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KISINGERIS PRIVALĖS IŠKLAUSYTI 
KRAŠTO APSAUGOS PAGEIDAVIMU 

Departamento patarėjai nepritaria Henry 
Kisingeriui Angolos klausimais

WASHINGTON AS, D. C. Prezidentas Fordas, atleisdamas 
krašto apsaugos sekretorių Schlesingerį, gerokai apkarpė vals
tybės sekretoriaus Kisingerio sparnus.

Pirma . sekretorius Kisingeris 
buvo vyriausias prezidento pa
tarėjas saugumo reikalais, o da
bar šitas klausimas jau visai ki
taip sprendžiamas. Dabar pa
aiškėjo, kad Kisingeris buvo 
pasiruošęs skristi į Maskvą šios 
savaitės viduryje, o kariai pri
vertė jį kelionę atidėti iki sau
sio vidurio:

Kariai nori pirma patirti, ką 
Kisingeris planuoja pasakyti 
Maskvai dėl strateginių ginklų 
kontrolės. Jie ne tik patys no
ri patirti, bet nori nustatyti pa
sitarimų sąlygas.
Sekretorius Rumsfeld sustabdė 

kelionę
Dabar paaiškėjo, kad krašto 

apsaugos sekretorius Daniel 
Rumsfeld, grįžęs iš Briuselio, 
informavo prezidentą apie Briu
selyje vykusius pasitarimus ir 
patarė prezidentur-*sustabdyti 
seKretoriaus. ■kęjiopę.J Mas^rą;

Sekretorius neskris f-Maskvą, 
kol neįsisavins krašto apsaugos 
departamento pareigūnų sąlygų 
tolimesniems pasitarimams su 
Sovietų Sąjunga.

Nesutaria dėl intervencijos
Angoloje

šios savaitės gale paaiškėjo, 
kad pačiame valstybės departa
mente yra dideli nuomonių skir
tumai tarp sekretoriaus ir gerai 
informuotų patarėjų Afrikos 
klausimais.

Paaiškėjo, kad departamentas 
šių metų pradžioje jau žinojo 
apie sovietų karo medžiagos 
siuntimą į Angolą ir ginklavimą 
mažos “liaudies fronto” grupe
lės. Nathaniel Davis, Afrikos 
biuro vedėjas, patarė imtis di
plomatinių priemonių ir pristab
dyti rusų karo medžiagos siun
timą. Sekretorius šio patarimo 
nepaklausė, o dabar pataria 
Amerikai įsikišti į Angolą ir 
pristabdyti sovietų agentų vei
klą. Buvusiame įvairių žinybų 
atstovų Afrikos klausimu pata
rime, Kisingeris pasiūlž JAV 

viešai ir officialiai įsikišti į An
golos kovas ir baigti rusų inter
venciją. Kiti patarėjai nenori 
įsikišti į tarpusavės Angolos ko
vas.

Akli analfabetai
Amerikos optometrikų sąjun

gos žurnalo pranešimu, JAV-bė- 
se yra 1.7 milijono aklų žmonių, 
kurių 89 nuošimčiai nemoka 
skaityti braille rašto. Pasak tą 
žurnalą, daugumo aklų žmonių 
pirštai nėra tiek jautrūs, kad 
galėtų paspaudimu atskirti rai
des ir skaitlines reiškiančius 
punktus.

♦ Daniel Moynihan yra tiek 
pasipiktinęs Jungtinių Tautų 
asamblėja. Jis neranda žodžių 
savo pykčiui išreikšti.

Mokytos moterys 
nebenori tekėti

Juo daugiau moterys gauna 
mokslo, juo mažiau jų beišteka, 
paskelbė Cenzo Biuras, baigęs 
studijas, pradėtas 1970 metais.

Studija rodo, kad 26 nuošim
čiai tarp 2*5 ir 34 metų amžiaus 
ir 19 nuošimčių tarp 35 ir 44 
metų amžiaus, daugiausia kaip 
5 metus lankiusių kolegijas, pa
silieka netekėjsios, tuo tarpu kai 
tik 8 nuošimčiai moterų tarp 25 
ir 34 metų amžiaus ir tik 4 nuo
šimčiai tarp 35 ir 44 metų am
žiaus, baigusios tik aukštesnią
ją mokyklą liko netekėjusių. Tos 
statistikos prievaizda Dr. Paul 
Gluck pareiškė, kad studija, pa
remta šiais metais, parodytų dar 
didesni nuošimtį kolegijas bai
gusių moterų iš dviejų pasirin
kimų — motery^, ar karjera, 
pasirinkusių kar j era' ’; > > ;

Musulmonai apsupo 
viešbutį “Holiday” 
BEIRUTAS, LIBANAS. — Mu

sulmonų ratas apie apgultus 
krikščionių falangistus, Įsitvir
tinusius 25-kių aukštų viešbuty 
“Holiday”, šeštadienį susiglau
dė, o musulmonų milicijos virši
ninkas pasakė: ,‘Jiems beliko tik 
pasiduoti arba sudegti viduje”.

Vykstant kovai už kiekvieną 
namą atskirose vietose ir civili
nių aukų skaičiui pastoviai au
gant, 500-tų kambarių viešbu
tis, virtęs krikščionių tvirtove, 
buvo vienintelė kliūtis visiškai 
musulmonų pergalei pasiekti šia
me lemiamam hotelio ties įlanka 
rajone.

Snaiperiai, raketos ir minos
vaidžių sviediniai pareikalavo 
savo aukų — Beirute ir jo prie
miesčiuose mažiausiai vakar bu
vo 71 užmuštų ir daugiau kaip 
137 sužeistų, šiauriniame mies
te Tripoli ir rytiniam kurorti-> 
niam mieste Zahle — 17 užmuš
tų.

Viena kurde šaukdama ištrū
ko iš Beiruto centro kovų zonos, 
traukdama begalvį mažo- vaiko 
kūnelį viena ranka ir supdama 
negyvą kūdikį kitoje. Ji pati bu? 
vo sužeista Į petį, kai šeima pa
kliuvo į kulkosvaidžio ugnį.

Valdžios kvietimai daryti pa
liaubas nepristatabdė civilinio 
karo siautulio, prasidėjusio mu
sulmonų reikalavimu politinių 
ir ekonominių reformų ir krikš
čionių nenoru jas daryti, kol 
palestiniečiai nebus suvaldyti. 
Britanijos ir Vakarų Vokietijos 
ambasados skatino savo likusius 
piliečius palikti kraštą.

Atėjus nakčiai, Libano paliau
bų komitetas prisipažino bejė
gis esąs susitvarkyti su konflik
tu. Komitetas svarstė, ar su-

Sovietu valdžia praeitą savaitę minėjo 58 melu spalio mėnesio perversmo, padaryto vokiečiu ka
riuomenės štabo pinigais. Paveiksle matome Maskvos upę, o užpakalyje didelėmis šviesomis ap

šviestą Kremlių.
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SERGEI KOVALEVAS NUTEISTAS VILNIUJ
Reuterio pranešimu iš Maskvos, vienas žymiausių opozicijos 

figūrų Sovietų Sąjungoje Sergi ėjus Kovalevas nuteistas septy
niems metams prievartos darbų sovietų vergų darbo lageriuose, 
o bausmę atlikus, dar trims metams ištrėmimo.

Kovalevas yra artimiausias 
.draugas .Nobelio laureato And
rejaus Sacharovo; jis pats vie
šai prisiėmė atsakomybę už po
grindinį leidinį žurnalą — Bė
gamųjų Įvykių Kronika. Kova
levas; 43 metų amžiaus biolo
gas, nuteistas Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, kur jo teismas tęsėsi 
keturias dienas prie uždarų du
rų, neįsileidžiant žurnalistų ir 
stebėtojų iš Vakarų, nei teisia
mojo Kovalevo draugo Sacharo
vo, kurs specialiai buvo atvažia
vęs iš Maskvos.

Sovietų žinių agentūra Tasa, 
kuri tokiu teismu visiškai ne
mini, šį kartą bylą aprašė, su
minėdama, kad teismas kaltina
mąjį rado kaltą penkiais punk
tais “už priešso vi etišką agita
ciją ir propagandą” ir jį nutei
sė septyneriems metams “griež
to režimo” lageryje. Bausmę 
atlikus seks nuteistajam dar tre
ji metai iš-trėmimo.

Disidentai Maskvoje yra nuo
monės, kad šis Kovalevo teismas 
galbūt svarbiausias politinis 
teismas nuo 1973 metų, kai bu
vo nuteeisti Petras Jakiras ir 
Viktoras Krasinas už Bėgamųjų 
Įvykių Kroniką, kuri po to dviem 
metams liko nutildyta.

Kovalevas prieš metus buvo 
suimtas Maskvoje ir jo teismas 
paskirtas lygiai tuo metu, kai 
Norvegijos sostinėje Oslo turėjo 
Sacharovui būti įteikta Nobelio 
premija, kur Sovietų valdžia 
jam neleido važiuoti. Kovalevo 
teisme buvo audringas ir baigėsi 
kaltinamajam visiškai nedaly
vaujant: protestuodamas, kad į 
teismą nebuvo įleisti jo draugai 
ir Šalininkai, jis apleido teismo 
salę.

šaukti ypatingą arabų vadų vir
šūnių konferenciją, kuri galė
tų vesti prie užsienio interven
cijos.

Dar devyni pastatai, įskai
tant mokyklą, dega Beiruto cen
tre.

Prostitutėspaprašė 
popiežiaus užtarimo
BOLZANO, Italija. —: Grupė 

šio šiaurinės Italijos miestuko 
prostitučių parašė popiežiui Pau
liui VI ir Italijos prezidentui 
Giovanni Leone laiškus nusi- 
skųsdamos, kad jos nebeįleidžia- 
mos į viešbučius ir restoranus. 
“Mes įstatymus gerbiame ir jo
kių skandalų nekeliame ir būda
mos Italijos pilietės norėtume 
turėti tas pačias teises, kaip ir 
visi kiti”, rašoma jų skunde. Ka
dangi gruodžio 5 d. policija areš
tavusi kelių Bolzano viešbučių 
savininkus, kaltinant prostitu
cijos užlaikymu, “nuo gruodžio 
5 dienos mes gyvename neįma
nomose sąlygose”, rašo jos sa
vo laiške.

Viešbučiai mums nebeduoda 
sąlygų, restoranai mūsų nebe- 
toleruoja. Mes savo mantą pa- 
sidėjome geležinkelio stotyje, bet 
nežinome, kur būsime rytoj”.

Telefonai Amerikoje 
ir visame pasaulyje

Bell telefonų kompanijos ap
skaičiavimu, amerikiečiai 1974 
metais padarė neįtikėtiną tele- 
fonavimų skaičių — 190 bilijo
nų! Išeina, kad kiekvienas ame
rikietis — vyrai, moterys ir vai
kai turėjo per metus padaryti Į 
po 868 skambinimus, daugiau 
kaip po du kartus kasdien per 
ištisus metus. Tai yra 12 bilijo
nų daugiau negu buvo per 1973 
metus.

Telefono aparatų 1974 metais 
padaugėjo iki 138 milijonų, tai 
yra 7 milijonais daugiau kaip 
1973 metais. Iš to skaičiaus 37 
milijonai telefonų buvo biznio 
įmonėse ir 101 milijonas priva
čiuose namuose.

Lyginant su kitomis šalimis,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
O

o Kairiasparnis Gough Whit
lam visiškai sugriovė darbiečių 
partiją, — pareiškė darbo par
tijos prezidentas Bob Hawke. 
Niekad dąrbiečiams nebuvo duo
tas toks smarkus smūgis, kaip 
šių rinkimų metu. Konservato
riai laimėjo tokiose vietose, kur 
ankščiau jie; niekad nepraves- 
davo savo atstovų.

o Iš Canberros ateinančios ži
nios sako, kad konservatoriai su 
liberalais laimėjo 90 vietų par
lamente, o darbiečiai vos tepra- 
vedė 34 atstovus. Dar ne vi
si balsai suskaičiuoti, bet jau 
aiškiai matyti, kad darbi ečiae 
prakišo visu frontu.

♦ Darbo partijos pirminin
kas pareiškė, kad Gough Whit
lam vadovybė partijoje baigta. 
Jis mėgo labai garsiai kalbėti, 
bet nemokėjo nieko adminis
truoti.

♦ Palestiniečiai, užėmę Holi
day Inn viešbučio apačią ir kul
kosvaidžiais kontroliuodami sto
gą, patarė viduje esantiems 
falangistams iškelti rankas, jei
gu nenori sudegti viešbuty. Pa
lestiniečiai rengiasi užkurti gais
rą.

•» Portugalijos valdžia nutarė 
duoti autonomiją Atlante esan
čioms Azorų ir Madeira saloms. 
Buvo atvykę į Lisaboną Azorų 
ir Madeiros salų savivaldybių 
pirmininkai. Jie tiksliai infor
mavo kabinetą apie nuotaikas 
salose. Salų gyventojai pradė
jo galvoti apie autonomiją, kai 
kilo komunizmo pavojus, planuo
jamas permesti į salas.

