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ŠNIPAS GUENTER GUILLAUME 
GAVO 13 METŲ KALĖJIMO 
Kancleris Brandt atsistatydino, kai 

teismo organai suėmė Guillaume 
DIUSELDORFAS, Vokietija. — Vokietijos teismas paskyrė 

šnipui Guenter Guillaujne 13 metų kalėjimo už šnipinėjimą' Rytų 
Vokietijos komunistinei valdžiai.

Šnipas Guillaume kartu su ki
tais vokiečiais pabėgo iš Rytų 
Vokietijos, perėjo visas stovyk
las, įstojo Į socialdemokratų par
tiją ir padėjo organizaciniame 
darbe. Po kelių metų jis neap
dairių partijos narių buvo pri
imtas dirbti ministerių kabinete, 
o vėliau ir pačioje kanclerio 
Willy Brandt kanceliarijoje.

šnipo žmona gavo 8 metus 
kalėjimo

šnipo žmona Crissel Guillaume 
gavo 8 metus kalėjimo už vyrui 
teikiamą pagalbą šnipinėjimo 
darbe. Policija būtų galėjusi su
imti Guillaume trims mėnesiais 
anksčiau, bet norėjo surinkti 
daugiau duomenų, kad galėtų jį 
nubausti.

Prie slaptų dokumentų šnipas 
Guillaume niekad nepriėjo, bet 
jis. Jkomunistus. informuodavo, 
apie kai kuriuos svarbesnius 
valstybės dalykus.

Kancleris Brandt bendradar
biavo su policija, kai patyrė, kad 
jo kancleliarijos tarnautojas šni
pinėja rusams. Buvęs kancleris 
liudijo teismui.

Kas būty, jei 
Amerikos nebūty

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros sekretoriaus Earl L. 
Butz pranešimu, Jungtinės Val
stybės šiais (fiskaliniais) me
tais skirs 6.5 milijonus metri
nių fonų maisto, tai yra 5 nuo
šimčiais daugiau negu buvo pla
nuota, maisto trūkstantiems 
kraštams sušelpti. Tos progra
mos išlaidos kaštuosiančios iki 
1.5 bilijono dolerių.

Siūlo naujus 
747 lėktuvus

WASHINGTONAS.—Sen. Wil
liam Proxmire (D. Wis.) pasiūlė 
sekmadieni, kad oro pajėgos, 
prieš paskandindamos 1.3 bili
jonų dolerių taisomų Lockheed 
C-5A lėktuvų defektinių spar
nų. pagalvotų apie pirkimą nau
jų Boeing 747 transporto lėktu
vų.

Proxmire pasakė, kad, užtek
tinai neapsvarsčiusios alternaty
vų, oro pajėgos bandė panikiš
kai įginti kongresą j C-5A lėk
tuvų brangaus pataisymo pa
tvirtinimą. Kaip vieną iš alter- 
nativų, Proxmire nurodė C-5A 
pakeitimą 30-čia Boeing 747-tais, 
“kas kainuotų tiek pat, kiek tek
tų išleisti C-5A lėktuvų taisy
mui”.

“Didžiausias pliusas perkant 
naujus lėktuvus”, sakė Prox
mire, “būtų tai, kad jų konstruk
cijos patvarumas jau yra įrody
tas komerciniam transporte”.

Jis pasakė, kad bus reikalin
ga peržiūrėti papildomą infor
maciją, liečiančią desarttų po
reikius, kad nuspręstum, ar aukš-

Popiežius bučiavo 
ortodokso kojas

Popiežius Povilas VI, melsda
mas užbaigti tarp krikščionių 
esantį skirtumą, pereitą sekma
dienį (XII.14), pamaldų metu 
Sikstino bažnyčioje, atsiklaupęs 
prieš graikų ortodoksų bažny
čios metropolitą Melitoną, bu- 

i čiavo metropolito kojas. Bažny
čioje esantieji maldininkai buvo 
nustebinti neįprastu gestu, to
kio palankumo ženklu. Popiežius 
fokui būdu, vardan vienybės, pa
gerbė metropolitaną Melitoną iš 
Kalkedonijo's. Vatikanas sako, 
kad anksčiau niekad nebuvo to
kio gesto, kad Romos katalikų 
popiežius parodytą kitam dva
siškiui tokį nuolankumą.

Sikstino bažnyčioje buvo at
laikomos pamaldos atžymėti de
šimtmečiui, kai janaikintas 
Konstantinopolio arba Bizanti
jos atskalūnų prakeikimas. Pa
maldose dalyvavo ištisa graikų 
ortodoksų bažnyčios barzdočių 
prelatų delegacija, kuriai vado
vavo metropolitas Melitonas.

Vatikanas pažymi, kad iškil
mės Sikstino bažnyčioje ir su
darymas specialios bažnyčių su
sijungimo komisijos yra tolimes
nis žingsnis kelyje į bažnyčių vie
nybę, kuri prasidėjo, kai popie
žius Povilas ir patriarchas Di
mitri jaus įpėdinis patriarchas 
Athenagoras Alyvų kalne. Je
ruzalėje, pasikeitė taikos buči
niais.

Irgi išradimas
LONDONAS. — Kunigas Le

onard Hodge išrado būdą, kur pa
dėti senas, sudėvėtas biblijas, 
maldaknyges, giesmynus ir ki
tokius vartoti nebetinkamus 
šventraščius: palaidoti drauge 
su mirusiais parapijonais.

Savo straipsnyje savaitrašty
je Church Times kun. Hodge 
rašo, kad pradėjęs tokias senas 
knygas rinkti kaip muziejinę re
tenybę, bet per 26 metus kuniga
vimo tų “retenybių” tiek pririn
kęs, kad pritrūko vietos, o pa- 
rapijonai vis daugiau tų knygų 
jam neša.

Mėginęs deginti, bet storais 
viršais aptaisytos knygos nede
gusios. Pagliau jam atėjęs įkvė
pimas — laidojant mirusį para- 
pijoną, įdėti į karstą tokių kny
gų.

■» Prancūzijos prezientas abe
joja, ar prancūzų inžinieriai pa
jėgs pastatyti Egipto amunici
jos dirbtuves. Egipte nėra šiai 
pramonei reikalingu žaliavų.

ta remontų kaina yra pateisina
ma.

Oro pajėgos sutiko pateisinti 
kai kurią informaciją ateinančių 
kelių savaičių bėgyje.

Ohio valstijoje, Peebles miestelyje yra didelės moderniu sprausmi- 
niy lėktuvu motoru dirbtuvės. Paveiksle matomas vaizdas yra pana
šus į kažkokį žvėrį, norintį griebti artyn priėjusį žmogy. Tikrumoje 
čia matome sprausminio lėktuvo išskėstą motorą, kurį tikrina in
spektorius. Jis privalo patikrinti kiekvieną, pridedamą motoro dalį.

AMERIKIEČIAI TARIASI SU TURKAIS
DĖL BAZIŲ ATIDARYMO

Turkai sutiko atidaryti kelias bazes ir 
leido kariams siusti švenčių siuntinius

, ANKARA, Turkija. — Atšalę JAV ir Turkijos santykiai 
pradėjo gerėti praeitą savaitę, kai abiejų valstybių diplomatai 
pradėjo pasitarimus JAV bazėms atidaryti.

