo lygio” kontak
tus su Palestinos išvadavimo 
organizacija. Jm skatino Izraelį 
užmegsti taip pat diplomatinius 
konhaktus.

Krivūles metinė šventė
Buv. Lietuvos policijos (ar- sirinkinio, 

na u tojų klubas Krivūlė, puo
selėdama buv. Lietuvos poli
cijos tradicijas kas metai šven
čia Angelų Sargų dieną kaip 
Lietuvos policijos tradicinę 
šventę, šventė šiais metais bu
vo pradėta spalio mėn. 5 d. 12 
vai. pamaldomis tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Pamaldas už žu
vusius ir mirusius policijos 
tarnautojus laikė Krivūlės ka
pelionas tėvas Kazimieras Peč- 
kys kurių metu giedojo Stasiū
nas vargoninkaujant N. Kuliui.

Po pamaldų Jaunimo Cent
re, įvyko visuotinas narių susi
rinkimas. Apsvarsčius įvairius 
klubo reikalus ir valdybos pa
darytus pranešimus, buvo ren
kama nauja valdyba, į kurią 
išrinkti: Valerijonas Pocius, 
Juozas Mackonis, Stasys Sta
siūnas, Pranas Beinoras ir Pra
nas Aglinskas. Revizijos ko
misijom Ciprijonas Genutis, 
Bronius Sedleckas ir Jonas 
Spačkauskas.

Valdybos pirmininkas V. 
Pocius, pagal priimtą dieno
tvarkę, prašė susirinkimo pa
sisakyti dėl knygos “Lietuvos 
Policija” platinimo. Susirin
kimas pasiūlė ir priėmė, kad 
platintojams būtų duodama 
25%nuolaida. Kiek ilgiau bu
vo sustota dėl aukų paskirsty
mo. Išklausius įvairių nuomo 
nių skirtumus bei pasiūlymus, 
susirinkimas nutarė, kad šiais 
metais aukoti sekančiai: Tė
vui ir sūnui Bražinskams Tur
kijoje 100 dol., III Jaunimo 
Kongresui 100 dol., Sibiro kan
kinei Eleonorai Juočepienei 
100 dol., Vasario 16 proga — 
ALTui ir VLIKui — po 50 dol. 
Mažesnes aukas, k. a. spaudai 
ir kitoms šalpos organizaci
joms susirinkimas pavedė nau
jai valdybai paskirstyti. Po su-

Gintaras

savo posė- 
papi kloniai 

Kris.

geriausioje nuotai
koje, įvyko tradicinė klubo na
rių kavutė p. Adolfo Lietuvi
ninko svetainėje 
2848 W. 69 St .

Naujoji valdyba 
dyje, Spalio 11 d.
aukoti nutarė BALFui, 
Donelaičio Lit. mokyklai, radi
jo stotims: “Margutis” ir So
phie Barčus — visiems po 25 
dol. ir švenčių proga sveikini
mais paremti lietuvišką spau
dą: Draugą, Naujienas, San
darą ir Laisvąją Lietuvą.

Bet kuriais Krivūlės reikalais 
ar dėl knygos “Lietuvos Poli
cija” prašome kreiptis į aukš
čiau minėtus klubo valdybos 
narius. J. M.

SKAITYK IK KITA.I PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠ1 ' ’’NAUJIENAS''

Snsiriiikim ų
PRANEŠIMAI

— SLA 134-tos Motery kuopos su
sirinkimas įvyks gruodžio 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
kimas ir nominacijos. Taip pat bus 
Kūčių vaišės ir pasikeitimas dovanė- | 
lėm. Narės prašomos atsinešt po do
vanėlę. A. Ha lik, nut. rast.

— Lietuvių Motery Draugijos Ap- 
švieta priešmetinis susirinkimas ivyks 
šeštadeini. gruodžio 13 dieną 1:30 vai. 
popiet, 2549 W. 71st St. Narės kvie
čiamos atsilankyti, nes yra daug rei
kalų aptarti ir bus Valdybos rinkimas 
1976 metams. Taipgi atsineškite do
vanėlę Š2.00 vertės, dovanu pasikeiti
mui. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienėz rast.