Tvirtinama, kad premjeras 
Karami yra pasiryžęs prašyti 
Izraelį atstatyti tvarką Libane. 
Libaniečiai neturi jėgų sustab
dyti tarpusaviu žudynių ir tur
to naikinimo.

JAV-bėse kiekvieniems 100 gy
ventojų atitenka 65 telefonai, 
Japonijoj 35, Britanijoje 34, So
vietų Rusijoje mažiau kaip 6 
kiakvienam šimtui gyventojų.

KONSERVATORIAI PRAVEDĖ 84 
ATSTOVUS, WHITLAM TIK 39 
Gyventojai pasipiktino netvarka ir nenoru 

trauktis nųp 'raidžios lovio
SYDNEY, Australija. — Galutinai suskaičiuoti praeito šešta

dienio rinkimų daviniai rodo, kad politiko Malcolm Frazer vado
vaujama konservatorių partija pravedė į parlamentą 84 atstovus, 
o Gough Whitlam vadovaujami darbiečiai pravedė tiktai 39. Dar 
galutinai nenustatyti 4 atstovų balsai, bet iš davinių jau aišku, 
kad konservatoriai laimėjo dviejų trečdalių daugumą.

Pasakys, kur 
pakištas Hoffa

NEWARK, N. J. (AP). — 
Organizuoto nusikaltimo bosas, 
atpilantis savo dieneles kalėji
me, pasakė čia valstybiniams in
vestiguotojams, kad jis žino, 
kur yra palaidotas išvežiotojų 
unijos prezidentas James R. 
Hoffa, teisingumo vykdymo šal- j du nesutiko patvirtinti,

, New Jersey išvežiotojas

tinių ketvirtadienio žiniomis.
Apsauga šio liudytojo, pasa

kiusio viską “U. S. smogiamo
sios jėgos prieš organizuotą nu
sikaltimą” nariams, buvo tiek 
sustiprinta, kad atsisakyta nuo 
pradinio plano pervežti jį į De
troitą apklausinėjimui, pasak 
Associated Press šaltinių.

Viena iš informacijos detalių, 
patiektų liudytojo valstyminiams 
investiguotojams yra tvirtini- 
nimas, kad Hoffos kūnas buvo 
įkištas į agurkėlių sūrymo sta
tinę ir su ja palaidotas, tų pa
čių šaltinių žiniomis.

Ti|o tarpu Detroite ketvirta
dienį
Stephens Andretta, 40 m., buvo 
išvemtas iš teismo salės su ant
rankiais. Jis atsisakė atsakyti į 
prisiekusiųjų teisėjų klausimą, 
kiir Įjlįs buvo Hoffos išnykimo 
dięn|.-|

f Surinkta 40.7 
įhilijonai dolerių 

1975 m. “gailestingumo kry
žiaus žygis” baigė ketvirtadie
ni savo fondų papildymo kam
paniją ir pranešė, kad Chicagoj 
ir jos 152-juose priemiesčiuose 
gautas šumarinis 40.7 'milijonų 
dolerių įnašas.

Nežiūrint to, kad bendra su
ma yra rekordinė tiek čia, tiek 
viso krašto mastu, trūko 2-jų 
milijonų užplonuotai 42.5 mili
jonų dolerių sumai pasiekti.

Dean A. Swift, rinkliavos pir
mininkas ir Sears, Roebuck and 
Co. btezidentas, pasakė, jog tai 
buvo didžiausia surinkta suma.

Pietų Afrika 
traukiasi iš Angolos

PRETORIA, Pietų Afrika. — 
Pietų Afrikos vyriausybė pa
skelbė, kad josios karo jėjgos 
traukiasi iš Angolos. P. Afrikos 
kariai pasiliks tiktai pasienyje, 
kad galėtų apsaugoti Namibijos 
srityje esančias vandens užtvan
kas, nes nuo to vandens pri
klauso didelės Pietų Afrikos sri
ties gerbūvis. Pietų Afrika ne
nori, kad karo eigoje tos svar
bios užtvankos būtų apgadintos. 
Pietų Afrika neturi jokių pre
tenzijų į Angolos teritorijas.

Australijos piliečiai buvo ne
patenkinti Gough Whitlam va
dovaujama darbiečių valdžia dėl 
netvarkos valdymo sistemoje. 
Ypatingai krašto gyventojams 
nepatiko darbiečių sukelti strei
kai, protesto demonstracijos ir 
bereikalingas triukšmas, kai 
Whitlam buvo atleistas iš prem
jero pareigų.

Whitlam paruošė toki biudže
tą, kurio parlamentas jokiu bū-

L Prem
jeras Whitlam kelis kartus ban
dė tartis su parlamento vadais, 
bet jis nepajėgė susitarti. Jam 
atrodė kad parlamentarai pri
valo jo klausyti, o ne jis parla
mento. Nepajėgęs pravesti biu
džeto — Whitlam buvo atleistas 
iš pareigų, nes kiekvienam bu
vo aišku, kad be biudžeto kraš
to valdyti negalima.

Tada Wihtlam padarė didžiau
sią klaidą. Visi australiečiai 
žino, kad karalienės komisijo- 
nierius Kerr turėjo teisę atleis
ti Whitlama ir paskirti kitą žmo
gų rinkimams pravesti. Tuo tar
pu Whitlam nenorėjo trauktis iš 
valdžios. Pirmiausia, jis pra
dėjo kurstyta darbininkų uni
jas prie protestų, didelių demon
stracijų, grasinimų ir netvar
kos. Dalis darbiečių nepritarė 
tokiai Whitlamo politikai. Jiems 
atrodė, kad jis sauvaliauja ir be
reikalingai erzins krašto gyven
tojus.

s Whitlam buvo kairiasparnis 
darbietis, kuris nesiskaitė su 
australiečių papročiais ir demo
kratinėmis tradicijomis.
jokio reikalo pirmas iš Britų 
Bendruomenės valstybių pripa
žino Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
aneksiją. Amerikos lietuviai ir 
Australijjos liberalai aštriai kri
tikavo Whilama už tokią dovaną 
sovietų valdžiai, padarytą visai 
bereikalingai, be jokio apskai
čiavimo. Australijos lietuviai 
įteikė Whitlamo vyriausybei pro
testus, o parlamento narius ir 
net kelis protingesnius darbie- 
čius kvietė panaikinti aneksijos 
pripažinimą. Dabar, rinkimus 
laimėjus konservatoriams ir li
beralams, bus progos prašyti nau 
ją vyriausybę atitaisyti kairia- 
sparnio Whitlamo padarytą pa- 
baltiečiams didelę žalą.

Jis be

*• Tarptautinė žmogaus teisių 
lyga rengiasi Įteikti vertingą do
vaną ambasadoriui Moynihan. 
Keliais atvejais jis labai drąsiai 
gynė pagrindines žmogaus tei
ses.

Vėsiau, vėjuota, drėgna.
Saulė teka 7:11. leidžiasi 1:!Ž3.
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PENSININKU DIENOS VAKARUOSE |
SAN JOSE, Kalifornija. — Iš 

numatytų lapkričio mėn. 6 eks- 
dalyvavau dviejose.

Mare

kursi ju

sala

'4.

allejo

tu toje saloje pastatyta 30 karo 
laivų (kas mėnesį po vieną). Tuo 
laiku čia dirbo apie 40,000 žmo
nių. šiandien, iš atokiau žiū-' 
rint, matosi užsilikę didžiuliai 
rėmai ir kranai.

Dabar Čia veikia kariams ae
ronautikos ir jūrininkystės mo
kyklos, kiekviena turinti po apie 
1,000 studentų. Prieplaukoje 
matėsi keletas karo laivų pra-' 
timams.

Saloje daug įvairiausios kon
strukcijos ir dydžio pastatų.! 
Daug gyvenamų namų šeimoms 
su vaikais, pradžios mokykla, j 
sporto aikštės, eilė krautuvių 
ir kt. Keletas labai gražios sta
tybos (su kolonomis prieky) vir
šininkams ir kt. žymiesiems gy-; 
venti.

Kas tai aiškino, kad kurias ke, taip didžiulių eukaliptų, šv. 
tai kariuomenės dalis ruošiama- Petro garbei pastatyta nemaža 
si iš salos iškelti kitur (gal dėl 
mažinimo lėšų kariuomenės rei
kalams, užsimerkiant prieš rusų 
karo potencialo didinimą), o tuo 
pačiu nukentės ir vietos gyven
tojai, kurių . dalis dirba saloje.

Šv. Petro bažnyčia
(St. Peters Chapel)

miestuku, nuo 
' •• San Francisko besitęsiančioje

pankoje, yra Mare salelė, apie
- t£,6O0 akrų dydžio. Toji sala yra
: kariuomenės žinioje ir į ją įva-

• ’ žiuoti reikalingas leidimas.
■U;-', Salos pavadinimas kilo iš ma- 
1 ';žo nuotykio to laiko apylinkės 

iri. ^valdovui (Meksikos piliečiui) ge- 
-■r'i;nerolui Vallejo.

Sykį generolo mėgiamas pa- 
*'.’.* jodinėti arklys išbėgo iš tvarto 

ir po didelių pastangų ir ilgoko 
laiko buvo surastas saloje, tad 

' toji sala buvo pavadinta arklio
—Mare vardu (net tariama kaip 

!i'! liet, kalboje tas vardas rašo-; 
:5i mas).

'Gyvas pavyzdys, kokia yra 
’■•r-' ^Amerikos demokratijos pagar

ba vietos žmonėms, kad net ka- 
tiuomenės stovyklą ir karo lai

bi:;. -vų statybos vietovę nepakeitė.
L'.^-;kitu vardu, kaip tai padarė ru- 
~j r.',sai, suazijatinę Mažosios Lie

tuvos gyvenviečių pavadinimus.
’ Antrojo pasaulinio karo me-s Kvadratinio bloko dydžio par-

i - * K • 
jais, pasakė, kad jbodieji “nega-Hurįj iČstesrtųjįiFa/iiutlfiioiiių ski
li sau leisti. liuksuso (palaikyti Jiraąij .r.ci'UJ'fd 
tik vieną partiją” įr ragino, pa
daryti abi partijas jautrias juo
diesiems.

Brooke pripažino, kad juodie
ji atsiekė “įspūdingų” politinių i 
pergalių, bet pridūrė,: “Nekvai-I Ginkluoti laolbgąi/ skraidantys

Aliaskos pastangos 
išnaikinti vilktis

T’NČk( / Aliaska. (AP). —

z*

Senovėje samurajai turėjo mokėti gerai joti ir strėles' leisti. Tas. paprotys Įvestas Japonijoje 
prieš 1,600 mėty. Dabartiniu metu japonai atnaujinė senas tradicijas- Paveiksle matome ja- 

. pony karį, greitai jojantį ir leidžiantį strėlę į bėgantį žvėrį.-- - —
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Vatl<»\n Biržiško?

-’irmaiame tome yra 208 poslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už S4.00, o kietuos® 

viršeliuose už $6.00.

Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

i 749 So H aisled Streel Ch’cagT>. Illinois^60608

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS ' A
Juozo Liūdžiaiis Raštai

mraip.-.niai. alsiinininiai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIGD2IUV1ENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arua pasiimtus 
pinigus tokiu adresu:

NAUJIENOS”, 1739 So.,HALSTĘP ST.. CHICAGO R. ILL.

X.

[■DĖDĖS ŠERNO CYVE.MYO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vylesnieji Amerikos lietuviai Juozą ’Adomaiti ■ Dėdę Šerną as
meniškai pažine skaj’.e jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 

■- Uabai jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
A. Jiems bus įdomu prisiminti senus, laikus., ir paskaityti gražių istorijų 

Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
įpirkti Antano Kuku parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 

Dėdes Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at 
sithuna u pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA’* 
NO KOKU lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyVenimti 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado 
maiėio ■ šerno gyvenimo bruožai, išleido Amerikos Lietuvių istori 
ms Diaugija Chicago. 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol

‘.'INArit NALJIEN U” aD.MINISTRACLHMF /

V1U
C\'d

K5YGA — GERIAUSIA DOVANĄ
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė it lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS HIENOS. Atsiminimai aplel-

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

Juozas Kapačįrukas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
k!?-/n-u,al1 ankslesniūjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 

na cio ir patvanai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kama 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
V!!n.Iu;,e- Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
tal®nSoje Vaizdus aprašymai. \ką ji ten matė, kokias 

> lr. k,ą Jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalną

v. M^G,ŠKU0JU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i L.etu-
vą Įspūdžiai Iliustruota loto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

°; Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
n®aPKauna Inturislo ir agitpropo propaganda bei 

užma. kavimai. Abi knygos p?ra»ytos lengvu, gražiu stiliumi

, . LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl Kaina S2.00.

V’bcas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
M psL Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paitv Ir pridedant 

xek» ar pinigine .

bažnytėlė, dabar graži vidaus 
konstrukcija. Langai papuošti 
šventųjų paveikslais, šioje Baž
nyčioje būna protestonų ir ka
talikų pahialdos, tik skirtingu 
laiku. .