Dabartiniu metu Turkijoje 
yra 7,000 JAV karių, bet bazės 
yra uždarytos. Turkai leido ame
rikiečiams naudotis kareivinė
mis, bet JAV kariai neturėjo 
teisės daryti jokių pratimų ir 
rinkti sovietų transporto žinių.
Yra vilties susitarti su turkais

Atrodo, kad netolimoje atei
tyje amerikiečiams pavyks susi
tarti su turkų valdžios atstovais 
ir karo bazės vėl bus atidarytos. 
Gal ne visos bazės bus atdaros, 
kai kurios šiandien gal ir nerei
kalingos, bet galingosios Ameri
kos radijo klausymo stotys bus 
atidarytos.

Tuo tarpu nieko neskelbiama 
apie turkų pageidaujamą atlygi
nimą. bet pasakojama, kad tur
kų valdžia padarė dideles nuo
laidas, sumažino reikalaujamą 
sumą.

Turkai juk žino, kad jiems 
daug lengviau ginti Turkijos 
sienas, jeigu ten tebestovi JAV 
kariai ir turkai gali pasinaudoti 
JAV surenkamomis žiniomis.

Ispanijoje vyksta 
peštynės

MADRIDAS. — Dešinio spar
no Karaliaus Kristaus kovotojų 
organizacijos grupė užpuolė Ba- 
sauri mieste, šiaurės Ispanijoje, 
2-jų tūkstančių demonstraciją 
ir mušė demonstracijos dalyvius. 
Demonstracija vyko priešais Ba- 
sauri kalėjimą, kuriame sėdi 
apie 100 varkų, atsiskyrimo nuo 
Ispanijos šalininkų.

Apie 60 demonstrantų buvo 
suimta.

Aliejus iš algių?’
JERUZALĖ. Izraelio mokslinin 

kai pradėjo laboratorijoje ban
dymus gaminti aliejų iš bakteri
jų auginamų sūriame dykumo
se randamame vandenyne. Ban
dymai gerai nusisekę, belieka iš
tirti, ar tokia aliejaus gamyba 
apsimokėtų komerciškai.

Sekretoriaus Kisingerio spau
dimu aliejaus versmes Sinajaus 
dykumoje grąžinus Egiptui, Iz
raelis liko be jokio naftos šal
tinio.

Jeruzalės universiteto biofizi
kas Ben Zion Ginzburg, kurs 
tiems bandymams vadovauja, 
pranešė, kad bandymai vyksta 
sėkmingai. Aliejus iš sūrame 
vandeny augančių algių, vadina
mų dunaliella. gaunamas dide
liu vandenilio (hodregeno) spau
dimu. Dunaliella algės auga Ne
gyvojoje jūroje, kur vanduo yra 
tiek mineralų pilnas, kad žmo
gus jame neskęsta.

Ginzburgo apskaičiavimais, no
rint Izraelį aprūpinti aliejumi 
iš algių, reiktų mažiausiai 400 
ketvirtainių mylių sūraus van
dens tvenkinių, kas užimtų visą 
dešimtadalį Izraelio turimos te
ritorijos.

Kinijoje atkasti 
dinosauro kaulai

TOKIJO. — Hsinhua žinių 
agentūra pranešė, kad kinų mok
slininkai Sečuano provincijoj at
kasė idelį skaičių dinosaurų 
griaučių. Tokio didelio dinosau
rų griaučių skaičiaus vos 100

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Gerai ginkluoti musulmonai 
vis dar tebekovoja Holiday Inn 
viešbučio srityje. Ginkluoti vy
rai bando įsistiprinti Phoenicia 
viešbučio apylinkėje. Dabarti
nei vyriausybei pavyko sustabdy
ti karo veiksmus kelioms valan
doms. Tai buvo 18-to paliaubos, 
bet niekas nebežino, kelias va
landas jos tęsis.

o JAV aeronautikos vadovybė 
iškėlė į pagandes naują satelitą, 
kuris galėtų sekti visas sovietų 
ir kiniečių paleidžiamas atomi
nes raketas. Apie šį satelitą ne
bus skelbiama daugiau žinių.

o- Mekoje kilo didelis gaisras, 
kurio metu sudegė kelios pj- 
ligrimus priglaudusios palapinės. 
Gaisro metu gyvybės neteko 128 
atvykę keleiviai. Sužeisti skai
čius siekia 151.

Turkai nori, kad greičiau 
būtų atidarytos Amerikos karo 
bazės, turinčios didelius elektro
ninius prietaisus padangės vyks
tančiam judėjimui stebėti. Da
bartiniu metu visi brangūs prie
taisai nenaudojami.

o- Paskutinis Amerikos sprau- 
sminis lėktuvas pirmadienį iš
skrido iš Tajaus aviacijos bazių. 
Kiekvienas karo lėktuvas buvo 
šunies apuostytas, kad iš Ta
jaus neišvežtų narkotikų.

o Korsikos gyventojai parei
kalavo leisti jiems tvarkytis vi
sus salos reikalus. Jiems atrodo, 
kad prancūzai labai jau išnau
doja salos turtus ir gyventojų 
darbą.

♦ Feeralinės valdžios aviaci
jos administracija tyrinėja prie
žastis, kodėl paskutiniu metu 
tiek daug lėktuvų praskrenda 
vienas labai netoli antro. Jau 
buvo 6 atsitikimai, kai vos neį
vyko lėktuvų katastrofos. Pra
eitą šeštadienį didelis keleivinis 
lėktuvas pakilęs 19,000 pėdų 
aukštumon, praskrido pro didelį 
karo transporto lėktuvą Tam
pos srityje.

Kisingeris tikėjosi tvarky
ti užsienio reikalus iki ateinan
čių metų prezidento rinkimų, 
bet dabar atrodo, kad jis gali 
būti priverstas pasitraukti anks
čiau.

♦ Sovietų valdžios paskelbti 
duomenys rodo, kad ateinančiais 
penkiais metais didelė darbo ir 
prakaito dalis eis sovietų karo 
reikalams, bet ne darbininkų ir 
valstiečių ..gerbūviui. ..Naujas 
penkmečio planas paruoštas pa
gal sovietų karo jėgų reikalavi
mus.

♦ Indonezijos maištininkai 
paleido visus traukinio įkaitus 
ir sutiko būti olandų teismo tei
siami už nužudytus tris žmones. 
Olandų premjeras yra įsitikinęs, 
kad teroristai paleis ir konsula
te laikomus 25 įkaitus. Olandų 
valdžia neina su jais į jokias 
derybas.

ketvirtainių metrų plote niekur 
kitur nebuvo rasta pasaulyje, 
užtikrina oficiali Kinijos žinių 
agentūra.

Metras yra truputį ilgesnis už 
jardą. Kai kurių dinosaurų bū
ta daugiau kaip 66 pėdų ilgumo.

Kontroliuo jant vėl Abu Rudais alyvos 
laukus Sinajuje, Egipto prezidento 

' A n war o Sadaro vyriausybė sako, kad 
‘ Izraelis skolingas 2 bil. doleriy už 
• alyvą, paimtą laike Izraelio okupa

cijos.