— Žemaičiu Kultūros klubo prieš
metinis susirinkimas Įvyks trečiadie
nį, gruodžio 17 dieną 1:00 vai. popiet 
Gintaro salėje, 2548 West 69th St. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Valdy
bos rinkimas 1976 metams ir vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

------................ ■ -------- -.T- —--- ---------
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VALERIJA RUMŠĄ
mirė 1975 m. lapkričio mėn. 30 dieną ir buvo palaidota gruodžio 

p mėn. 3 dieną. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, Chicago j e.
Reiškiu gilią padėką kun. Kireiliui už maldas koplyčioje, atliktas 

pamaldas bažnyčioje ir apeigas kapinėse, o taip pat prel. Mozeriui ir 
kun. Plankiui už maldas koplyčioje.

Dėkoju Chicagos Anglijos - Britanijos Lietuvių Klubo pirm. p. Pa- 
lubeckui už jautrius žodžius atsisveikinant, taip pat Tauragės lietu
vių klubo pirm p. Sebastijonui, Lietuvių Dukterų Draugijai ir Brigh
ton Parko Lietuvių Namų Savininkų Draugijai.

Dėkoju visiems gėlių ir šv. Mišių aukotojams, grabnešiams ir man 
pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu.

Dėkoju sol. A. Braziui už giedojimą bažnyčioje gedulingų pamal
dų metu.

Dėkoju visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, taip gau
siai atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje ir palydėju- 
siems į kapines.

Ypatinga padėka priklauso p. Mykolui Kirtėjui, p. Zaksų ir p. 
Aukščiūnų šeimoms už parodytą rūpestį ir globą kritiškose valan
dose.

Dėkoju Laidotuvių Direktoriui Petrui Bieliūnui už mandagų ir 
rūpestingą patarnavimą.

Visiems ir visoms nuoširdžiai dėkoju.
Nuliūdęs vyras Pranas.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti kny;^ų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių paslau
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

G NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago. -(11. 6060b

LIETUVOS VARDO KILMĖ I
Daugelis nori patirti, iŠ kur yra kilos Lietuvos vardas, De.. j 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautų ir lietuvių 
kalbą yra jiarašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi . 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu-1 
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė !

Percy pasakė, kad jo pagrin
dinė pozicija yra tokia — “Ne-

I bus taikaus sprendimo Viduri
niuose rytuose, ‘ kol Palestinos kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian-
klaušimas nebus išspręstas”.

Jis vra už įsteigimą Palesti- k’ pavadintą LIETUVOS \ ARDO KII.Ml-1. Minkšti
) i • TZ 1A * Lk • • • • i Ji

čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge- 
i viršeliai, 

I nos valstybės, kuri būtų pasiža- kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.
dėjusi gerbti Izraelio suvereni
tetą ir skatino Izraelį priimti lo
kį sprendimą.

18888

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
/zTestovi mano malda kaip smilkalai prieš tave, mano ranky pakė

limas kaip vakaro valgomoji auka'*.
Psalmė 141:2.

Baigiant kiekvieną dieną neužmirškime ateiti pas malonės sostą ir 
suvesti savo sąskaitą Viešpačiai, kiek mes pasinaudojome savo progomis 
arba pralenkėme jas, nugalėjome pikta geru arba buvome pikto nugalėti, 
buvome pasišventusiais pasiaukotojais arba savymyliais. Turime dėkoti 
Dievui už jo pagelbingą malonę ir persiprašyti už paklydimus ir nupuoli
mus. Vardan mūsų Išganytojo turime prašyti atleidimo už praėjusios die
nos nepasisekimus ir trūkumus, ir maldauti, pasižadėti ir stengtis būti at
sargesniais ir ištikimesniais, uolesniais ir darbštesniais sekančią dieną.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia ivento Rašto tyrinę* 
tojų aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WE5T 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAiTO TYRINĖTOJA!

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street
n. > Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

v, w.m.fWHiWMkwwwm "i"-.. . ......... n-..,.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

E U DEL
Z •• . ' J rj --wM r -,GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-044(L

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

, ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave„ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Skototropisnias
Du biologai, studijuoja Kosta

nanų medžius, pastebėjo reiški
nį, kurį vietos nuskurę ūkinin
kai jau senai žinojo.

— Velniai pagriebtų, mano 
tėvas jau senai tai žinojo, — 
vienas Floridos ūkininkas pasa
koja biologui D. H. Strongui.
— Mes vadiname tokius auga
lus vyniojanciomis pupomis.