Bažnyčia pastatyta 1901 m.

Juodieji pasiryžę 
tęsti kovą 

WASHINGTON, D. C. — Sen.

mo mašinų, kortomis palošti 
kambariai ir užkandinė, visų

JA Valstijų vėliavų ;kambarys 
ir kt.

Didžiulė aikštė sportui, golfo Edward W. Brooke (R.-Mass.),
aikštės (9 ir 18 skylių), du mau- į pareiškė ketvirtadienį, kad juo- 
dymosi baseinai, skalbykla, kti-Į dųjų kova, siekiant'politinės ga-
rioje darbas atliekamas samdy
tų darbininkų, o atvežęs balti- 

jūrų karo žinybai paskyrus pa- nius gali tuo laiku skalbyklos 
grindinę statybai sumą .(5,000 TV pažiūrėti.
dol.) ir labdariams“ paremiant Sava policija, sargRi prie var- 
aukomis. Ji yra pirmoji JAV tų. Vienu žodžiu,'be pagrindo 
karių bažnyčia, kur pamaldos ir leidimo čia neįvažiūosL Me- 
būna katalikams ir protestan
tams.

Keista, kad dalis vargonų dū
dų matėsi virš altoriaus, o iš 
lauko (apėjus) yra priestatas 
ir durys vidun įeiti. Atrodė, 

i lyg vargonai yra altoriaus už- 
j pakaly, o kur jų klavišai — ne
teko matyti.-'. - • .

šalia bažnyčios — parke, apie 
didžiulę eglę* skraidė šimtai, o 
medy nutupėsiu' iri į skujas įsi-

- kabinusių gal tūkstančiai dide
lių peteliškių • (plaštakių), lyg 
bitės pasiruošusios išskristi. 
Tai yra man žinoma, antra to
kia vieta, kūr -tos rūšies pete
liškės žiemoja.

Mus visąc- laiką lydėjo karys 
ir kuri tai ' tarnautoja. Užkan
dome’ karininkų valgykloje — 
klube. • ■ ; ■ -■" - <"

Grįždami, -r pėrvažiąvę ;. .tiltą, 
jungiantį Salą ;su .žemynu, sų- 

. stpjdmę įlankos,jslygjqtj)j .ce
mentu suartintoje krantinėje. 
Čia aikštelėje -padėtas didžiulis 
laivo propeleris, pora armotos 
vamzdžiu, i cemento luitus įmū- 
ryta keletas bareljefų ir kt. Vie
nu žodžiu, krantinė švari, pa
puošta, prižiūrima — miela pa
sivaikščioti.

John F. Kennedy biblioteka

-i'-Pasidžiaugę krantine ir įlan
ka, užsukome į John F. Kenne
dy vardo nesenai pastatytą bib
lioteką Vallejo miesto centre. 
Pastatas geležies??-— betono, tri
jų aukštų, sienos.iš lauko deng-

. tos plytomis. Pastatas didžiulis, 
masyvus, šalia bibliotekos ne
maža aikštė automobiliams pa
statyti', o kitoje; pusėje puiki

1 aikštelė pasivaikščioti ir pasil- 
jSėti.

Bendrai. Vallejo (apie 70,000 
gyv.) sudarė švaraus miesto 
įspūdį.

ė' š Rossmoor

Antroji ekskursija vyko į 
Walnut ('.reek apžiūrėti ten vei
kiančią naują, ŪŽdąrą gyvenamą 
vietovę-/- * Rossmoor.

Prieš 10 ar daugiau metų vie
na bendrovė pirko Walnut Creek 
2,200 akrų žemės palei kalniu- 

įkus ir pravedusi gatves, vanden
tiekį,* kanalizaciją, elektrą ir 
kt.. pradėjo statyti gyvenamus 
namus pardaviįiųf.

Šiandien toks '' vaizdas: daug 
gyvenamų pastatų — butų par
duota, daug nauju statoma ar 
baigiama įrengti. Centre dide
lė salė-.iškilmėms ar pamaldoms, 
spec, pastatai pramogoms, dar
beliams ar laikui praleisti: siu
vykla, kur ruošiamos dovanėlės 
vaikų ligoninėms, siuvykla pa
tiems ką nors pasisiūti, 3 kam
bariai klubų (o jų esą per 20) 
susirinkimams, biliardinė su 8 
bil. stalais, keramikos ir pai
šybos kambariai, dar kokia tai 
siuvykla, didelis kambarys ir 
ca.’g dailiųjų akmenų šlifavi- ,

deliai prižiūrimi, žolė nupjauna
ma, šaligatviai nušluojami, šiuk
šlės išvežamos.r

Visa tai patogu ir'šiokia to
kia apsauga, bet juk tai ne dy
kai. Gal aptarnavimas yra- ly
gus vidutinei nuomai mieste.

Namai mediniai.' Vienaaukš
čiai. Atrodė 2 butų, o dviaukš
čiuose — daug butų. Viši bu
tai po 2 miegamuosius. Butai 5

Buto,
Par- 
kaip

tiek

skirtingų • išplanavimų; • 
kaina 56,000—-77,000 dol-. 
duodama ne jaundshiems 
45 metų amžiaus. " >•

Beje, tiek biliardinėje,
siuvyklos ar kituose pramogų ar 
“pamokų” kambariuose buvo 
pilna senyvo amžiaus žmonių.

Vadovas-gidas klausė ar mes 
atvažiavome tik bendrą vaizdą 
susidaryti ar ir .parduodamus 

butus apžiūrėti. Deja., iš 40 eks
kursantų neatsiradoj.nei vieno, 
kuris būtų pareisks norąi butus 
pamatyti. Daugelis pensininkų 
turi nuosavus namukus • San 
Jose mieste, o kiti, įūr būt, pa
galvojo, kad... tabakas ne- pa
gal nosi. •

Priešais ivaižiavimo vartus, 
per pusbloki, yra maisto -ir ki
tos vietos gyventojams reikalin
gos krautuvės.
Weibel Champagne Vineyards

Grįždami aplankėm San Jose 
kaimynystėje esančią Weibel 
vyno gamyklą, kuri Įsteigta 1869 
m. geležinkelių statytojo, buvu
sio gubernatoriaus ir senato
riaus, Stanford© universiteto 
įkūrėjo L. Stanford©. Vėliau ta 
vyno gamykla perėjo Weibel šei
mos žinion.

Kadangi gamykla veikia virš 
100 metų, o per tą’laiką, teko 
daug ką pakeisti a? papildyti, 
tad nors viduje viskas sumecha- 
nizuota. iš lauko neimponuojan
čiai atrodo. Tiesa, bakai nema
ži — po 1,000 daugiau galionų, 
o viduj eilių eilės supakuotų dė
žių. vadinasi, judėjimas gyvas.

Mus pavaišino vienu — kitu 
stiliuku vyno, tad Į San Jose 
įvažiavome dainuodami (ir tai 
kiekvieną kartą, nes šoferis mie
las žmogus ir dainininkas — va
dovas). «

Šan Jose auditorijoje, sporto 
ir gretimose salėse, lapkričio 21- 
24 d. d. buvo paroda,’pavaizduo
janti kaip papuošti Kalėdų "eglu
te. Kalėdų stalą, pašto dėžutę 
kaime ir kt.

Prie įėjimo keliolika fartne- 
rių pašto dėžučių, kiekviena ki
taip papuošta, ar net skirtingos 
medžiagos ir darbo. ■

Salėse ir koridoriuje buvcj ke
liasdešimt skirtingai, papuoštų 
eglučių. Vienų pagražinitnai 
plokšti, kitų apskriti# dar kitų 
— kubais, lėkštelėmis (dubinė- 
liais), piramidėmis ir .t. t. Pa
puošalai taip pat skirtifigo dy
džio, darbo ir medžiagos: iš po-

lios yra “toli gražu nebaigta”. 
Jis ragino juoduosius naudoti 
savo “stiprią mažumos jėgą”, 
ieškant politinių koncesijų, o 
taip pat tam, kad išrinktų dau
giau juodųjų.

Brooke, kreipdamasis i susi
rinkusius bankete, surengtam 
Krašto instituto juodiesiems

pieriaus iškirpti, megzti, įvai
riausiomis spalvomis dažyti. Tik 
lietuviškų šiaudinukų trūko.

Stenduose buvo įvairių rank
darbių. Keletas puikių skulptū
rų iš visaip susiraičiusių me
džių. Pora iš paprastų tvoros 
šakalių; bet puikiai sudėtų ir 
įdomiai papuoštų. į !

Pavaizduotas stalų padegi
mas skirtingomis staltiesėmis, 
o prie jų-prisitaikant —. puoš
niais švenčiu indais. ■ ' ; i : -

■

Žinovės, programoje numa-; 
tytu laiku, aiškino publikai kaip 
tas ar kitas darbas atliekamas.

Mano nuomone,' šioje parodoje 
buvo pavaizduotas moterų neiš
senkamas dailės ir išradimų pa
saulis. < 'ni- Si Šurkųs

wr

linkini savęs, nes jūs žinot taip helikopteriai,s pradės savo kru- 
. viną veiklą prieš vilkus*ateinan- 

prie čių metų pradžioje, kad išgelbė- 
' tu briedžiu kaimenes, kurios yra Į * D : e b • <• ■ - ,tiu uŽDuldinėiamos — ne biolo- 
jgų, bet vilkų — I rijose Aliaskos 
i srityse.' ’ ' V

Aliaskoj yra apię' 10.000 vil- 
1ių' — '^evėik tiek* J&t/ ’£.iek jų 
buvo'prieš, oi) Metų.
•(F! i •; <L<

Sknityfnę
S KOKIE; ‘ Ilk ' Jaffe,

keturiolikametė stude^Upjaigu- 
si astuonių-savaičių gppito skai
tymo- ,kursus, dabarį <sJūlito po 
5,000 žodžių per minnitu-kuomet 
kitos studentės per.-nAn-Uje per
skaito tik iki 300 žod^įUyJ’er 10

pat gerai kaip ir aš, kad juodie
ji, kurie siekia priėjimo 
politinio proceso, tębesusiduria ’

įsu neapsakomu pasipriešinimu” J jų užpuldinėjamos :

“Bet kas, tuo ' abejoja,-turi * 
vien pažvelgti į sunkią kovą se- 
nato narių pasėdžių salėj praei
tą vasarą, kovą dėl praplėtimo 

'Balsavimo teisių. 1965 m. akto. 
Mes nedebatavom kokio sudėtin
go pilietinių teisių punkto .. o 
tačiau, U. S. Senato posėdžių 
salėj Amerikos politikai vos ne
pasakė juodiems, rudiems, ir 
raudoniems amerikonams: Jums 
negali netgi būti garantuota jū
sų teisė balsuoti”.

“Mes turim būti... lankstes
ni ir kūrybingesni, 
laikirias sąjungas, savo pastąm- 
gose prastumti mūsų -pasto.vūųs. < 
interesus”, pasakė Brooke. “Mes . 
turim, dirbti su mūsų, tikrais, s^-,, 
jungininkais, siekdami ippš^Į. 
bendro tikslo . -— ekonominės 
teisybės ir lygybės įsidarbi
nime”. . (i .

Anksčiau, instituto vadovybėj, 
buvo pranešusi, kad ji . numato.t 
baigti trijų dienų konferenciją -, 
šeštadienį su paskutiniu darbo
tvarkės punktu, kviečiančiu pa
laikyti visus kandidatus į prezi
dento‘postą. ' . . ‘

•u

darydami.,valandų.de- 
vynijs-., }<J?y}l,
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ŠIOS KNYGOS- P'ARpHĮpČĄMOS

• ? : - SU DlDfELEMis'’^OLAIDČlį^^^į j|

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją/prūėžūžas
Kietais - Viršeliais, vietoj^
Minkštais viršeliais tikUjv^_*£....

Dr. A'. J. Gussen — AU KŠTA K U
Kelionės ,po . Europą
Galima taip pat. užsisaįytL

: * ‘ ” money orderį PI

S3.00
S2.00 J

$2.00

’/■ '

If you. look for me and 
can’t find me, just report

wynerica.
Mn fee Paj-roff Savings ria*.