KISINGERIS LABAI SUSIRŪPINĘS 
VISA DETENTĖS POLITIKA

Soviety valdžia kolonizuoja Angola, kad 
galėtų kontroliuoti aliejų

WASHINGTONAS, D. C. — JAV kongresas nesiūs į An
golą Amerikos karių ar patarėjų, šiandien pareiškė atstovų 
rūmų saugumo lyderis Thomas P. O’Neil. Iš Belgijos atėjusios 
žinios sako, kad Kisingeris keliais atvejais Europoje pareiškęs, 
kad į Angolą teks pasiųsti Amerikos karo jėgas, kurios atvėsins 
sovietų valdžios kolonizacijos aistras.

Hughes gauna 
11 milijonų į savaitę

WASHINGTON, D. C. — Lėk
tuvų, 'karo pabūklų ir įvairių 
mašinų konstruktorius Howard 
Hughes kiekvieną savaitę iš Fe
deralinės valdžios gauna po 11 
milijonų dolerių.

Vien tik Erdvių administra
cija yra pasirašiusi 277 milijo
nų kontraktą įvairiems erdvėlai
viams statyti. Karo aviacijos 
kontraktai siekia 7 milijonus 
dolerių. Statytojas gauna dide
les pajamas iš transporto ben
drovių ir kelių Įrankių gamybos 
bendrovių.

Hughes dirbtuvės gamina pa
čias naujausias priemones elek
tronikos pramonei. Kiekvienas 
jo bendrovės darbininkas priva
lo būti ištikimas bendrovei ir 
Amerikai. Nuo 1968 metų ČIA 
yra pasirašiusi 32 įvairaus dy
džio kontraktus su Howard Hug
hes bendrovėmis.

Teismas klausinėja 
Hoffos draugus

DETROIT, Mich. — Keli pro
kurorai labai atidžiai tardo ne 
tik artimus James Hoffos gimi
nes, bet ir jo bendraarbbius veži
kų unijoje.

Atrodo, kad prokuratūra jau 
yra sučiupusi Hoffos mirties siū
lo galą, bet iki šio meto neturi 
patikimų liudininkų. Vienas liu
dininkas policijai ir prokurorui 
pripasakojo įvairių dalykų, o 
teismui jam užsičiaupė burna. 
Jis atsisakė liudyti.

Iš kitos pusės, prokuratūra ti
krina vežikų unijos milijoninį 
pensijų fondą, kuriame atskaito
mybė netvarkoje.

Thomas O’Nell pareiškė, kad 
jam yra žinomos Amerikos Kon
greso atstovų nuotaikos. Jie jo
kiu būdu dabartiniu metu ne
siūs Amerikos karių į nežino
mą avantiūrą. Jie nenori, kad 
į Angolą būtų siunčiami JAV 
karo patarėjai. Dėl patarėjų 
Amerika įsivėlė į Vietnamo ka
rą.

Iš Londono ateinančios žinios 
sako, kad sekretorius Kisingeris 
labai susirūpinęs sovietinės de- 
tentės eiga. Jeigu sovietų val
džia nesiims priemonių sustab
dyti ginklų siuntimą į Angolą, 
tai niekais eis visa detentfės po
litika. Kisingeris yra įsitikinęs, 
kad kito kelio Sovietų ekspan
sijai sustabdyti nėra, kaip karo 
jėgų siuntimas i Angolą. Jam 
jau nusibodę pasakoti sovietų 
diplomatams, kad panašios so
vietų intervencijos kenkia san
tykiams su JAV. Sekretorius 
Kisingeris, besitardamas su Eu
ropos diplomatais Belgijoje, ke
liais atvejais jiems pasakojo apie 
reikalą tiesioginės intervencijos. 
Jam atrodė, jog tai yra pats 
geriausias būdas sustabdyti so
vietų nosies kišimą į Afriką ir 
kitas valstybes.

Thomas O’Neil nepatenkintas, 
kad Valstybės Departamentas 
iki šio meto neinformavo kon
greso atstovi] apie dabartinę pa
dėtį Angoloj. Dabar aiškėja, kad 
ten jau yra keli tūkstančiai Ku
bos kareivių nepaprastai daug 
įvairių sovietų ginklų. Vieni pa
sakoja, kad ginklai yra papras
ti, bet kitos žinios sako, kad ru
sai jau suvertė į Luandos uostą 
įvairiausių ginklų už pusę bili
jono dolerių.

Tuo tarpu ambasadorius Moy
nihan pranešė Jungtinėms Tau
toms, kad sovietų valdžia, kolo
nizuodamas Angolą, siekia išnau- 
duoti tos valstybės žibalo 
klodus. Sovietų valdžia pakalba 
apie aliejaus pardavimą Euro
pos valstybėms, bet iki šio meto 
josios aliejų gauna tiktai rusų- 
kontroliuojamos Rytų Europos 
valstybės. Be to. rusams rūpi 
alieiaus transporto kontrolė. Jie 
įsitikino, kad Persijos įlankoje 
jiems bus sunku įsistiprinti, bet 
iš Angolos jie galės sustabdyti 
transportuojamą Persijos įlan
kos aliejų. Ludandoje Įsisttipri- 

i nę rusai-galės kontroliuoti alie- 
I jaus transportą į Pietų ir šiau
rės Ameriką.

Šalta, vėjuota.
•Saulė teka 7:12, leidžiasi 1:22.
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Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄI

I
 Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. 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- I 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

iI AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS

I
 vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608 1
4—~ —r——---:-- ----------- ----

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
~ --------- ■ ---- - ~.....-----  ----------- =0
' U'-r'" - ............ -------------------------------------------------- --------- ------------~ * '' ' ' -------- --------- '

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL N A U J O K AITI S
2022 W. 65 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. V A L A N T I N A S

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJINTOMS šiemet suėio 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
menkos 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, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju igalich 
ūmais. *

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 poltmių 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.

. Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik 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 men. — S8.50, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — S14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo- 
se $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608

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

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

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

ADRESAS —.............................  _.................
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1975 m. gruodžio 6 d. Jauni- 
•mu Centre įvyko iškilmingas 
J.premijos įteikimas laureatai bu- 
vusiai Sibiro kalinei Elenai Ju- 
ciūtei už knygą — “Pėdos mir
ties zonoje”. >

Susidomėjimas šiuo vakaru, 
atrodo, buvo didelis, nes didžio
je 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
mo vakarą atidarė ir Įvadini žo
dį tarė Juozas Skorubskas. Pa
sveikinęs susirinkusius jis pri
minė mirusį Kiprą Bielinį, kuris 
paliktame savo testamente užra
šė S3,000, kas geriausiai apra
šys bolševikinį genocidą. Komi- 

I 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 “mirties 
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 koncentracijos 
lagerių tragiškų pergyvenimų 
veidrodis.

Simo Kudirkos šaulių kuopa, 
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.

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 lytima Ras
tenytė, Stasė Kielaitė ir Jonas 
Kelerius. Suvaidinta buvo Rū
ko— “Mano tautos istorija”, ku
rią paruošė muz. Darius T^pins- 
kas.

Vakaro propramą pravedė E. 
Pakštaitė. Po programos Nidos
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HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

Naujienoms reikalingas 
SPAUSTUVĖS DARBININKAS 

Nuolatinis darbas, geras atlyginimas. 
Prašome telefonuoti pasitarimui 

HA 1-6100

restorane laureatės garbei buvo 
surengtos vaišės. ai bud

Apnuodyta ežero žuvis
Jei prisimeškeriojai tiek žu

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

Priežastis ta, kad Michigan© 
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 pa
teko Į Didžiuosius Ežerus.