Biologas gi moksliškai tai va-1 lis apie tai galvojo ir

"Science News" leidinyje. Jie j jisai beaugdamas ieško švit 
tokį augmenų reiškinį pastebėjo i kaip kiti augalai kad daro, 
bevaikščiodami miške, tropiki-! tamsos. Jie patyrė, kad “Mon- 
.%:..... i: —---  i... • _ *__m ■ ____>_______ «.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę Reikia

ar

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

Naujienoms
“ SPAUSTUVĖS DARBININKAS 

Nuolatinis darbas, geras atlyginimas.
Prašome telefonuoti pasitarimui

HA 1-6100

reikalingas
niam lietui lyjant, arti savo ba
nanais apaugusio sklypelio, be
studijuojant insektų apsėstus 
lapus.

Dvi dienas, pasak Strongo, 
jis vaikčšiojo apie “Carapos” 
medį ir stebėjo susiraizgiusius 
augmenis, susiejusius į vieną 
prikritusių lapų lizdą. Dvi nak- 

staiga, 
I abu kartu — jis ir Ray, priėjo 
i išvados: vietoje augti šviesos 
kryptimi, besivynioją augme
nys gal būt auga į tamsią medžio 
drevę, ši prielaida, jei teisybė, 
pagelbsti jauniems besivyniojan- 
tieins augmenims susirasti “tė
vą”, per kurį ar prie kurio aug
mens pakyla į šviesesnę viršu
tinę džiunglių dangą — balda
kimą.

Strongas ir Rayus darė ban
dymus su “Monstera gigantea”, 

išsiaugino iš sėklų. Jie 
norėjo nuo pat augmens gimi-

dina “skototropismu”, kadangi 
vvniojaneiosios pupos auga vis 
atsisukdanios savo veidu i tam
sa. Jos ieško tamsos.

stebėjo, vis dėlto toks reiškinys 
yra reikšmingas prisitaikymas, 
iki šiol neaprašytas, padedąs 
vyniojančiam augalui — vyn
medžiui susirasti "tėviška” 
medį.

Prof. Strong, insektii ekolo-
gistas, ir Thomas S. Hay. Fiori-..........
dos valstijos universiteto Talin-Įkuria iš 
hassee vietovėje studentas, sko-

’ siera gigantea” beaugdama sten
giasi susirasti tamsą.

Skototropisnias nėra vienaša
liškas ir nėra senas smalsumas. 
Mes tuo negalime džiaugtis vi
dutinio klimato regijonuose, 
tačiau vyninių augalų gyveni
mo būdas ir forma, tropikinių 
džiunglių gilumoje, tankynėje, 
yra ypatingai reikšmingas ir 
kartu įdomus. Yra kuo pasi-j 
džiaugti. |

Na, o kaip yra su sliekinėmis Į 
pupomis? Ar jos taipgi prisi
laiko skototropismo? Tuo klau
simu, pasak Strongo, ir kitais 
panašiais Rayus rašysiąs diplo
minį darbą, tad, tur būt, išaiš
kės

Rasčiauskas skrenda 
i Antarktika

rasinę, etninę ir lytinę diskri
minaciją apgyvendinimo sri
tyje”.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

*

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
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 katalikiškų, socailistimų, 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 DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

?>y-v.t-v<-x<4C-.->sSfcw:

visi neaiškūs klausiniai.

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

£

II

(1869-1959) metų
664 psi. Kaina

lietuvis, pirmos

Plieno gamyboje 
tebėra atoslūgis

šie 1975 metais jau priartėjo 
prie pabaigos ir tegul jų sėkmė 
niekuomet nepasikartoja plieno 
gamyboje. Jie yra patys blo
giausi nuo taip dar vis prisime
namų depresijos laikų.

US Steel South Works liejy
klose Chicagoje yra atleista apie 
trečdalis dirbančiųjų, o likusie
ji jau visas pusmetis kaip te
dirba sutrumpintą 4 darbo die
nų savaitę. Šiose liejyklose di
džiausia produkcija anksčiau 
sudarė lengvo ir super masy
vaus tipo Įvairioms statyboms 
sijos — balkiai (beams), šiais 
metais jų pareikalavimas yra 
nepaprastai sumažėjęs.

Vladas Rasčiauskas šį sekma
dienį išskrenda i Pietų Ameriką, 
pasieks Ugnies žemę, o iš ten 
laivais plauks j Antarktiką.

Jeigu jam kelionė pavyks, tai 
jis bus pirmas lietuvis, pasieksę 
Pietų Ašigali.

Jis vežasi gerą foto aparatą. 
Iš kelionės jis atsiųs Naujie
noms reportažų ir nuotraukų. ^ 
Naujus metus jis tikisi švęsti 
Antarktikoje. Laimingos kelio
nės jam linki likę lietuviai.