Al II

m/i

t

1739 So. Halsted Street Chicago, III.
' *' -♦ - •
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t < DR. VALIŪNO PRANEŠIMAS
- Dr. Kęstučio Valiūno pranešimas VLIKo Seimui 
V' ‘ ’ įvykusiam 1975 m. lapkričio 29 — 30 d. d.,
< .*/ • 1 Kultūros židinyje, Brooklyne, N. Y.
•L • . • * (Tęsinys) 
f f * ’ 4 J * * ’ lt *

'* MCSŲ INFORMACIJOS 
i: dc. i: IR KNYGOS

♦ I^raeitų metų VLIKo Seimui 
pripažinus, ‘ kad 1975 metais 
turi Įiūti "išleista knyga “Lietu
vos" Steigiamasis Seimas”, ji 
ją’ū; baigiama atspausti. Kny- 
Ijps/ autorė' " pėof. dr. Vanda 
Sruogienė* —* knygą buvo pa-, 
ruošusi jaii prieš dvejus metus. 
Knvgą’^ausdina Darbipinko 
sjiajįštuvė 'šiame’ pat Kultūros 
Židinio kieme.' Sutarta, kad 
■0 arbi hi riko ’ f ėda kęi ja* leidinį 

A / f ‘ ‘ >...........
’f Steigiamasis Semias buvo 
JČaųjosiosr -Lietuvos (1918 — 
Į19>4ų1 ‘ <ąa.yai^hkiškam gj’veni- 
drut j pribrendimo * • iškiliausias- 
rodiklis'. '• Stejgianrasis Seimas 
it jbį atlikti' darbar visoms lie
tuvį kartoms padės suprasti 
i’nppjnįeto. mūsų tautos; valstv’- 
b'ės-. padetį.iASteigiamajam Sei-. 
niui- sūširHiktts/' • visas - pašau-, 
lis -mipažino- Lietuvos valstybę 
^e.wre.'. . ■

VLIKo' valdybos • darbotvar- 
^ėji^yra numatyta išleisti prof. 
Or. JuOŽeDajaujo-paruoštą kny- 

‘Upie sovietinį genocidą Lie- 
iuvoje/'-Tik ‘deja; ‘autoriui ini- 
Ssįir.;nebegalėjus1 leidinio re- 

k-eijai išbaigti;--knygos išlei-

dimas užsitęsė. Valdybai teks 
dėti pastangas ateinančiais me- į 
tais šį veikalą baigti paruošti.

Buvęs VLIKo Valdybos na
rys Stasys Dzikas baigia pa-l 
ruošti leidinėlį apie VLIKą, 
kuris galėtų būti rankvedžiu' 
visuomenės mokslui, ko mūsų 
jaunimui būtinai reikia. Kaip 
žinote 1973 m. buvo išleista 
Sovietų — Vokietijos agresijos 
prieš Lietuvą dokumentų kny
ga. šiemet išleidžiame “Lietu
vos Steigiamasis Seimas’’. Bū
tų gera, kad 1976 — 1977 me
tais pasirodytų knyga apie ge
nocidą Lietuvoje. Mes mano
me, kad pradėjus žymesnių po
litinių knygų leidimą, tektų ir 
ateityje bent kas antri metai 
išleisti po vieną didesnę knygą, 
ne tik anglų, bet ir kitomis 
kalbomis. Knygų leidimu VLI 
Kas dar ryškiau parodys savo 
veiklą, kurią jis atliks būdamas 
egzilyje, ir dar labiau patei
sins lietuvių tautos juo pasiti
kėjimą, ateivių lietuvių dide
lę jo darbams paramą.

Bėgamosios VLIKo infor- 
cijos, kad ir su nemaloniais 
trukdymais (pašto prastas pa
tarnavimas), patiekiamos, kaip 
buvo suplanuota. Trys radijo 
stotys Europoje kasdieną kal
ba į Sovietų priespaudoje gy
venančią tautą apie VLIKą, lie-

Modernus menininkas Richard Karwoski sukūrė patį -nau (ausi4 meno kūrinį. Meno paveikslas ne
būty pilnas, jeigu jis nebūty apkabinėtas moteriikais batais. Greta stovintis Karwoski susido
mėjusioms moterims aiškina paveikslo grožį ir prasmę. Moterims, aišku, labiausiai rūpi paka
binti batukai. Ne viena pklausė, ne paveikslo, bet batuky kainos. Artistas patenkintas, kad toks 

didelis motery skaičius joneno kūriniu susidomėjo.

tuvių organizacijų visuomeni
nę ir kultūrinę veiklą, apie 
mūsų spaudą — ypač žurna
lus, apie kuo nors pasižymė
jusius asmenis ir perduoda vie
tines ar tarptautines žinias. 
Žinome gerai, kad didžiuosiuo
se Lietuvos miestuose sovietai 
labai trukdo mūsų perduoda
mų programų klausytis, bet 
kitur krašte jos gerai girdimos. 
Žinome tai iš pačių klausyto
jų ir iš sovietinės spaudos, mū
sų programas kritikuojančios 
ar net piktai plūstančios. Ta
čiau tai yra efektingiausias bū
das vesti dialogą su 
tauta.

pavergta

ir vienas 
susikirti- 
Airijoje.

? SAYINGS
/ .eįr^fėATa

Nesenai išėjusi laukta
- • 'r

T ’ • Juozės Vaičiūnienės knyga

\ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ takais

Loan

J>1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

ŠAF 
r

£ 
si

t^YGiį/PARAŠYTA SU MEILE

I HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
r. 'J Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Isleis- 
paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 

; TūJao -švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės
.* iflpb ‘štietimaš -Lietuvoje.

tX4:-xAuwrius savo Rodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
fcgbiįtųi Ėuttiikdęš Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 

<W;o*ę9 granai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių dr kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 

• ųrita galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
- if priltgti pietoms iškiliosioms Europos tautotns”.

i- Žaygo? apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
sh&jiiUti lietuvių tautos ‘dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
iatlį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
Tūhtti, arfea ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
liųfiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 

~ “i, Hd pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
iama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 

_____ Jetųvąi”.
> Kajuos 300/puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
rįhuūtb* Naujienose.

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

/ j- į 100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Ų > < Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
į j ‘Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
i l j Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
■ Hi IUII T T F NO «

•••

CHICAGO. ILLINOIS 606C8
> • • t . • ~ . - -
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WITH REPAYMENT 
FIT YOUR INCOME

Pravartu paminėti 
labai būdingas mūsų 
mas su komunistais 
0 tai įvyko taip, šių metų pra
džioje Lietuvoje svečiavosi Ai
rijos komunistų grupė. Išvyk
dami, jie pakvietė ansamblį 
“Lietuvą” gastroliuoti Airijo
je. Ansamblis nuvyko gegužės 
mėnesį ir ten davė net gvyliką 
spektaklių. Tačiau jų atgar
siai — ne jų meninis vertini
mas, bet politinis aspektas — 
Airijoje užsitęsė gana ilgai.

Du autoriai parašė po du 
Lietuvai priešingus laiškus, o 
keturi po vieną palankų. Tarp 
jų su gana ilgu laišku išėjo yi- 
cipermininkas Juozas Audėnais, 
gindamas nepriklausomos Lie
tuvos pasiektus laimėjimus ir 
pasisakydamas prieš okupan
tą. . Viši tie laiškai buvo įd$ti 
The Irish Times, lęidžiamąrile- 
Dubline.

Visa polemika kilo iš.fo, k'ad 
“Lietuva” buvo pristatyta' kaip 
rusų, o ne lietuvių ansamblis. 
Vienas asmuo tuo labai, pasi
piktinęs parašė laišką The 
Irish Times dienraščiui.. Laiš
kas buvo ilgas, ne tik apie an
samblį, bet ir iš viso apie Lie? 
tuvą — buvusią laisvą ir nepri
klausomą, o dabar sovietų oku
puotą. Tie laiškai dienraštyje 
buvo dedami po antrašte “His
tory of Lithuania’’.

Gerbiamieji Seimo Atstovai! 
Šiandieninė tarptautinės poli
tikos konjunktūra teikia ne tik 
progą, bet ir įpareigoja mus iš 
naujo ir gilesniu žvilgsniu pa
žvelgti tiek į Lietuvos laisvini
mo, tiek į Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pro
blematiką ir veiklą.

Per 32 VLIKo veiklos metus 
ne vieną kartą tarptautinia
me forume pūtė vis nauji vėjai.

Maskvos, Ženevos, Dovydo sto
vyklos dvasia, Nixono ir Brež- luvos valstybiniam gyvenimui 
nevo doktrinos ir panašūs po- atstatyti institucija, savo pra
suktai labai artimai lietė ir Lie
tuvos laisvinimo reikalus. Kiek 
vieną kartą ir VLIKas turėjo 
budriai ir sumaniai atsiliepti 
į naujus posūkius specifine 
programa ir specialiais veiks
mais.

Šiandien Vladivostoko ir 
Helsinkio vėjai gal stipriau ne
gu bet kada pučia mūsų bures. 
Mūncheno kapituliacijos šešė
lis, atrodo, vis didesniu ir tam
sesniu šydu gaubia Vakarų pa
saulį. Noriu, kad keliais žo
džiais pasidalinti su jumis šios 
naujos tarptautinės konjunk
tūros fone mintimis, kurios! 
mums visiems rūpi, būtent, lais 
vinimo klausiniais ir VLIKo 
reikalais.

Visų pirma mes turime savo 
viduje būti stipresni ir vienin
gesni: kuo skubiau ir kuo tiks
liau išspręsti VLIKo —ALTos
— PLB sąveikos klausimą. 
Šios trys institucijos yra didie
ji mūsų veiklos stulpai, atra
mos varikliai. Jos visos trys yra 
reikalingos ir būtinos didie
siems lietuvvbės ir lietuviu 
tautos uždaviniams vykdyti ir 
siekiams realizuoti. Jų sąvei
kos pagrinde turi glūdėti tiesos 
ir teisės pirmatas. Mano giliu 
įsitikinimu šių trijų instituci
jų bendro ir vieningo darbo 
bei teisingų santykių kelias yra'

- kuo tampriausias, bendradar
biavimas, paisant prigimtinių 
jų.škirtumų; . Toks .kelias-stip
rins lietuviškoje išeivijoje tei
sės ir tvarkos principus ir su
darys- pačias geriausias -sąlygas 
tarnauti Lietuvos laisvei ir aps 
kritai tautos interesams.- 7 -

Mums yra būtina puoselėt: 
Baltų Santalkos veiklą/ Bend
ra geopolitinė padėtis, ■ tauti
nė ir kultūrinė giminystė, bėnd 
ras likimas ir bendras priešas 
laimingos, kūrybingos, laisvos 
ateities vizija reikalauja tamp
rios egzilinės vienybės šian
dien.

Turime visi budėti, kad iš
eivijos palaikomi santykiai su 
pavergtuoju kraštu nekompro
mituotu Lietuvos valstybės bei 
lietuvių tautos laisvės ir nepri
klausomybės idėjos.

Yra būtina išjudinti visuo
menę į daug aktyvesnę ir kon
kretesnę talką VLIKui ir jam 
talkinančioms institucijoms bei 
organizacijoms. Iš Lietuvos 
laisvinimo darbo nėra išjungtas 
nė vienas lietuvis. Letargo 
prabanga ir snaudulys yra nu
sikaltimas prieš tautą, prieš 
istoriją, prieš kenčiančius tau
tiečius ir prieš ateities kartas. 
Į Lietuvos laisvinimo darbą 
kiekvienas turi įnešti kasdien 
savo pajėgumą ir sugebėjimų 
prideramą dalį.

šias mintis keliu šiandien, 
nes Lietuvos laisvinimo kova 
dėl nepalankios tarptautinės 
konjunktūros yra patekusi į 
kiek skirtingą padėtį. Jas ke
liu VLIKo grernijutne, fries 
VLIKas iš vienos pusės jas vi
sas stengėsi gaivinti ir įgyven
dinti, iš kitos, VLIKas juk yra 
tas gremijumas, iš kurio plau
kia idėjos ir veiklos paskata į 
plačią kovojančią lietuviją.

VLIKas, kaip ypatinga Lie-

vykdydamas šaulio lietuvių politi 
užsieniuose, suonieninių institucij 

dažnam lie- ganizacijų.
Per pastaruosius

! VLIKas keitėsi, kaip kaip kei
tėsi pats gyvenimas. Keitėsi 
žmonės, sąlygos, vietovės, sta
tutai, metodai. Jo nariai ken
tėjo ištrėmime, koncentracijos 
stovyklose ir kalėjimuose. Mir
tis skynė jo vadus ir nartus. Jis 
pats iš tėvynės turėjo trauktis 
pirma į Vokietiją, vėliau j 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
Bet kur VLIKas bebūtų ir be
veiktų, mūsų valstybė yra Lie
tuva ir tik Lietuva. Jis pergy
veno ne vieną krizę, santykiau
damas su diplomatine taryba, 
ALTa, Bendruomene, ar jį pa
tį sudarančiomis grupėmis, kai 
jį kai kurios paliko ir prieš jį 
kovojo. Maskvos ir jos paka
likų kritiką jis priėmė kaip 
komplimentą ir atliekamo dar
bo vertinimą.

Ir vis dėlto per visus šiuos 
metus VLIKas nesusvyravo nei 
savo kelyje, nei nusistatyme, 
nei darbe. Tautos priimtas 
kaip jos politinės valios reiškė
jas, vakarų demokratijos pri-

(Nukelta į 5 psl.)

t ei 11 tie t is, 
uždąvinį

ų kalbėjo 
jog daug išeivijos pro-Į

blemų būtų galima išspręsti, 
daug tampresnius išeivijos ry
šius su pavergtąja tauta su
megzti, net lituanistiniam švie
timui pinigų gauti iš pavergto
sios Lietuvos, jei išeivija nors 
atsikratytų VLIKo.