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 pinigu ekstorcijos 
(grasinimais Įšreikalavimo) iš 
biznierių ir mbkyklg: vaikų. Tos 
gaujos šiandien “(jperuoja” ne
be kumštimis, hamOrdarbo “zip” 
šaudyklėmis, beisbwp. lazdomis.: 
šiandien jų irankiapįfra hjitfum- 
pinti šautuvai, auteįnatai • ir ’.38 
kalibro revolveriaiĄG-aujas tu-, 
ri juodieji, baltieji ftt l“čigbriai”; 
jų yra visose miestą dalyse, bet 
daugiausiai pietinėje; gaujų di
dumas nuo-šešių ii* trijų tūks
tančių narių ir kriri|inalo pikta- 
darystėrriis gatvių ^gaujos jau 
konkuruoja su “Įfrofesionalų” 
gengsterių gaujomis.

šiandien policija pakeitė tak
tiką, “Per dešimtį rrietu mes da

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

DISORGANIZED FAMILY 
of 5 desperately needs 

HOUSEKEEPER 
2 or 3 days a week, 

or live-in. 
679-2721

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 atkąjbinėjame. 
Jie yra fanatikai, šiandien su
ėmę jaunametį nusikaltėlį ne
paisome jo narystės, p 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

Į vienos emfizemą' (Emphise- 
ma) sergančio asmens paklausi
mą, kur jam geriau gyventi, Dr. 
George Thoąftėson atsako, kad 
dvi sąlygos yra būtinos — gy
venti kur oras: yra švarus ir tu
ri apsčiai deguonie (oxygen) ir 
būtinai mesti rūkyti,- jei sergan-
lysis 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. ■

IŠAIŠKINTI ŽUDIKAI
Philadelphijos policija prane

ša, jog trys tipai -— Salvatore 
Soli, Steven Maleno ir Izaiah Me
lendez — nužudė dienraščio lei
dėją Johri'jS’. Knightą .III. žudi
kai-.’ tebėra, policijos .paieškomi. 
Jie ’ tęŲesi'slapsto..

L T R U M P A 1 J
' ........... - o

— Feliksas Eidimtas, Cleve- 
landb lietuvių organizacijų vei
kėjas, stipriai jaučiąs išeivijos 
organizacijų'pulsą, asmeniškai 
sveikino reorganizacinės JAV 
Lietuvių Bendruomenės konfe
renciją, įvykusią šių metų lap
kričio 16 dieną Chicagoje.

Iki šio meto 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 naują karo mokyklos mokinę, apsirėdžiusią karo unifor
ma ir kariškai# bąfaia. Praeinantieji jauni vyrai vis dėlto pasižiūri 

į naujus veidus, atsiradusius West Point karo mokykloje.

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 IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.__________
j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IB BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

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

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. — 
$45,500.

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 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti musų. 
$71,700.

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

BUD’S REAL ESTATE
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 
restoranas, atdaras kasdien. 
Nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Pirmadieniais uždaryta.

(Pr).

PIRKSIT — PARDUOSI? — 
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. Š T ?4 K U S
Rasi Estais. Notsry Public.

INCOME TAX SERVICE
■259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 I
Taip pat daromi vertimai, giminiu i 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

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, Ill. 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 visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-c&nditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

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

Brtngenybės, Lalkrocfflel, Dov«no» 
vltomj progom*.

3237 WEST Wrd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvi kailininką ŲįĄ 

Chicagoje “1 ™ nu

ei. 263-5826 
(įstaigo*) ir 
677-8489

(buto)

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

-----------  ------ -———---- — ---------------------- 
dėmesio

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

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
26^6 WEST 69th STREET 

Telef.; REpublIc 7-1 Ml
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ŠNIPAS GUENTER GUILLAUME 
GAVO 13 METU KALĖJIMO 
Kancleris Brandt atsistatydino, kai 

teismo organai suėmė Guillaume 
DIUSELDORFAS, Vokietija. — Vokietijos teismas paskyrė 

šnipui Guenter Guillaųrne 13 metų kalėjimo už šnipinėjimą1 Rytų 
Vokietijos komunistinei valdžiai.

Šnipas Guillaume kartu su ki
tais vokiečiais pabėgo iš Rytų 
Vokietijos, perėjo visas stovyk
las, įstojo Į socialdemokratų par
tiją ir padėjo organizaciniame 
darbe. Po kelių metų jis neap
dairių partijos narių buvo pri
imtas dirbti ministerių kabinete, 
o vėliau ir pačioje kanclerio 
Willy Brandt kanceliarijoje.

šnipo žmona gavo 8 metus 
kalėjimo

šnipo žmona Crissel Guillaume 
gavo 8 metus kalėjimo už vyrui 
teikiamą pagalbą šnipinėjimo 
darbe. Policiją būtų galėjusi su
imti Guillaume trims mėnesiais 
anksčiau, bet norėjo surinkti 
daugiau duomenų, kad galėtų ji 
nubausti.

Prie slaptų dokumentų šnipas 
Guillaume niekad nepriėjo, bet 
jis- -komunistus informuodavo, 
apie, kai kuriuos svarbesnius 
valstybės dalykus.

Kancleris Brandt bendradar
biavo su policija, kai patyrė, kad 
jo kancleliarijos tarnautojas šni
pinėja rusams. Buvęs kancleris 
liudijo teismui.

Kas būtų, jei 
Amerikos nebūty

WASHINGTONAS. — Agri
kultūros sekretoriaus Earl L. 
Butz pranešimu, Jungtinės Val
stybės šiais (fiskaliniais) me
tais skirs 6.5 milijonus metri
nių fonų maisto, tai yra 5 nuo
šimčiais daugiau negu buvo pla
nuota, maisto trūkstantiems 
kraštams sušelpti. Tos progra
mos išlaidos kaštuosiančios iki 
1.5 bilijono dolerių.

Siūlo naujus 
747 lėktuvus

WASHINGTONAS.—Sen. Wil
liam Proxmire (D. Wis.) pasiūlė 
sekmadieni, kad oro pajėgos, 
prieš paskandindamos 1.3 bili
jonų dolerių taisomų Lockheed 
C-5A lėktuvų defektinių spar
nų, pagalvotų apie pirkimą nau
jų Boeing 747 transporto lėktu
vu.

Proxmire pasakė, kad, užtek
tinai neapsvarsčiusios alternaty
vų, oro pajėgos bandė panikiš
kai įginti kongresą f C-5A lėk
tuvų brangaus pataisymo pa
tvirtinimą. Kaip vieną iš alter- 
nativu, Proxmire nurodė C-5A 
pakeitimą 30-čia Boeing 747-tais, 
“kas kainuotų tiek pat, kiek tek
tų išleisti C-5A lėktuvų taisy
mui”.

“Didžiausias pliusas perkant 
naujus lėktuvus”, sakė Prox
mire, “būtų tai, kad jų konstruk
cijos patvarumas jau yra įrody
tas komerciniam transporte”.