— Med. daktaras Juozas Zu- 
brickas (Kankakee, Ill.), drau- 

I ge su žmona Emilija gruodžio
10 d. Čikagoje aplankė savo 
draugus, bei pažįstamus ir, ly
dint V. žemaičiui, apsilankė 
“Naujienose”. Atsisveikinda
mas artėjančių švenčių proga, 
jis paliko “Naujienoms” 14 dol. 
auką ir įsigijo naujai atspaus
dintą,; “Lietuviškasis Pamarys” 
knygą. Už savaitės jis ruošiasi 
bent, porai mėnesių išvykti Flo- 
ridon,. Dr.. J. Zubrickas 13 me
tų virš pensijos išbuvo Kanka- 

"kee State Hospital gydytoju ir 
jau bus metai, kai išėjo pensi
jon. Naujienų vadovybė nuo
širdžiai dėkoja daktarui su po
nia už paramą ir linki, kad gai
vus, saulėtas Floridos oras dar 
labiau sustiprintų abiejų svei
katas.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 3 Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairiu prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.
&

Iš to daroma išvada, kad dau
giaaukščių namų ir tiltų statyba 
bemaž sustojusi. Dabar kiek 
daugiau plieno ima automobilių 
pramonė. Visi kiti krašto ūkio 
reikalai tesuvartoja tik tiek plie
no. kad jų poreikiams 
užtenka tik dviejų dienų 
tėję gamybos.

Sakoma, kad nėra to
kuris neišeitų i gerą. Darbai 
turėtų vykti visas 6 dienas sa
vaitėje, bet darbo savaitė jau 
teturėtų būti tik 4 dienų po 8 
valandas. To pasėkoje daugiau 
žmonių galėtų gauti darbą ir 
būti naudingais sau pačiam ir 
visam mūsų kraštui. J. J-tis

pilnai 
savai-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

* blogo,

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60^ metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
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 visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

JŲ°dėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i 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 rr Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 

$26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo- 
sc $31.00 metams. $usipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

TA I S O M 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

58-tos Ir Western Avenue kampas

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Likt)

namus Is lauko Ir Iš vidaus- 
Darbas garantuotas.

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

STASYS ŠAKINIS

Dažo

IŠSILAISVINIMO KOVOS

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

lietuviui

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

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

PAVARDĖ IR VABDAS ..................... ...........

SUKILIMAS
Geriausia dovana Kalėdoms 

lietuvio
ypač jaunimui.

Dar gaunama: pas spaudos pla- 
platintojus ir betarpiškai 
autoriaus:

KAZYS ŠKIRPA

ADRESAS

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — SATURDAY, DECEMBER 13, 1075

Kur dingsta 
pusdolerinės monetos?

JAV iždas leidžia apyvarton 
greta kitų metalinių monetų ir 
metalines dolerio ir pusdolerio 
monetas. Jos apyvartoje sutin
kamos visose krašto vietovėse ir 
dažnai grąžoje jų nemažai pa
tenka Į taip vadinamos “gene
ral public” rankas.

Tačiau Chicagoje tiek ban
kuose, tiek biznių vietose labai 
retenybėje, kad kur gausi grą
žoje pusdolerinę monetą. Taip 
atrodo, kad jos čia Chicagoje Į 
“dienos šviesą” neleidžiamos ir 
pasiekusios pirmąsias rankas 
jau yra kur nors rūpestingai jų 
užkonservuojamos...

Paskutiniu- laiku apyvartoje 
pasirodė Amerikos 200 metų 
sukakčiai paminėti ir metalinis 
“kvoteris”, bet pastarasis nors 
ir tokios metalinės sudėties kaip 
ir pusdoleris, tačiau niekur ne- 
sukliudomas keliauja kasdieni
nėje apyvartoje. J. J-tis

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

o 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 kli j entus 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.

. (Pr).

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 ,So. Kedzie AVe. 

Tel. 436-4184
Sav.- Stasė Bacevičienė

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

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. S1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

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

LEMONTE savininkas parduoda 2 na
mus. 12 m. senumo, viso 20 butų. 
$46,000 pajamų. Gera vieta ir geras 

investavimas.X S285.000 
Tel. 964-1132.

o Kviečiame Į Naujųjų Metų 
sutikimą Balio Pakšto salėje. 
Pradžia 8 vai. vak. Vietas re
zervuoti tel. 737-8915. Kviečia 
“Laisvoji Lietuva”. (Fr)-

Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Chicagos Skyrius. Tradi
cinės Kūčios Įvyks š. m. gruo
džio mėn. 14 d., sekmadienį, 
-3:30 vai. popiet Jaunimo Centre 
mažojoje salėje. Bilietai gau
nami pas p. J. Vinciūną, telef. 
778-0549. (Pr).