Tad kas yra VLIKas?
Į šį klausimą trumpiausiai ir 

tiksliausiai atsakė pats VLIKas 
savo istorinio atsišaukimo “Į 
Lietuvių Tautą” 1944 Vasario 
16 d., pirmame paragrafe:

“Lietuvių Tauta, siekdama

eities darbais yra labai didelius 
uždavinius .atlikusi. Todėl jis. 
turi pasitikėjimą okupuotoje 
Lietuvoje, lietuvių išeivijoje, 
ir yra plačiai įsistiprinęs tarp
tautinėje politikoje. Dėl pla
čios ir efektingos veiklos bei 
savo sąrangos pastovumo, at
remto į. pačios- tautos politinio 
organizuotumo pagrindus; VLI 
Kas susilaukia; ir kritikos bei 
puolimų. Visuotinis pasitikėji
mas ir pozityvi kritika VLIKą 
stiprina, o priešų puolimai pa
rodo, kad .jis. yra ir nesgriau- 
namas.. Jis yra mūši] politinių 
aspiracijų centras ir išraiška.

VLIKo svarbą galima api
būdinti įvairiai. Iš vienos pu
sės, jo -.buvusieji pirmininkai 
rodyte rodo jo Svarbą ir svorį: 
Kairys, Krupavičius, Matulio
nis, Trimakas,. Sidzikauskas. 
Dideli-Tautos vyrai, nepalau
žiami kovotojai už laisvę. Iš 
kitos puses, -gal dar ryškiau jo 
svarbą, .abibūdina sovietinio 
okupanto; neapykanta: Krem
lius jokios kitos lietuviškos or
ganizacijos tiek nekenčia, nie
ko tiek nešmeižia bei nenieki
na kaip VLIKą.. Patys šiurkš
čiausi -Maskvos ir jos pakalikų 
keiksmažodžiai ir rafinuočiau
si propagandinio melo’ išpuo
liai yra skiriami VLIKo. vadams; 
•ir svaigesniems; jo organų, na-'

jos ir atstatyti Lietuvos valsty
bės suvereninių organų sveti
mos jėgos laikinai sutrukdytą 
veikimą, yra reikalinga vie
ningos politinės vadovybės. 
Tam tikslui politinės lietuvių 
grupės, kaip tautos politinės 
minties reiškėjos ir vykdyto
jos, nutarė sujungti visas savo 
jėgas bendram darbui ir suda
rė. Vyriausiąjį Lietuvos Išlais
vinimo, Komi tetą — VLIK”.

šiuo įžanginiu paragrafu 
VLIKas nusakė ir savo prigim-

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ

32 mėlio

— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau-
. giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus

tiems nariams. £
- 4

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

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi- Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00

.' iki $16,000,00.
— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo jstudi- 
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

SLA — ARCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus -asme- 
-L '.I-- nims, rekomenduojama lietųvi|kp KLUBŲ ir draugiiv na

riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis į $2.00 
i metus. , «

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopą 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

SLA

SLA

SLA

.. Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 1000J.

V.‘v s\ J_____ . - *•

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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111, 60688 HA 1-4100

>7.00
>2-50

trim^mtoeataau . 
vienam mėnesi ui

^vmcripfien Retinu
La Chicago >30.00 per year. >16.00 per 
nx month. $8.50 per 3 months. In 
stber USA lacalities $26.00 per year, 
£14-00 per six 'months. J7J0 pėr 
Urše months. Canada $30.00 per year;
"MT countries >31.00 per year.

Kanadoje:
ęnętami >80.00

>16.00
13.00

s per copy,
jienr&s&Q kilnot:
ir priemiesčiuose:

vippftm mėnesiui 

itase JAV vietose: 

pusta metu

>30.00
>16.00

>8JO
>3.00

$26.00
>14.00

>31.00 
>18.00 
>4.00

Nsujieiioi eina kasdien, i toki rimt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1730 So. Halsted St, Chicago, 
DI 80606. Telet HAymarket 1-8100.

Pinigus reikia siųsti pašto Maney 
Orderiu kartu su užsakymu.

špatam*

^NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, tžskynu sekmadienius, otm
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro šeštadieniais — iki 12 vaL

Jautrūs klausimai
Didelė lietuvių dauguma yra šalto kraujo žmonės. 

Jie rąmiai išklauso pasakojimų, paklausia nesuprantamų 
dalykų, patikrina jiems žinomus faktus ir susidaro savo 
nuomonę. Kartais tą savo nuomonę jie pareiškia, bet 
dažniausia savo nuomonės nesako. Vieni patys nėra ti
kri, ar jie tuos faktus tiksliai suprato, o kiti, kartaus gy
venimo pamokyti, tos savo nuomonės kitiems pasakoti ir 
nebenori. Jie žino, kad įvairiais laikotarpiais už nuošir
dų nuomonės pareiškimą tekdavo nukentėti.

Lietuviai yra nepaprastai jautrūs politikos klausi
mais. Didelė dauguma ir politikos klausimus sprendžia 
lietuviškai. Pasiklauso, ką visi pasakoja. Panagrinėja 
duotus argumentus, o vėliau jau sprendimus daro. Kiti 
daugiau kreipia dėmesio į tai, ką politikas daro, negu į 
tai, ką jis pasakoja. Lietuvių tarpe yra ir tokių, kurie 
sprendimo paadryti negalų Šis klausimas jiems yra toks 
jautrus, kad jie kitos nuomonės ir klausyti nenori. Jie 
yra Įsitikinę, kad yra teisūs, kad klausimas jiems yra aiš
kus, todėl ir jokių kalbų negali būti. Jeigu kas dar bando 
tokiam savo teisybe tikinčiam žmogui aiškinti, tai jis nu
sisuka, neklauso.

Paskutiniu metu lietuvių tarpe gana daug ginčų su
kėlė Helsinkio konferencija. Apie tą konferenciją didelė 
lietuvių dauguma labai mažai težinojo. Europos valsty
bių diplomatai, įskaitant ir Amerikos diplomatus, ištisus 
du metus Europos saugumo ir'bendradarbiavimo klausi
mus svarstė, bet viešai apie tuos .svarstymus mažai buvo 
aiškinama radijo žiniose ir'spaudoje. ^Pasitarimai buvo 
uždari, -nutarimų neprieidavo, todėl nedaug ką galėjo ir 
skelbti.

Didelė Amerikos lietuvių dauguma Helsinkio konfe
rencijos priimtą deklaraciją suprato. Jie žinojo, kad Eu
ropos valstybių galvom teko važiuoti į Helsinkį tik todėl, 
kad.negalėjo susitarti dėl taikos konferencijos. Sovietų 
Sujungs; karo metu daug nukentėjusi nuo Stalino draugo 
Hitlerio,karo jėgų, nenorėjo apie taiką kalbėti, kol Euro
poje nebuvo saugumo. Negalėdami susitarti dėl taikos

JONAS AUGUSTAFHS

VARŽYBOS
Brežnevo

(Tęsinys)
5) Helsinkio dokumente 

nutarimas, kad valstybių 
nos gali būti keičiamos taikos

I e

priemonėmis, taikos sutarti
mis. šis nutarimas buvo pri
imtas Vakarų Vokietijos dele
gacijai reikalaujant, pakarto
tas kanclerio šmidt’o kalboje 
Helsinkyje nutarimų pasirašy
mo metu, _ kad vokiečių tautai 
bus suteikta laisvo apsispren
dimo teisė pasisakyti kur pri
klausyti} Dabar, spalio mėn. 
7 d. Tass’o agentūra pranešė, 
kad Sovietų Rusija sudarė su 
Rytų Vokietija (D. D. R.) drau
gingumo, pagalbos ir bendra
darbiavimo 
ši sutartis 
galioja iki 
nesibaigė.

Pirmoji sutartis Sovietų Ru
sijos su Vakarų " Vokietija 
(Adenauerio) buvo sudaryta 
1955 m. diplomatiniams santy
kiams atnaujinti. Jai nesibai
gus, 1964 m., einant D. D. R. 
pritarimu, buvo sudaryta Chruš 
čbvo su Adenaueriu, siekiant 
su Vakarais bendradarbiavimo, 
draugingumo sutartis, galioj an 
ti iki 1984 metų ir kurioje 
Chruščovas pripažino Vokieti
jos sujungimo sąlygas — dvi 
Vokietijos — Rytų ir Vakarų

DĖL EUROPOS
kelias j Europą

yra 
sie-

sutartį, kai pana- 
sudaryta 1964 m. 

1984 m., taigi dar

— taikingu susitarimo 
gali būti sujungtos į vieną. 
Ši sutartis pasirašyta trumpai 
prieš Chruščovo atstatydini
mą, sukėlus triukšmą Sovietų 
Rusijos Politbiure, prieš pri
pažinimą Kasuso — dviejų Vo
kietijų taikiu būdu sujungi
mo....

Todėl III-oje, dabartinėje 
sutartyje Vokietijos sujungimo 
sąlygų visai nėra. Ji labai iš
kilmingai buvo pasirašyta Mas
kvoje Brežnevo, dalyvaujant 
maršalui Grečko, Gromykai, 
pusei Politbiuro narių ir kitų 
Sovietų garsenybių, DDR ko
munistų partijos generaliniam 
sekretoriui Erich Honecker, 
prezidentui Willi Stoph, min. 
pirmininkui Horst Sinderman 
ir kitoms Rytų Vokietijos garse
nybėms staiga iškviestoms į 
Maskvą.

Sutartyje numatyta Sovietų 
Rusijos pagalba DDR, esant jai 
pavojui, (atstatymas Brežne
vo doktrinos, atmestos Helsi- 
kio dokumentu), įsikišti, esant 
pavojui komunistinei santvar
kai, įvesti kariuomenę ( kaip 
į Vengriją ir Čekoslovakiją), 
event, visai prisijungti (santy
kių sutvirtinimas).

Neįtraukus į dabartinę su
tartį (š/m. spalio 7 d.) Vokie-

būdu

•nę au tart|> numatoBČųį uuola- Valstybėms 200t.000 a ta tumulą 
tos susiaiekinta pnUtinfaTn* hr-1 naftos į dieną. Tū? metu 
deniams, prekybos yitaHį prezidentas Fordas huėaaė 
'energijos reikalu, aeronauti- embargo, uždėtą'praeitą va»a- 
kos ir tariamo. ' rą parduoti sovietams javų.

Tačiau kitą rytą, spalio mėn.'Sutarties 6 milijonų tonų javų 
15 d., Brežnevas pranešė Gis-’į metus pradžia lapkričio 1 die- 
card’ui, kad jis serga ir todėl ną galioja 5 metams, kairįda — 
susitarimas begalės įvykti!... Į veikiančias rinkas 'normalios 
(Htorįja žino ir kitą pąhašų Rainom Papildomai dąr.pricįė- 
įvykį, kai 1959 m. "Nikita Chruš ta, kad esaat gerąm derliui —

NŪko nėra gražesnio apie namas, kaip gražiai žaliuojanti pie- 
■ęelė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 
iolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvražiavusieji gali knygelę įsigyti už S1.25. Jeigu 
kas Jbfihu gyvėna arba nenori ližvažiuoti, tai gali atsiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 

‘tiųstl tokiu adresu:

--1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

i fcIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA - 
kokią
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N«u|ienose geHrne geuti puikiu knygių kurfot papuoi bet 
knygy spint< er lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 392 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. _______
Dr. Kasys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas,

* . ; žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.00. Minkštais virš.
Prof. VocL Biržišką SENŲJŲ UETUVliKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dąBs. 208 psL, Įrišta — $3,00, minkštais vir- 
šettafs — S2.00; II dalis, 225 psl., įrišta —‘$3,00. minkš
tais viršeliais ...... -.....r------------------ - -----------

Prof. S- iCelrys, UffTUVA bUDO, gražiai |rišta, 416 psl.
Kipras BfelifiH, GANA TO JUNGO, 4^2 psL, minkštais vir- 
, šeltais. „ ........................................ .... ........

Juozas LiOdfius, RINITAI, 250 psl. --- ---------- —.... ......
P, LIGdBuvIene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 ’pli. --------------- -----------------------
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

Q -1LI1 ‘A — ■!■■■■■»■ MII — ■ I ■ - ■ ■..■mil , ■—■■■

M, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232
7-6—-- ----------------------- ------------- -------------

Knygas užsakant Teikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
NA-’bb^N’OS,

1739 8. 'Batetad ’ŠS ‘tik f4O6O8. — Tek T4A *1-^100

$6.00
$6.00
Gra-

SZOO 
$530

$5.00
•S3.00

$1.00

$3.00

$3.00

sąlygų, pradėjo tartis dėl Europos saugumo. Rusai sau
giai būtų pasijutę, jeigu jie būtų valdę visą Europą. 0 
amerikiečiai reikalavo, kad saugumo privalo siekti ne 
tiktai valdžios viršūnėje ’sėlintieji, samdiniai, bet ir pap
rasti žmonės, gyvenantieji abiejose geležinės uždangos 
pusėse. Tai buvo, pagal Maskvą, kišimasis į rusų vidaus 
reikalus, bet kai prezidentas Fordas nesutiko nusileisti, 
tai Brežnevas sutiko leisti jiems kištis Į vidaus reikalus. 
Helsinkyje sutiko, o praktikoje pažado bijo vykdyti.