Jis pasakė, kad bus reikalin
ga peržiūrėti papildomą infor
maciją, liečiančią desanttų po
reikius, kad nuspręstom, ar aukš-

Popiežius bučiavo 
ortodokso kojas

Popiežius Povilas VI, melsda
mas užbaigti tarp krikščionių 
esanti skirtumą, pereitą sekma
dienį (XII.14), pamaldų metu 
Sikstino bažnyčioje, atsiklaupęs 
prieš graikų ortodoksų bažny
čios metropolitą Melitoną, bu
čiavo metropolito kojas. Bažny
čioje esantieji maldininkai buvo 
nustebinti neįprastu gestu, to
kio palankumo ženklu. Popiežius 
fokui būdu, vardan vienybės, pa
gerbė metropolitaną Melitoną iš 
Kalkedonijo's. Vatikanas sako, 
kad anksčiau niekad nebuvo to
kio gesto, kad Romos katalikų 
popiežius parodytą kitam dva
siškiui tokį nuolankumą.

Sikstino bažnyčioje buvo at? 
laikomos pamaldos atžylnėti de
šimtmečiui, kai janaikintas 
Konstantinopolio arba Bizanti
jos atskalūnų prakeikimas. Pa
maldose dalyvavo ištisa graikų 
ortodoksų bažnyčios barzdočių 
prelatų delegacija, kuriai vado
vavo metropolitas Melitonas.

Vatikanas pažymi, kad iškil
mės Sikstino bažnyčioje ir su
darymas specialios bažnyčių su
sijungimo komisijos-yra tolimes
nis žingsnis kelyje į bažnyčių vie
nybę, kuri prasidėjo, kai popie
žius Povilas ir patriarchas Di
mitri j aus įpėdinis patriarchas 
Athenagoras Alyvų kalne. Je
ruzalėje, pasikeitė taikos buči
niais.

Irgi išradimas
LONDONAS. — Kunigas Le

onard Hodge išrado būdą, kur pa
dėti senas, sudėvėtas biblijas, 
maldaknyges, giesmynus ir ki
tokius vartoti nebetinkamus 
šventraščius: palaidoti drauge 
su mirusiais parapijonais.

Savo straipsnyje savaitrašty
je Church Times kun. Hodge 
rašo, kad pradėjęs tokias senas 
knygas rinkti kaip muziejinę re
tenybę, bet per 26 metus kuniga
vimo tų “retenybių” tiek pririn
kęs, kad pritrūko vietos, o pa- 
rapijonai vis daugiau tų knygų 
jam neša.

Mėginęs deginti, bet storais 
viešais aptaisytos knygos nede
gusios. Pagliau jam atėjęs įkvė
pimas — laidojant mirusį "para- 
pijoną, įdėti j karstą tokių kny-

♦ Prancūzijos prezientas abe
joja, ar prancūzų inžinieriai pa
jėgs pastatyti Egipto amunici
jos dirbtuves. Egipte nėra šiai 
pramonei reikalingų žaliavų.

ta remontų kaina yra pateisina
ma.

Oro pajėgos sutiko pateisinti 
kai kurią informaciją ateinančių 
kelių savaičių bėgyje.
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Ohio valstijoje, Peebles miestelyje yra didelės moderniy sprausmi- 
niy lėktuvu motoru dirbtuvės. Paveiksle matomas vaizdas yra pana
šus į kažkokį žvėrį, norintį griebti artyn priėjusį žmogy. Tikrumoje 
čia matome sprausminio lėktuvo išskėstą motorą, kurį tikrina in
spektorius. Jis privalo patikrinti kiekvieną pridedamą motoro dalį.

AMERIKIEČIAI TARIASI SU. TURKAIS 
: DĖL BAZIŲ ATIDARYMO

Turkai sutiko atidaryti kelias bazes ir 
leido kariams siusti švenčiu siuntinius

ANKARA, Turkija. — Atšalę JAV ir Turkijos santykiai 
pradėjo gerėti praeitą savaitę, kai abiejų valstybių diplomatai 
pradėjo pasitarimus JAV bazėms atidaryti.

Dabartiniu metu Turkijoje 
yra 7,000 JAV karių, bet bazės 
yra uždarytos. Turkai leido ame
rikiečiams naudotis kareivinė
mis, bet JAV kariai neturėjo 
teisės daryti jokių pratimų ir 
rinkti sovietų transporto žinių.
Yra vilties susitarti su turkais

Atrodo, kad netolimoje atei
tyje amerikiečiams pavyks susi
tarti su turkų valdžios atstovais 
ir karo bazės vėl bus atidarytos. 
Gal ne visos bazės bus atdaros, 
kai kurios šiandien gal ir nerei
kalingos, bet galingosios Ameri
kos radijo klausymo stotys bus 
atidarytos.

Tuo tarpu nieko neskelbiama 
apie turkų pageidaujamą atlygi
nimą, bet pasakojama, kad tur
kų valdžia padarė dideles nuo
laidas, sumažino reikalaujamą 
sumą.

Turkai juk žino, kad jiems 
daug lengviau ginti Turkijos 
sienas, jeigu ten tebestovi JAV 
kariai ir turkai gali pasinaudoti 
JAV surenkamomis žibiomis.

_ <•

Ispanijoje vyksta 
peštynės

MADRIDAS. — Dešinio spar
no Karaliaus Kristaus kovotojų 
organizacijos grupė užpuolė Ba- 
sauri mieste, šiaurės Ispanijoje, 
2-jų tūkstančių demonstraciją 
ir mušė demonstracijos dalyvius. 
Demonstracija vyko priešais Ba- 
sauri kalėjimą, kuriame sėdi 
apie 100 varkų, atsiskyrimo nuo 
Ispanijos šalininkų.

Apie 60 demonstrantų buvo 
suimta.

Aliejus iš algių?
JERUZALĖ. Izraelio mokslinin 

kai pradėjo laboratorijoje ban
dymus gaminti aliejų iš bakteri
jų auginamų sūriame dykumo
se randamame vandenyne. Ban
dymai gerai nusisekę, belieka iš
tirti, ar tokia aliejaus gamyba 
apsimokėtų komerciškai.

Sekretoriaus Kisingerio spau
dimu aliejaus versmes Sinajaus 
dykumoje grąžinus Egiptui, Iz
raelis liko be jokio naftos šal
tinio.

Jeruzalės universiteto biofizi
kas Ben Zion Ginzburg, kurs 
tiems bandymams vadovauja, 
pranešė, kad bandymai vyksta 
sėkmingai. Aliejus iš sūrame 
vandeny augančių algių, vadina
mų dunaliella, gaunamas dide
liu vandenilio (hodregeno) spau
dimu. Dunaliella algės auga Ne
gyvojoje jūroje, kur vanduo yra 
tiek mineralų pilnas, kad žmo
gus jame neskęsta.

Ginzburgo apskaičiavimais, no
rint Izraelį aprūpinti aliejumi 
iš algių, reiktų mažiausiai 400 
ketvirtainiu mylių sūraus van
dens tvenkinių, kas užimtų visą 
dešimtadalį Izraelio turimos te
ritorijos.