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

Klaudijus Pumputis, 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559.

MUMS GERAI KARTU
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū

ras, dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. $22.900.

6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. S29.900.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
S45.500.

114 AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. S32.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauii atskiri šildvmai. Air 
cond. Karnetai. Irenstas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYTJNKfeTE 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

—— 3
M. 4. S T M K U S 

Not^rv Public.
fMCOME TAX SERVICE

<239 S. Mapleweed. Tel. 254-7450 
TrId pat daromi verHmal, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

ma- 
me-

kad 
pro-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
uerstatau menus visu rūsiu namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-3447

Kalėdų, -Naujuju Metu, šei- 
‘ąsmęniškų »švenčių, ir 

kt&MhiS progomis Nau jienos 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).

DVI TAIKLIAUSIOS IR PRAS
MINGIAUSIOS DOVANOS VI
SIEMS TIEMS, KURIE LAIS

VIAU SKAITO ANGLIŠKAI 
NEI LIETUVIŠKAI:

Encyclopedia Lituanica, 6 to
mai; keturi tomai jau išleisti; 
kaina §20.00 už tomą.

Lithuanians in America, Dr. 
Antanas Kučas, kaina §0.00.

O su Lietuva suaugusiems, 
gyvas aidas iš netolimos 

praeities:
Pasakyta - Parašyta, Antano 

Smetonos kalbu rinkinys, kai
na §10.00.

Užsakymus siųsti: Lietuvių 
Enciklopedija, 395 /W. Broad
way, P. O. Box 95, So. Boston, 
Mass. 02127. Telefonai: (617) 
268-7730, vakarais (617) 282- 
2759.

Visais reikalais Chicagos ir 
apylinkių gyventojai gali kreip
tis vietiniu telefonu: 858-3837.

(Pr).

H0MEINSURAM
Call Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654
—r—— .

s.. ifc| •|- 4

3nnj«nybė», Laikrodžiai, Dovanot 
vlsomi proęomt.

3237 WEST 43rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

- _ -- - . .......
DĖMESIO 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $64 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas. 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775
- ■—■ -- ------------------------------- ------------------------------------------------------ - ---------------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

Daugiau pigių namų!
WASHINGTON, D. C., — U. S. 

pilietinių teisių komisija trečia
dieni priekaištavo prezidentui 
Fordui ir Kongresui dėl to, kad 
jie “apleido” 1968 m. apgyven
dinimo aktą ir patarė Kongre
sui skirti lėšas gyvenamų pa
talpų konstrukcijai žemų ir vi
dutinių pajamų žmonėms, 
žiausiai 600.000 vienetų į 
tus iki 1978 m.

1968 m. aktas numatė, 
metinė gyvenamu patalpų
dukcija nuo 1968 iki 1978 m. 
turės siekti 600.000 vienetų. 
Kaip kliūtį, komisija nurodė ak
tą. kuriuo žemų pajamų gyve
namų patalpų programos buvo 
atidėtos. (Aktas buvo pasiūly
tas 1973 m. tuometinio prezi
dento Ričardo M. Niksono, re
miantis tuo, kad programos ne
buvo įgyvendinamos).

U. S. valdžia, pasakė komisi- 
ios pirmininkas Arthur jS. 
Flemming, btfvo “drovi” savo 
pastangose statyti žemos kainos 
gyvenamus namus baltųjų rajo
nuose.

Komisija rekomendavo, kad 
prezidentas Fordas įsakytų po
niai Hills, Apgyvendinimo de
partamento sekretorei, imtis

-JŲ “masinių naujų pastangų baigti

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T*hf.; REpublic 7-1941 

-- - .... , . X

iš

2043 — 26th Street, SE. 
Washington, D. C. 20020

Kaina: 15 dol. J. A. Valstybėse, 
Kanadoje ir Australijoje.

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pfi.8 vieninteli 
lietuvį kailininką

Chicagoje ------NORMANĄ
ei. 263-5526 

(i*tAij<o*) ir 
677-8459

(buto)

185 North Wabash Avenue
2nd Floor Chicago, UI. 60601