Helsinkio problema buvo .nagrinėjama ir lietuviš
koje spaudoje, bet lietuviškų laikraščių redaktoriai ma
žai kuo skiriasi nuo skaitytojų, todėl ir jie nepajėgę šio 
klausimo plačiau ir rimčiau išaiškinti. Naujienų skaity
tojai buvo geriausiai informuoti, nes šis dienraštis sąvo 
Skaitytojus iš anksto įspėjo ir išaiškino, kuriais sumeti
mais ta Helsinkio konferencija buvo suorganizuota ir 
koki josios tikslai, bet kitos lietuviškos spaudos skaity
tojai arba dažniausiai nieko neskaitantieji dar ir šandien 
nesusigaudo.

Praeitą savaitę Chicagoje buvo susirinkę apie 60 
žmonių politinei apšvietai gilinti. Žinias teikė didelius 
-titulus turintieji žmonės, bet nei vienos svarbesnės pro
blemos giliau nestudijavę. Vienas profesorius, kartas 
nuo karto liejantis savo išmintį marijonų organe, nega
lėdamas įtiiknti klausytojų, griebėsi brežnevinės propa- 
:gandos. Jis atsinešė į jėzuitų namuose sušauktą simpo-. 
ziumą Maskvoje leistą Pravdą ir kelis sakinius iš jos par. 
citavo. Profesorius savo poziciją ’’įrodė”, nes į paskaitą 
atėjusieji jautrūs klausytojai smarkiai plojo. Kyla klau
simas — kam susirinkusieji plojo? Ar jie plojo Helsinkio 
konferencijos deklaracijos nesupratusiam profesoriui, ar. 
jie plojo Brežnevo paskelbtai tos deklaracijos interpreta
cijai? Minėtas profesorius pats bėgo nuo rusų, bet jis yrą 
įsitikinęs, kad rusai skelbia tiesą, o 34 valstybių galvos 
meluoja. Profesorius tiki Brežnevo propaganda, bet ne
tiki gyvenimo tikrove.

Bet dar įdomesnis buvo vienos organizacijos “amba
sadoriaus” Washingtone aiškinimas. Kai jis buvo pa
klaustas, ar Helsinkio deklaracija apsunkino galimybes 
kovoti už Lietuvos laisvę, ar neapsunkino. “Ambasado
rius” atsakė, kad jis pats buvęs užėjęs į Valstybės Depar- 
tamentą ir ten jam išaiškinę, kad galimybės tęsti kovą 
yra geresnės ir kad Valstybės Departamentas Liėtuvos 
aneksijos nepripažinęs, bet šias savo pastabas baigė reikš
mingais žodžiais: “... bet aš netikiu”.

Įdomiausia, kad visus nustebino nepaprastas jautrių 
-žmonių plojimas. Plojo jie ne tvirtinimui, kad Valstybės 
Departamentas aneksijos nepripažino ir kad galimybės 
kovoti už Lietuvos laisvę yra tos pačios, bet plojo už tai, 
kad pasakotojas tokiais pareiškimais netiki.

Suinteresuotieji buvo toki jautrūs šiuo klausimu, 
kad jiems nieko nereiškė atsakingo Valstybės Depar
tamento pareigūno oficialus tvirtinimas apie aneksijos 
nepripažinimą. Jiems daug svarbiau buvo Valstybės De
partamento duris varstančio “ambasadoriaus” netikėji
mas oficialiu pranešimu. Su tokiais jautriais žmonėmis 
labai sunku spręsti politinius klausimus. Iš viso, su jais 
sunku spręsti bet kokius klausimus. Laimė, kad lietuvių 
tarpe tokių jautrių žmonių yra labai nedaug.

tijos sujungimo sąlygą taikos 
būdu Brežnevu apsisaugojo 
nuo Chruščovo palikimo, “ap
sisaugojęs” ir “prisijungęs” 
Rytų Vokietiją stipriau prie 
Maskvos, išvengė ir apdraudė 
ją nuo Italijos ir Prancūzijos 
komunistų partijų likimo ne
pasiduoti Maskvai, kaip minė
ta šio rašinio įžangoje. Be to, 
besišalinanti nuo Maskvos, 
italų ir prancūzų komunistai čovas atsisakę priimti 'D. Bri- virš 225 milijonus’tonų j»<r hfe- 
trukdo Maskvos iniciatyvą su
sirinkti šaukiamai Rytų — Va
karų komunistų Europos kon
ferencijai nustatyti bendrą ko
munizmo veiklos liniją, ko 
dabar Italijos ir "Prancūzijos1 dantų skaudėjimas, o Brežne- 
komunistams nereikia? Todėl 
galimas daiktas 1976 m. vasa
rio mėn. atidėjimas komunis
tų konferencijos f 
bendrai ryškesnis politinis pa 
sikeitimas Maskvos nenau
dai? .. .

GISCARD D’ESTAING 
VIZITAS MASKVOJE

F’

Šių metų spalio mėn. 14
Brežnevas su savo palydovais, 
prez. N. Podgorny, min. pirm. 
Kosyginu ir kitom Kremliaus 
garsenybėm, Maskvos aero
drome sutiko Prancūzijos pre
zidentą Valery Giscard d’Es- 
taing, trijų ministerių — užsie
nio Jean Sauvagnargues, finan
sų Jean-Pierre Fourcade, pra
monės Michel d’ Ornano ir ki
tų lydimą penkioms dienoms 
valstybinio vizito į Sovietų Ru
siją.

Tą patį vakarą per pokylį 
Kremliuje abudu — Brežnevas 
- Giscard — pasisakė už reika
lą specialių priemonių Helsin
kio sutartiniams įvykdyti. Brež
nevas, keldamas tostą, pabrė
žė reikalą platesnio tarptauti
nio bendradarbiavimo Giscard, 
atsiliepdamas, siūlė nuadoti 
tam praktiškas priemones ..

Brežnevas dar sayo kalbo
je tą vakarą pabrėžė, kad de
tente turėtų būti taikoma ir 
karo ginklavimosi srityje. Gis
card daugiau siūlė dėtentės 
taikymą vykdant Helsinkio su-: 
si tarimus — žmonių (tautų), 
bendravimo srityje, informa
cijų teikimo, steigimą prancū
zų bibliotekų, skaityklų, laik- 
'raščių bei žurnalų visai lais
vą cirkuliaciją, kad sovietų 
tautai būtų visai laisvai pasie
kiama. Be to juodu palietė ir 
skirtingų nuomonių reikalus, 
'Giscard pareiškė nepasitenkin-i 
mą teikiama Sovietų parama 
prancūzų komunistų partijai 
ir pageidavo taikyti detentę 
ideologijos srityje — sušvelni
nimą komunizmo talkinimo. 
Brežnevas tam nepritarė, prieš 
taravo ir pabrėžė, kad ideolo
ginis komunizmo taikymas tu
ri vvkti, detente nereiškia nei 
galo , nei atsisakymo kovos 
idėjų.

Giscard laike 5 dienų vizito 
buvo numatęs per 4 susitikimus 
su Brežnevu pasirašyti politi-

tanijps minis terį pirmininką j tus, pardavimo kontingentas 
Harold Mackmillaną laike jp' padidinamas dar 2 milijonais, 
kelionės į J^askvą, nes jam tonų per metus (viso iki "8 mį- 
suskaudėjo dantys... Stebėti- lijonų tonų), th prekybas šu- 
nai greit nustojo Chruščiovui tartis yra būdinga keletą pOziū-

vas greit pasveiko nuo persi
šaldymo? ! . . . .

Esant geram orui, Giscard 
termino ir suteiktu laisvalaikiu aplankė 

Kijevą ir kitas vietas; jo dele
gacijos taip pat neposėdžiavo. 
Spalio -mėn 17 dieną suėjo vėl 
abu po dviejų dienų pertrau
kos į paskutinį posėdį. Brež-. 
nevas, .paėmęs Giscard’ą už 

j rankos, pasisakė, kad jis ne
galėjęs ateiti Į biurą dvi die-, 
nas, nes buvo persišaldęs.

-Abudu :tą -rytą darė dar 'ką 
galėjo, kartu ^priešpiečiavo ir 
pasirašė dokumentą — draugin
gumo ir bendradarbiavimo iš
vystymo deklaraciją, — kurio
je pasakyta, kad abi šalys nu- 
sisfačiusios naudoti konkrečias 
priemones žmonių kontaktui 
plėsti pagal Helsinkio *sūtarty 
mus. Be kitų mažų ‘dalykų in
formacinės reikšmės, buvo, dar 
sutarta laikytis, kad teikiami 
įrengimai atominės įmonės 
trečiai valstybei, būtų naudo
jami tik taikos reikalui. ’Užbhi-ę 
gai Valery Giscard d’Esfaihg 
dar pasakė, 'kad 'pasitariinai 
ėjo širdingai, naudingai iEpo
zityviai (I. H. T. 1975. X. 44. 
15/23).

Klausimas ar Pracūzijos .preį 
zidehtas įsitikino, kad Brežile 
vas detentę taiko tik 'ten, !kuE 
jam ]ir Sovietų -kbmūnižmui 
maudinga?__

AMERIKOS SU SOVIETAIS 
JAVŲ BEI NAFTOS

d.

š/m. spalio 'iiiėn. 20 i, W 
šhingfon, 'dėt. *20 (AR), ipaskeb; 
bė, kad JA Valstybių vyriau
sybė sudarė su Sovietų Rusija 
penkiems metams sutartį par
duoti sovietams 30 milijonų 

:tonų kviėčiųi ir kitų jdvų; taipį 
pat Sovietai sutiko‘parduoti-JA

f.

tartis yra būdinga kėldt'a įžiū
riu:

a) pirmiausia ji yra ‘‘inąį- 
nų” sutartis — javus už naftą 
— daugumos Amerikos spau
dos krtikuojama, nenormalų 
netinkama;

b) ji turi .politinį charakte
rį, remiamą Kisingerio, ir ■'su
darytą Valstybės Dep-to sekre
toriaus pavaduotojo Charles 
Robinson’o Maskvoje -per tris 
dienas, bet ne Žemės Ūkio mi- 
histerio; U , 4

c) sudarant penkiems me
tams sutartį, ko siekė Sovietai, 
jie tuomi pripažino, kad'beįid 
rai savo javų gamyba jie.patys 
negali išmaitinti Soyiętijbs 
žmonių. (Iki ši<4 nepakanka
mą derlių Sovietai ‘k^smęt-pa
pildydavo pirkimais iš tižsie- 
nių — Amerikos, Kanados, -vi§ 
aiškindamiesi neužderėjimais, 
gamtos, klimato -įtakomis, saus
romis, liūtimis, vabzdžių, ama
rų veikla, laukdami -gerų -Epe- 
tų, -kurie ’duotų -gerą derlių ..ir 
riis !tų gdrų 'derlingų diffefį <nę- 
sulaukdaVo... 'Sudarydami'da
bar .penkiems melams AįųtąrtĮ, 
pripažino 'nesugebėjimą ipo, ;58 
metų sovietų valdI'inb di&ttgihti 
pakankamą lkiekį .javų T^iitą 
maistu aprūpinti, fediit žemės

Ukrainos 'juodžemis kitokio-

apverstų vien kviečiais rne tik 
Rusiją, betįr eksportu - į kĮtą 
pasaulį...

Atiksą ir svetimą valititą, 
kuria 'moka inoką Sovietai Ūž 
javus, jie įgauna -g kasykhą hr 

' ’naftos -'sailtinių, ’kiirių ekspk> 
atacija nereikalauja tiek prie- 
■'žiūros, -a’tsiHėjiitio bei globos 
ir į ikiirį ;nėvėikfh ^ganitos, kli? 
mato įtakos. Naftos ^Sovietai 
pagamina -2 milijonus statinai
čių per dieną),.

(Bus daugiau). ;';-

e^ans
Išėjusi iš spaudos -ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių 'paštas- f 
•gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. -Kaina f$l.50. *

'Knygos bus išsiųstos, jei -$1.50 čekis arba Money 'Orderis i 
bus.pasiųstas tokiu adresu: )

-!