Kinijoje atkasti 
dinosauro kaulai

TOKIJO. — Hsinhua žinių 
agentūra pranešė, kad kinų mok
slininkai Sečuano provincijoj at
kasė idelį skaičių dinosaurų 
griaučių. Tokio didelio dinosau
rų griaučių skaičiaus vos 100

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Gerai ginkluoti musulmonai 
vis dar tebekovoja Holiday Inn 
viešbučio srityje. Ginkluoti vy
rai bando Įsistiprintr Phoenicia 
viešbučio apylinkėje. Dabarti
nei vyriausybei pavyko sustabdy
ti karo veiksmus kelioms valan
doms. Tai buvo 18-to paliaubos, 
bet niekas nebežino, kelias va
landas jos tęsis.

♦ JAV aeronautikos vadovybė 
iškėlė į pagandes naują satelitą, 
kuris galėtų sekti visas sovietų 
ir kiniečių paleidžiamas atomi
nes raketas. Apie šį satelitą ne
bus skelbiama daugiau žinių.

o Mekoje kilo didelis gaisras, 
kurio metu sudegė kelios pi
ligrimus priglaudusios palapinės. 
Gaisro metu gyvybės neteko 128 
atvykę keleiviai. Sužeisti skai
čius siekia 151.

♦ Turkai nori, kad greičiau 
būtų atidarytos Amerikos karo 
bazės, turinčios didelius elektro
ninius prietaisus padangės vyks
tančiam judėjimui stebėti. Da
bartiniu metu visi brangūs prie
taisai nenaudojami.

♦ Paskutinis Amerikos sprau- 
sminis lėktuvas pirmadienį iš
skrido iš Tajaus aviacijos bazių. 
Kiekvienas karo lėktuvas buvo 
šunies apuostytas, kad iš Ta
jaus neišvežtų narkotikų.

o Korsikos gyventojai parei
kalavo leisti jiems tvarkytis vi
sus salos reikalus. Jiems atrodo, 
kad prancūzai labai jau išnau
doja salos turtus ir gyventojų 
darbą.

♦ Feeralinės valdžios aviaci
jos administracija tyrinėja prie
žastis, kodėl paskutiniu metu 
tiek daug lėktuvų praskrenda 
vienas labai netoli antro. Jau 
buvo 6 atsitikimai, kai vos neį
vyko lėktuvų katastrofos. Pra
eitą šeštadienį didelis keleivinis 
lėktuvas pakilęs 19,000 pėdų 
aukštumon, praskrido pro didelį 
karo transporto lėktuvą Tam
pos srityje.

♦ Kisingeris tikėjosi tvarky
ti užsienio reikalus iki ateinan
čių metų prezidento rinkimų, 
bet dabar atrodo, kad jis gali 
būti priverstas pasitraukti anks
čiau.

♦ Sovietų valdžios paskelbti 
duomenys rodo, kad ateinančiais 
penkiais metais didelė darbo ir 
prakaito dalis eis sovietų karo 
reikalams, bet ne darbininkų ir 
valstiečių ..gerbūviui. ..Naujas 
penkmečio planas paruoštas pa
gal sovietų karo jėgų reikalavi
mus.

♦ Indonezijos maištininkai 
paleido visus traukinio įkaitus 
ir sutiko būti olandų teismo tei
siami už nužudytus tris žmones. 
Olandų premjeras yra įsitikinęs, 
kad teroristai paleis ir konsula
te laikomus 25 įkaitus. Olandų 
valdžia neina su jais į jokias 
derybas.

ketvirtainių metrų plote niekur 
kitur nebuvo rasta pasaulyje, 
užtikrina oficiali Kinijos žinių 
agentūra.

Metras yra truputį ilgesnis už 
jardą. Kai kurių dinosaurų
ta daugiau kaip 66 pėdų ilgumo.

KISINGERIS LABAI SUSIRŪPIN
VISA DETENTĖS POLITIKA

Sovietų valdžia kolonizuoja Angolą, kad 
galėtų kontroliuoti aliejų

WASHINGTONAS, D. C. — JAV kongresas nesiųs į An
golą Amerikos karių ar patarėjų, šiandien pareiškė atstovų 
rūmų saugumo lyderis Thomas P. O’Neil. Iš Belgijos atėjusios 
žinios sako, kad Kisingeris keliais atvejais Europoje pareiškęs, 
kad į Angolą teks pasiųsti Amerikos karo jėgas, kurios atvėsins 
sovietų valdžios kolonizacijos aistras.

Hughes gauna 
11 milijonų į savaitę

WASHINGTON, D. C. — Lėk
tuvų, karo pabūklų ir įvairių 
mašinų konstruktorius Howard 
Hughes kiekvieną savaitę iš Fe
deralinės valdžios gauna po 11 
milijonų dolerių.

Vien tik Erdviu administra
cija yra pasirašiusi 277 milijo
nų kontraktą įvairiems erdvėlai
viams statyti. Karo aviacijos 
kontraktai siekia 7 milijonus 
dolerių. Statytojas gauna dide
les pajamas iš transporto ben
drovių ir kelių įrankių gamybos 
bendrovių.

Hughes dirbtuvės gamina pa
čias naujausias priemones elek
tronikos pramonei. Kiekvienas 
jo bendrovės darbininkas priva
lo būti ištikimas bendrovei ir 
Amerikai. Nuo 1968 metų ČIA 
yra pasirašiusi 32 įvairaus dy
džio kontraktus su Howard Hug
hes bendrovėmis.

Teismas klausinėja 
Hoffos draugus

DETROIT, Mich. — Keli pro
kurorai labai atidžiai tardo ne 
tik artimus James Hoffos gimi
nes, bet ir jo bendraarbbius veži
kų unijoje.

Atrodo, kad prokuratūra jau 
yra sučiupusi Hoffos mirties siū
lo galą, bet iki šio meto neturi 
patikimų liudininkų. Vienas liu
dininkas policijai ir prokurorui 
pripasakojo įvairių dalykų, o 
teismui jam užsičiaupė burna. 
Jis atsisakė liudyti.

Iš kitos pusės, prokuratūra ti
krina vežikų unijos milijoninį 
pensijų fondą, kuriame atskaito
mybė netvarkoje.

Thomas O’Neil pareiškė, Jcad 
jam yra žinomos Amerikos Kon
greso atstovų nuotaikos. Jie jo
kiu būdu dabartiniu metu ne
siųs Amerikos' karių į nežino
mą avantiūrą. Jie nenori, kad 
į Angolą būtų siunčiami JAV 
karo patarėjai. Dėl patarėjų 
Amerika įsivėlė į Vietnamo ka
rą.

Iš Londono ateinančios žinios 
sako, kad sekretorius Kisingeris 
labai susirūpinęs sovietinės de- 
tentės eiga. Jeigu sovietų val
džia nesiims priemonių sustab
dyti ginklų siuntimą į Angolą, 
tai niekais eis visa detenfės po
litika. Kisingeris yra įsitikinęs, 
kad kito kelio Sovietų ekspan
sijai sustabdyti nėra, kaip karo 
jėgų siuntimai Į Angolą.' Jam 
jau nusibodę pasakoti sovietų 
diplomatams, kad panašios so
vietų intervencijos kenkia san
tykiams su JAV. Sekretorius 
Kisingeris, besitardamas su Eu
ropos diplomatais Belgijoje, ke
liais atvejais jiems pasakojo apie 
reikalą tiesioginės intervencijos. 
Jam atrodė, jog tai yra pats 
geriausias būdas sustabdyti so
vietų nosies kišimą į Afriką ir 
kitas valstybes.

Thomas O’Neil nepatenkintas, 
kad Valstybės Departamentas 
iki šio meto neinformavo kon
greso atstovų apie dabartinę pa
dėtį Angoloj. Dabar aiškėja, kad 
ten jau yra keli tūkstančiai Ku
bos kareivių nepaprastai daug 
įvairių sovietų ginklų. Vieni pa
sakoja, kad ginklai yra papras
ti, bet kitos' žinios sako, kad ru
sai jau suvertė į Luandos uostą 
įvairiausių ginklų už pusę bili
jono dolerių.

Tuo tarpu ambasadorius Moy
nihan pranešė Jungtinėms Tau
toms, kad sovietų valdžia, kolo
nizuodamas Angolą, siekia išnau- 
duoti tos valstybės žibalo 
klodus. Sovietų valdžia pakalba 
apie aliejaus pardavimą Euro
pos valstybėms, bet iki šio meto 
josios aliejų gauna tiktai rusų 
kontroliuojamos Rytų Europos 
valstybės. Be to. rusams rūpi 
alieiaus transporto kontrolė. Jie 
įsitikino, kad Persijos įlankoje 
jiems bus sunku įsistiprinti, bet 
iš Angolos jie galės sustabdyti 
transportuojamą Persijos įlan- 

j kos aliejų. Ludandoje jsisttipri- 
i nę rusai galės kontroliuoti alie
jaus transportą į Pietų ir Šiau
rės Ameriką.

Kontroliuojant vii Abu Rudais alyvos 
laukus Sinajuje, Egipto prezidento 

'Anwaro Sadaro vyriausybė sako, kad 
bū- J Izraelis skolingas 2 bil. doleriu už 

'alyva, paimtg laiko Izraelio okupa
cijos.



Kūno, prato ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

TINKAMAS MAISTAS - GERAS VAISTAS
Tinkamas maitinimasis turi geros įtakos tik gydy

mui ligų, bet ir apsisaugojimui nuo jų.
Mediciniška tiesa 1

Ir tu nė

Daugelio susirgimų atvejais j kymui tinkamai elgtis, maitintis 
maitinimasis turi didelės reikš- j bei švariu oru savo ir artimo 
mės. Toks pakeltas kraujospū- j plaučius vėdinti. Tokie rūkoriai 
dis, arterijų priskretimas, cuk-i— jie patys teršia savo kūną ir 

• raligė. nutukimas, virškinimo; kenkia aplinkiniams.
kana'o negerumai tvarkomi di-' neprasižiok su patarimu jiems 
džiausią dalimi maistu. Dabar-mesti rūkius! Jie nuodija sa- 
gydomasis maitinimas tapo svar
bia dalimi labai sudėtingo žmo
gaus negerovių tvarkymo. Už 

_ tai nė vienas iš mūsų neturėtu- 
' me auleisti mitybos srityje, kai 

> -norime, ilgiau pabūti nesirgę ir
greičiau iš lovos keltis bet ku- 

; * 'ria liga sunegalavus.
: , Neretai pasitaiko, kad ligo

niai jiems paskirtos dietos ne- 
.prisfriko. Tai jie negali valgyti 
be druskos, tai jiems maiste rie
balu oermažai, tai cukraus ne
pridėta. tai alaus nėra prie pie- 

'tų... Nesitaisant ligoniui, gydy
tojas didina vaistų dozę, keičia 
be reikalo vaistus, skirtingą die
tą prirašo... vis dėl tokio ligonio 
neklusnumą, dėl jo nesilaikymo 
gamtos dėsnių. Kenčia pats ser
gantysis ir vargina savo gera
dari' 's: gydytojus, gailestingas 
seseris, šeimininkes, namiš
kius. .

Visi nori sveikesniais būti, bet

ve ir artimą ir toliau taip elg
sis, kol pajėgs kalėdiškai gera- 
vališkai (jausmais susveikdami) 
elgtis ne tik per šventes, bet ir 
per visą likusį savo gyvenimą.

Ee asmenybės susitvarkymo 
nėra sveiko gyvenimo

Tuščias burnos aušinimas yra 
patarimas kad ir sveikiausiam 
žmogui, bet dar j tikrą žmogų 
neišsivysčiusiam. Trys šio kraš
to mokslininkai — vėžio ligos ty
rinėtojai šiais metais gavo No
belio premiją už pastangas vė
žio ligos tyrinėjime. Jie tvirti
na, kad mes visi, dabar gyvenan
tieji, turime .keisti savo valgy
mo įpročius sveikesniais ir liau
tis rūkius tabaką. Rodos, taip 
paprastas yra tų mokslininkų 
patarimas, o kaip sunkus jis yra 
išpildyti dar tikru žmogumi ne
tapusiam mūsiškiui ir ne mū
siškiui.

ne visi pajėgia sveikatos užlai-1 Jausmais — sava asmenybe

Daugelio fibrinio stiklo siūlų pavija (dešinėje) duoda stiprybę (kairėje). Pavija sudaro šimtai 
pavieniu siūleliu, plonesnių už žmogaus plauką. Jie naudojami vartojamą produktų gamybai   
tekstilei ir padangoms. Siūlai tikrniami Owens-Corning Fiberglas Corp, technikiniame centre,

Grandville, Ohio.

» » ta • V » . «tam znicgut nė
ra gana. Tokiam žmogui reikia * 
pačiam stengtis sužmoniškėti— 
jausmais — asmenybe sustiprė
ti. Ypač šiose Kalėdose mes visi 
taip turime stengtis. Mums tik
rą gyvenimišką tiesą primena 
ne kokie dvasiškiai (tokia jų 
vyriausioji pareiga turėtų būti), 
bet trys šio krašto mokslui atsi- 
davusieji asmenys. Klausykime 
jų — bus geriau Žemei ir Dan
gui. Visų pirma turime bent 
per aguonos grūdą sugerava- 
lėti — sužmoniškėti — asmeny
bėmis sustiprėti, kad pajėgtu
me bent per milimetrą nuo vėžio 
ir perankstybos mirties atsito
linti. Tokio sustiprėjimo ir atsi
tolinimo jsigijfmas yra pats 
prasmingiausias visiems šio sky
riaus skaitytojams šių švenčių 
metu linkėjimas.

Pasiskaityti. Sveikatos Apsau
ga, Nr. 3, 1960.
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įvairias kaiby tdrrrie
MADRIDAS. — Naujasis Is

panijos karalius Juan Carlos 
de Burbon legalizavo , (leido) 
vartoti — kąlbėti ir, rašyti bas
kų, kataloniečių, galų ir Valen- 
cijos provincijos gyventojų tar
mėmis, kurias diktatorius Fran
co buvo uždraudęs, per 37 metus 
savo valdymo. Jaunojo karaliaus 
potvarkis paliečia visą trečdalį 
36 milijonų Ispanijos gyventojų. 
Generalissimo Franco pats bu
vo kilęs iš Galicijos. ,,

Oficialioji Ispanijos kalbą pa
silieka Kastilijos tarmė. .Tiki
ma, kad tarmėm laisvės grąži
nimas daug, paskatins Jiąųdies 
mena ir muziką bei literatūrą.