1739 So. Halsted St, 'Chicago, HL 60608

"portable bedroom” whert 
he chose to ]

1 the flight, he 
gave many 
places the

appear in Aruriačs 
Family Album. Georgi 

Washington is me of them.
A soldier at 21, he -rss

He was commander-to- 
chlef of the Revolutionary

.At the Henry Ford.
Museum you can learn new 
things about Washington--
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TELEF. PR 8-3239 ’

DR. ANNA NAIVOKAS
AKIŲ, AU^' NOSIES ‘ 
IR GERKČĖS LIGOS

(TUrj Ji.’- •• ■

2858 W. 62rd Street y 
Valandos pagal' Susitarimą. .

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski. Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia,' skambinti 374-8012

ATOSTOGŲ
-JONAS JASAITIS

' Kai prieš eilę metų buvo im- 
įta^i atgaivinti Lietuvoje veiku
sią saulių sąjungą tremtyje, ne 
vienas abejojo šios organizaci
jos veiklos prasmingumu. Be sa
vos žemės, atrodė, kad šauliams 
nebus kas veikti, šaulių organi
zacija yra nepolitinė, o Lietuvos 
išlaisvinimo darbui vadovauja 
politine veikla užsiimančios or
ganizacijos. Kultūrinių organi-

ranjsčiu Lietuvos laisvinimo dar
bui vadovaujančių veiksnių. Su
sitelkimas ir veikla kultūrinėje 
srityje, savaime tapo reikšmin
gu įnašu lietuvybei išlaikyti.

Prabėgomis pažvelgiant į Lie
tuvių šaulių Sąjungos Tremty
je Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės Chicagoje veiklą matome, 
kad aktyvioji rinktinės nariai 
organizacinėje veikloje neturi

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ;

CHIRURGIJA
TeleE.£95rO533

Fox Valley ^Aędlcal fenter 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad.. 1—7 vai., 
antrad.. penktadieHĮ‘ riuo 1—5.' tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL Y,: „DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ° "

Westchester Comrhonity klinikos 
Medicinos" direktorius. * -

1938 S. Manheim Rd.z Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9.darbo' ^ienomis ir 

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

a——s-i r. Ji i»i

REZ.: GI 8-0873
DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

■ zacijų taip pat buvo apsčiai at
kurta ir naujų prikurta. Taigi, 
kas liko šauliams?

Praėjus keliems metams ir 
labiausia abejojančiam tapo aiš
ku šaulių organizacijos prasmin
gumas, reikalingumas, svarba 
ir veiklos plotmė. Ar Lietuvos 
laisvinimo darbui, ar tautinei 
gyvybei išlaikyti pirmiausia rei
kia susiorganizuoti, šaulių orga
nizacijos daliniai įsisteigė viso
se didesnėse lietuvių kolonijose 
ir pati organizacija tapo stipriu

atostogų; Kai vasaros metu or
ganizacijos savo veiklą sustabdo 
ar pasitenkina gegužinės ar iš
vykos surengimu, šaulių veikla 
sustoti negali, nes ji reikalinga 
visai lietuvių visuomenei. Ypač 
šią vasarą Chicagos šauliai bu
vo darbu apsikrovę.

Birželis ir pavergtos tautos

Pavasaryje Vytauto Didžiojo

Valandos pagal sūšit&rimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B* GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A.;A'. JUČAS
Tel.: 56146Q5 ir. 4894441

O F įs A I ' •
1002 N. WESTERN AVĖ.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pa^ feusftarinią.'
- —~i'A'

Ofiso tek: HE 4-1818.. .
Rezidencijos: PR 6-9801,

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS >LR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST Ylst STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMgTRlSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Ptitaiko akinius ir 

■‘contacj lenses”.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTlf
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST’63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuę 5—7 vai. vak.

Ofiso telef^J76;28cP
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT TAUPAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trėčiad: 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kittfįęiiku 

pagal susitarimą. »

V. Tumascnis, M. D., S. C 
CHIRURGAS > 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.;
_< n ORTHOPEDAS-PROTEZlSTAS 

Aparatai - Fruiezai. mėd. _Ban- 
dažai. Speciali pagalba kgįoms

5 (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

DR. VALIŪNO 
PRANEŠIMAS

(Atkelta iš 3 psl.) 

imtas kaip toks, jis ir šiandien 
tebėra toks, kaip buvo prieš ir 
per 32 Įmetu. Jis ir toliau turi 
būti toks pat.

Aš kreipiuosi j visus tautie
čius, organizacijas bei institu
cijas ir kviečiu visus vienybėn 
ir bendran darban. Drauge 
pabrėžiu, kad Lietuvos laisvės 
šaknys glūdi pačioje tautoje, o 
tarptautinis forumas yra mūsų 
veiklos erdvė, kurią ko suma
niau išnaudokime Lietuvos la-

sauitu linkinės nariai ištvermin
gai budėju Alt’cs raštinėje, kai 
buvo siunčiami laiškai JAV ins
titucijoms ryšium su Lietuvos 
okupacijos nepripažinimo klau
simu. Tai buvo aktyvi ir reikš
minga parama Amerikos Lie
tuvių Tarybai.

Uniformuoti šauliai ir šaulės 
kasmet dalyvauja skaudžių Bir
želio įvykių minėjimuose. Vė
liavos ir uniformos minėjimams 
duoda ne tik daugiau grožio, bet 
ir iškilmingumo ir patrauklumo. 
Pastebėta, kad dalyvaujančių 
šaulių, vyrų ir moterų, skaičius 
kas metai didąja. Priešingai, kai 
šią skaudžią dieną prisiminti su
sirenkančių jų skaičius mažėja.

Pagalvojus apie Pavergtųjų 
Tautų minėjimo eiseną Chicagos 
miesto centre kyla klausimas, 
kas būtų, jeigu šaulių nebūtų?

Eisenoje lietuviai gausiai da
lyvauja, bet lietuvių eisenos puo
šmena yra vyrai ir moterys šau
liai. Čia aktyviai ir gražiai da
lyvauja ir jūrų šauliai.

Karščius liejąs liepos vidurys, 
kai daugumą išvilioja į paplū- 
dymius ir vasarvietes, neišvilio- 
ja gerą būrį vyrų ir moterų 
šaulių. Tautinės pareigos įsisą
moninimas ir supratimas jų šir
dyse Įaugęs taip giliai, kad ji 
neišpučia gaivus paežerių vėjai 
ir poilsio patrauklumas.

Birželio įvykių minėjimai ir 
Pavergtųjų Tautų savaitės ei
sena dėl vasaros laiko nelengva 
surengti, bet kiekvienais metais 
surengime aktyviai dalyvauja ir 
rengėjams talkininkauja Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės na
riai.

Įsigyti namus organizacijai 
yra didelis užsimojimas. Jis 
įvykdytas. Neįmanoma .išminė
ti visus namų įsigijimui aukoju
sius tūkstantines ir mažesnes 
sumas, neįmanoma išvardinti ir 
tuos, kurie dirbo dėl namų įsi
gijimo, jų remonto ir paruošimo 
reikalams, nes jų yra daug ir 
jiems teks skirti atskirą rašinį, 
bet pats namų įsigijimo veiks
mas yra neeilinis įvykis JAV lie
tuvių gyvenimo istorijoje.

Pasirinkta Brigton Parko lie
tuvių kolonijos vieta irgi yra 
sveikintina, nes ši sena lietuvių 
kolonija, gal būt, ilgiausia iš
silaikys. čia įsigyti šaulių na
mai, be abejo, dalį Chicagos lie
tuvių tautinės veiklos perkels į 
šią ko loniją ir tuo pačiu įneš gy
vumo į visą kolonijos lietuviš
ką gyvenimą.

Šaulių sudėtos aukos namų 
įsigijimui yra didelės, bet lauk
tina, kad ir ne šauliai prisidėtų 
prie šio didžio Chicagos šaulių 
užsimojimo Įvykdymo.

Pabaigai

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Grįžkite { mane Ir grĮIIu { Į u s. sako kareiviu Vlelpats".

Mat. 3:7.

Atkartotinai šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pasaulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui ir palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

Kas antrą antradlonį SopNo Barčus radijas skelbia švento Rašto lyrinė* 
tojų aiškinimus.

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

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

1V. RAŠTO TYRINĖTOJA!

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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
GilINYČIA
2443 WEST 63rd STREET

I Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G’"-
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

M 0 V 1 M G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS-
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS f 

Visos programos iš WOPA, Į

i : 1490 kil. A. M.
' Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30—
Į į 1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.
I j . ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

bui.
Mūsų artimas bendradarbia

vimas su Amerikos Lietuvių 
Taryba tęsiasi nuo pirmųjų 
VLIKo atsikūrimo dienų šia-

Ne vien Chicagoje
Vytauto Didž. šaulių rinkti

nės nariai dalyvauja Birželio 
Įvykių minėjimuose ir Paverg-

pus geležinės uždangos. Per 
visą tą laiką ne vien bendradar
biavimu, bet ir nuolatine savo 
finansine parama ALT daug 
pagelbėjo VLIKui jo plačiu už 
simojimu vykdomiems dar
bams atlikti. Man yra malonu 
tai pabrėžti ir pareikšti savo 
padėką.

VLIKo Įkurta Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene vra išsi-; 
šakojusi daugelj’jė" kraštų. Per 
Bendruomenės ar kitas lietu
vių centrines organizacijas! 
VLIKo veikla pasiekia bet ku
rio krašto vyriausvbe ir visuo
menę. Todėl visos mūsų orga
nizacijos, talkindamos VLIKui, 
atlieka Lietuvos laisvinimo 
uždavinius, ir tai tenka su dė
kingumu paminėti.

Per devynerius VLIKo dar
bui vadovavimo metus, iš savo 
bendradarbių — VLIKo Val
dybos narių — patyriau didelį 
atsidavimą ir pasiaukojimą 
toms pareigos, kurias jie bu
vo prisiėmę. VLIKo Seimai, 
Taryba ir VLIKą sudarančių or
ganizacijų centrai bei jų vado
vai labai daug prisidėjo prie 
visų tų darbų, kurie man va
dovaujant buvo VLIKo atlikti. 
Jiems visiems nuoširdžiai dė
koju.

Išskirtina padėka priklauso 
lietuvių visuomenei už duotas 
aukas ir Tautos Fondui už gra
žiai organizuotą aukų rinkimo 
vykdymą. Prelato Jono Balkū- 
no autoritetas, jo bendradar
bių Fondo taryboje, Kanados, 
Australijos, Anglijos ir kitų 
kraštų atstovybių, įgaliotinių 
ir kitų asmenų pastangos ir pa 
sišveniimas sudarė materiali
nį pagrindą mūsų veiklai. La
bai dėkoju visiems.

Gerbiamieji Seimo atstovai! 
Tautos kamienas, gyvenantis

tųjų Tautų savaitės eisenose ar 
minėjimuose ne vien Chicagoje. 
Šią vasarą, kaip ir praėjusiose, 
šauliai ir šaulės dalyvavo Rock- 
fore ir Kenbshoje. Kaip begall- 
votume, bet vis tik reikia pri
pažinti, kad vyras ar moteris 
turi daug pasišventimo ir mei
lės savo tautos reikalams, kad 
saulėta vasaros sekmadieni vėl- * r
kasi mėlyna uniforma ir keliau
ja kelesdešimt myliu prisidėti 
prie rengiamo minėjimo ar eise
nos.

Kaimyninės kolonijos jaučia 
didelę paramą iš Chicagos šau
lių, kartu jiems reiškia didelį 
dėkingumą, nes ne kartą Chi- 
cavos šaulių dalyvavimas lemia 
renginio sėkmingumą.

Didysis rūpestis
Beveik neįtikėtina. Vytauto 

Didžiojo šaulių rinktinė šią va
sarą Įsigijo nuosavus namus. 
Šaulių namai Chicagoje buvo ke
liolikos aktyvių šaulių svajonė 
Ji išsipildė, šaulių namai, dar 
neužbaigti Įrengti, ar Brighton 
Parko lietuvių kolonijoje, 43-čioj 
gatvėje netoli Western.

Vasara praėjo, šauliams ji bu- j 
vo nuolatinio darbo ir rūpesčių : 
vasara. Bet ji nesiskiria ir nuo I 
prieš buvusiųjų, nes kur lietu- ■ 
viskas reikalas šaukia, Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės nariai 
dalyvauja. !

Dalyvavau posėdyje, kuriame 
šauliai aptarė savo darbus ir rū
pesčius. Kasoje buvo pinigų ir 
jų dalį skirstė kitų organizaci
jų paramai, neužmiršo ir spau
dos. Tai gražus pavyzdys. Bai
giantis posėdžiui pirmininkas 
VI. Išganaitis prasitarė, kad “su
telkę jėgas ir visi kiek galime 
prisidėdami namų Įsigijimo ir 
visus kitus uždavinius Įvykdy
sime”. O rinktinės moterų pir
mininkė St. Cecevičienė pridėjo, 
“vyrai, jūs atlikite ką jūs užsi
mojote, o mes moterys irgi žy
mia dalimi prisidėsime”.

SKAITYK IK KITA.’ PATAPK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠI.' ’’NAUJIENAS*

Susirinkimą
PRANEŠIMAI

*
— 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 svarbiu reikalų aptarti. Valdy
bos rinkimas 1976 metams ir vaišės.

Rolė Didfgalviene, rašt.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių ’ 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista.; 
150 psl% Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar i 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

LIETUVOS VARDO KILMĖ
savo krašte, bet nelaisvėje, ir 
mes tremtiniai, gyvenantieji 
laisvėje, bet svetimame kraš
te. likime ir žinome, kad kul
tūringai tautai nėra pakaitalo 
nepriklausomybei.

Imkime pavyzdį iš kankinių

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

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

‘ 1 u | KieKvieno zouzio meirmaviją ir surase sietuvos praenj įiecian-
lėuzde jjas knygas jjs perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge- 

didesniems pavadintę LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai,!
Į kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite'

S.1, ,rC'. . T?- I?aVz”i Ls Pa*. kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liecian-
sišventėhų Lietuvoje. 
ga jie mus dar 
darbams.

Tegyvuoja laisva, nepriklau-' Ąlųp adresu; 
soma, demokratiška Lietuva L

(Pabaiga)
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

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

\ , - * -i ■

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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ELENA JUCIŪTĖ

1975 m. gruodžio 6 d. Jauni- 
i niu Centre įvyko iškilmingas 
j premijos įteikimas laureatai bu- 
j vašiai Sibiro kalinei Elenai Ju- 
ciūtei už knygą — “Pėdos mir
ties zonoje”. >

Susidomėjimas šiuo vakaru, 
atrodo, buvo didelis, nes didžio-
ję salėje susirinkusieji netilpo, 
todėl buvo panaudoti balkonai.

Daugelis norėdami gauti au
tografų atnešė, kad ir iš anks
čiau nupirktas knygas ir kny
gos autorė pasirašinėjo. Jos kny
gos salėje buvo greitai išparduo
tos ir daug norinčių pirkti kny
gos negavo. ,

Iškilmingą premijos įteiki-1

HELP WANTED — MALE 
Darbininky . reikia

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

Naujienoms reikalingas 
SPAUSTUVĖS DARBININKAS 

Nuolatinis darbas, geras atlyginimas.
Prašome telefonuoti pasitarimui

HA 1-6100

restorane laureatės garbei buvo -Žemale
surengtos vaišės. ai bud ( Darbininku reikia

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ - ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608
—rrr-————————-------

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

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

įraukiau Hgų metu patyrimas.

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

' "------- ................ .... . j --.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
______ V. VALANTINAS

-------- L—JZ.----------—._   ___________

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio RO^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 pavergtu lietuviu laisvę, 
tiniair°S nesidėdamos * sandėrius su okupantais ar jų įgaliok

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 reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

. ^au]įPnŲ 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 ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų   $16.00, 
trims mėn. S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, , pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

[J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaite susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDĖ IR VARDAS ......................... _..... ...... ..........

ADRESAS .................................  .....................................
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mo vakarą atidarė ir įvadinį žo
di tarė Juozas Skorubskas. Pa
sveikinęs susirinkusius jis pri
minė mirusį Kiprą Bielinį, kuris 
paliktame savo testamente užra
šė $3,000, kas geriausiai apra
šys bolševikinį genocidą. Komi
teto premijai skirti sekr. A. Pu
žauskas perskaitė protokolą, tes
tamento vykdytojas P. Venclova 
įteikė laureatei E. Juciūtei pre
miją.

Pagrindinis kalbėtojas prof. 
M. Mackevičius pirmiausiai pri
minė susirinkusiems, kad pre
mijos mecenato šiandien yra iš- 

- vakarės 10 metų nuo Kipro Bie
linio mirties. Po to trumpai nu
pasakojo apie premijos mecena
to tėvą, kuris buvo knygnešys, 
o jo sūnus knygų rašytojas. Pre
legentas vertino Elenos Juciū- 
tės atliktą didelį darbą, rašant 
knygą “Pėdos mirties zonoje”.

Knyga pilna siaubingų pergy
venimų ir kas įmynė “mh’ties 
zonoje” pėdą, tam mirtis. Auto
rė gabiai ir labai įmantriai ap
rašė visus savo pergyvenimus. 
Ne vienam skaitytojui nuriedėjo 
ašara, kiek daug jos kentėta.

Autorės mokslo draugė S. Pe
tersonienė prisiminė keletą epi
zodų iš jaunystės. Jos kai ku
rie prisiminimai buvo malonūs 
ir prajuokino auditoriją, gi kiti 
siaubingi pergyvenimai buvo 
pilni užuojautos...

Po to teis. Algirdas Budrec- 
kas pasveikino laureatę šiais 
žodžiais: “Sibiro koncentracijos 
lagerių- kankinė, miela sesė šau
lė.

Susirinkome čia ne tik Jus 
pagerbti, bet taip pat priminti 
lietuviams, kad Jūsų parašyta 
knyga — “Pėdos mirties zono
je” yra mūsų kenčiančios tau
tos ir pavergtos tėvynės Lietu
vos genocido ir 
lagerių tragiškų 
veidrodis.

Apnuodyta ežero žuvis
Jei prisimeškeriojai tiek žu

vų, kad šaldytuve pasidėjai at
sargų žiemai, valgyk tos žuvies 
nedaugiau kaip po vienąsyk} per 
savaitę, pataria Casejy Bukro, 
Chicagos aplinkos apsaugos pa
reigūnas. “

Priežastis ta, kad Michigano 
ežere ir bendrai Didžiuosiuose 
Ežeruose žuvis yra apkrėsta che
mikalu vad. polychlorinated bi- 
phenil, trumpai PCB. To che
mikalo 99 nuošimčius pagami
na Monsanto Chemical kompa
nija; nuo 1948 iki 1973 metų pa
gamino 400,000 tonų. Chemi
kalas PCB vartojamas elektros 
transformatoriams, dažams, ra
šalui, plastikai, hidrauliniam 
skysčiui gaminti ir karščiui ne
praleisti sistemoms.

“Mūsų maistas ir vandens tie
kimas užterštas, gresia mūsų 
sveikatai”, pasakė Vidaus rei
kalų sekretoriaus asistentas Na
thaniel Reed. Nuo 1929 metų, 
kai PCB buvo pirmą kartą pa
vartotas industrijoje, iki dabar 
PCB paplito visame pasaulyje.

Nepaisant griežtos teršalų 
kontrolės, niekas nepastebėjo, 
kaip ir kada tas chemikalas 
teko į Didžiuosius Ežerus.

DISORGANIZED FAMILY 
of 5 desperately needs 

HOUSEKEEPER 
2 or 3 days a week, 

or live-i&. 
B79-2724

rėme klaidą daug apie tas gau
jas kalbėdami, jas išardyti norė
dami, bet gaujos tik augo ir di
dėjo. šiandien mes'gaujų vadei
vas ne žodžiais atkajbinėjame. 
Jie yra fanatikai. Šiandien su
ėmę jaunametį nusikaltėlį ne
paisome jo narystės, o elgiamės 
kaip su kriminalistu ir sodina
me į kalėjimą, kur visi krimi
nalistai priklauso, pasakė Gaujų 
kriminalo vieneto policijos mie
sto pietinės dalies komanderis.

EMFIZEMA.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

pa-

koncentracijos 
pergyvenimų

šaulių kuopa,Simo Kudirkos 
įvertindama šiuos Jūsų parašy
tus pergyvenimus ir norėdama 
įamžinti, prisidėjo prie knygos 
išleidimo.

šiandien, negalėdama daly
vauti premijos įteikimo iškil
mėse. yra paprašiusi Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinę ją atsto
vauti.

Policijos kova su 
paaugliu gaujomis

Chicagos gatvių gaujos pano
ro daugiau kaip visą 'trečdalį 
sunkiųjų kriminalinių nusikal
timų. Policija ■ priskaičiuoja 
Chicagoje 147 gatvių gaujas, 
kurios savo tarpe varžosi dėl apy
linkių kontrolės, naękotikų par
davinėjimo ir piriigi| ekstorcijos 
(grasinimais Įšreikalavimo) iš 
biznierių ir mokyklg: vaikų. Tos 
gaujos šiandien 
be kumštimis, nam 
šaudyklėmis, beišb 
šiandien jų įrankiai 
pinti šautuvai, au 
kalibro revolveriai 
ri j uodieji, ^baltieji į 
jų yra visose mies 
daugiausiai pietinė 
durnas nuo-šešių ii 
tančių narių ir krirįinalo pikta- 

 

darystėnlis gatvių ^gaujos jau 
konkuruoja su “mofesionalų” 
gengsterių gaujomis.

šiandien policija į>akeitė tak-

G-aujas tu- 
'“čigoriaiY; 
dalyse, bet 
; gaujų di- 
tri jų tūks-

ruoja” ne- 
arbo .“zip” 
lazdomis.: 
a nutrūni

Į vienos emfizemą (Emphise- 
ma) sergančio asmens paklausi
mą, kur jam geriau gyventi, Dr. 
George Thoąteson atsako, kad 
dvi sąlygos yra būtinos — gy
venti kur oras yra švarus ir tu
ri apsčiai deguonie (oxygen) ir 
būtinai mesti rūkyti, jei sergan
tysis dar rūko, be to gera da- 
dyti diafragmai pritaikintą 
mankštą.

Emfizema vadinama būklė, 
kuomet plaučiai netenka savo 
elastingumo ir nebepajėgia 
įtraukti pakankamai oro su de- 
guoniu bei pašalinti iš kūno ang
lies dvidegį (carbon, dioxide). 
Pataria kreiptis Į plaučių ligų 
specialistą.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

Petras Mockaitis, gw. Chi
cagos Bridgeporto apylinkėje, 
sveikina Kalėdų proga savo mie
lus gimines, draugus, pažįsta
mus ir kaimynus, linkėdamas 
geros sekinės Naujuose 1976 me
tuose. Vietoj kalėdinių kortelių 
skiria $10 Naujienoms, tikslu 
remti lietuvišką spaudą.

MUMS GERAI KARTU
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū

ras, dideli kambariai. 2 auto garažas. 
Marquette Parko centre. S22.900.

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 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti* Maria High. — 
S45.500.

1% 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. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
S35.700.

8 BUTŲ 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

IŠAIŠKINTI ŽUDIKAI
Philadelphijos policija prane

ša, jog trys tipai — Salvatore 
Soli, Steven Maleno ir izaiah Me
lendez — nužudė dienraščio lei
dėją John 'įS: Knightą III. žudi
kai.' tebėra, policij os .pai eškomi. 
Jie ' tebesisTapsto..

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 klijentus visais jų pagei
daujamais valgiais. Pasirinki
mas labai įvairus. Su užsaky
mais prašome nesivėluoti.

Čia pat veikia gausus valgių i 
restoranas, atdaras kasdien. 
Nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Pirmadieniais uždarvta.

(Pr).

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ 
Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS 
Šasi Esfit*. Motery Public.

INCOME TAX SERVICE 
■259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Caip pat daromi vertimai, giminiu 
'škvletlmal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

— Feliksas Eidimtas, Cleve- 
landd lietuvių organizacijų vei- 
kėj as, stipriai j aučiąs išeivij os 
organizacijų pulsą, asmeniškai 
sveikino reorganizacinės JAV 
Lietuvių Bendruomenės konfe
renciją, įvykusią šių metų lap- 

tiką, “Per dešimtį nietų mes da-|kričio 16 dieną Chicagoje.

Su dideliu malonumu ir šau- 
liška pagarba sveikinu mielą, se
sę šaulę — laureatę laimėjusią 
Kipro Bielinio premiją ir dė
koju visų šaulių vardu, kad sa
vo atsiminimuose palikote mū
sų kartoms testamentą, kiek 
daug Jūsų kentėta, vargta ir iš
gyventa dėl pavergtos mūsų tė
vynės Lietuvos.

Šauliai didžiuojasi Jūsų laimė
jimu.

Tebūna tai mūsų tolimesnės 
kovos ir stiprybės šaltiniu kovo
je už tautos laisvę ir Lietuvos 
nepriklausomybę.

šauliškos pagarbos ir padė
kos ženklan, su sesių šaulių pa
lyda, aš įteikiu Jums šią rožių 
puokštę.

Paskutinis žodis atiteko lau
reatei. kuri savo kalboje padė
kojo knygą išleidusiems šau
liams, už premiją ir visiems ki
tiems, kurie prisidėjo prie šių 
iškilmių.

Meninę dalį atliko Tolima Ras
tenytė, Stasė Kielaitė ir Jonas 
Kelerius. Suvaidinta buvo Rū
ko— “Mano tautos istorija”, ku
rią paruošė muz. Darius I^apins- 
kas.

Vakaro propramą pravedė E. 
Pakštaitė. Po programos Nidos

Iki šio moto Weft Point Amerikos karo akademijon nepriimdavo 
moterų. Šiais metais priimtos ir pradėtos apmokyti 80 moterų. Pri
imtos kelios daugiau, kurios apmokymo metu gali nubyrėti. Paveiks
le matome naujf karo mokyklos mokinę, apsirėdžiusi* karo unifor
ma ir kariškai* batai*. Praeinantieji jauni vyrai vis dėlto pasižiūri 

į naujus veidus, atsiradusius West Point karo mokykloje.

o Kalėdų, Naujųjų Metų, 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).

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

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

TERRA
3r*ng*nybė*, Lalkrodžl*!, Dovano* 

visom* progoms.
3237 WEST «rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

■------------------------- —-------------- —■-

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvi kailininką {p* 

Chicagoje — hn-init

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TtUf.; REpublIc 7-1941