JAI) IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

m l aipsniai. atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
P FT RON ĖLĖS Lit DŽIU VIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
S3 puslapiai. Kaina 51.UO.

M>i knygas galima gauti "Naujienose” ariia pasiimtus
pinigus tokiu adresu:

AUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO 8. ILL.

dar toli nuo tikro žmogaus esan- ! tualus atlikinėja. Toks kapelio- 
tis mūsiškis tuoj stos save tei- nas rūko gydytojų užkandinėje, 
sinti, kad jo rūkymas ir menka Į visai nuo savęs nustumdamas 
mityba nieko bendro neturi su tvarkingesnį gydytoją. Kokią 
vėžio gausėjimu mūsų tarpe. Jie paguodą toks gali duoti paguo- 
tvirtins, kad čia turi didelės: dos reikalingam susilpusiam 
reikšmės automobilio gazai ir j žmogui, kada tas dvasiškis pats 
kiti oro teršalai — tik ne į jo yra didžiausioj netvarkoj? Prie- 
plaučius dumiamas pats biau- tarai, visokie ritualai tik men- 
riausias daiktas: cigaretės dū-'kai daliai jausmais paliegusiųjų 
muose esąs vėžio j plaučius ne- j tegalioja. Tad ir mes visi su 
šėjas. žmogus yra toks Sutveri-! šiomis šventėmis pradėkime Į se suteikia arteriosklerozės gil
inąs, kad jis gali užmerkti akis klausyti ką mums savo gyveni- 
if uždaryti savo smegenis nuo mu rodo pavyzdingieji Nobelio 
jam nemalonių dalykų. Rūkan- premijos šįemetiniai\gavėjai. Kol 
tysis ir nesveikai besimaitinan- dvasiškiai savo asmenybėmis 
tysis niekada nesutiks keisti sa- susitvarkys ir mums ims pavyz- 
vo artimon bedugnėn vedančios džiu šviesti, semkimės šviesos 
gyvenimo vagos tol, kol jis su 
šiomis Kalėdomis atgims į jaus
mais susveikusi asmenį.

Sunku liautis rūkius studen
tui, mergaitei, kai nuorūkų krū
vos teršia klebonijas, koncertų 
sales, jaunimo centrus... Nelen-

ir dabartiniai Nobelio premiją 
laimėjusieji mokslininkai. Jie 
nustebo, kad ir Stokholme, kur 
jiems suteikiama garbė ir pini
gai, peleninės nuorūkų yra pil
nos. O jie Nobelio premijas gau
na už mokslinę kovą su vėžiu 
per tinkamą oro švarinimą be 
tabako ir per tinkamą mitybą. 
Tie mokslininkai tvirtina, kad 
riebus maistas vakarų kraštuo- tas h -'-ih

Ilgamečio BĄLFO pirmininko. ų ’ 
prelato J. B. KONČIAUS knyga "

IMINIMAI Iš BALFO VEIKI OS
dideli puslapiai, daug nuotrauka.

b* ii viršeliai $4.00, minkšti — $3100.
kiekvienam lietuviui, ypač trer.itiiiitiE Genau
»bėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietija ir ki

■ 'r '*' k i*; . ietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių
"kj arba Money (Irderj tokiu Jdrėsif:

iš mokslinės tiesos.

f

tinei darbo. Netikęs maistas ir ( 
tabako rūkymas yra dvi svarbiau : 
sios šiandieninės žmonijos gil
tinės. Tie mokslininkai taip 
tvirtindami yra nusiminę, neš 
netiki, kad dabartinis žmogus 
galėtų kalėdiškos dvasios pa-, 
siimti ir keistis į žmoniškesnį j 
asmenį. Neatsakantis maistas!I 
ir rūkymas dabar yra didžiausi) 

prostatos, šlapimo

GEROS DOVANOS

DĖDĖS SERMO GYVENIMO BRUOŽAI
YKA GERIAUSIA DOVAN

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti Dėdę Serna as- 
neuiskui pažinu įkaite j© straipsniui, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabai jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdes Šerno gyvenimą 
Jieuii bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pirkti Antano Kuku parašytą VIKNISO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at 

r atmena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo AXTA 
! ‘ VU RŪKO lengvas -vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimai 
L duos progo> susipažinti su musu pirmųjų išeivių šviesuoliu gyvenimu 

rr jų kieta, ideologine veikla.
Antanas Rokas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Adu 

maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerika Lietuviu istori 
L jos Draugija. Chicago. 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol

GAUNAM X ‘NAUJIENŲ” AHMIMSTR ACWMP

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardiniomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Juozas Kapačtnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia I 
yra daiarali ankstesniųjų atsiminimų tąsa Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
tfruofa. 300 psl. Kaina 7 dol.

CIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autoėė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje « Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.50 Yra taip pat 
išversta i angių kalbą.

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriais pastabomą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
(rtmalkavimat. Abi knygos pt rašytos lengvu, gražiu stiliumi

Viricas žamtfltls, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS Į 3 istoriniai žemėtaį>iai 106 psl. Kaina $2.00.
Vincas žamaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

34 psl. Kaina $1.50.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami 
NAŲjfBt»OS€, $o. HALSTED ST., CHICAGO,. ILL. 6Č60«

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paš*u Ir pridadan* 
*e«rl • r pintinė

šios knygos parduodamos oasAR^".N?tejiWpsE-;?
N UOL A f DČMl Si j ?SU DIDELĖMIS

□ r.

D r.

priežiūrą, sveikata ir grožis.
$4.00 dabar tik ..................

Mitybos gerinimas — 
nuo vėžio tolinimasis

Pirmiausia mes*, visi turime krūtinės, 
stengtis kuo daugiau Įsigyti Pūįės, plaučių ir kitų organų 

.jausmų tvarkos —-geros valios, ,v^° sukėlėjai.
gva motinai patarti dukrai liau- §jose §ventesQ mums per-' 
tįs marijuana rūkius, kada jps jšamos. Tada pajėgsime atsispir- 
tėvas ją Įpratino i tabako nąu-f vjSy blogavalių mums Įkalbi- 
dojimą jau nuo mažens.. O Jausj ( nėjimo, būk rūkymas yra iha- 
maiš pairusios draugės, ypač ponumas ir saldumynais bei kiau- 
jei dar nešpėtnos —- užkrečia > tryniais persivalgymas 
sakais mekdarbiais kitas męr-! tikras gyvenimas.. Visa svei- 
gaites.. be cnarakterio berniu-. į-aį-a mityboje prasidės nuo pa
kai irgi stengiasi nuo blogdarbių j asmenybėmis susitvarkymo, 
neatsisakyti— kaip gi jie, mat, Tiį sau žmogum tapęs asmuo 
gali išsiskirti iš kitų savo ge- pajėgia valgyti reikiamus,- & ne 
rumu- ; pirklių peršamus valgius, štai

Dabar tvarkingumas tarp , lietuviškas, maistas : e juodą ru- 
jausmais pairusiųjų nėra ma- j ginė, kvietinė duona, vaisiai, dar- 
doj. Jis. tiesa sakant, jų tarpe žovės yra pagrindinis mūsų stip- 
niekada nebuvo prigijęs. Už tai rūmo šaltinis. Daug pupelių, 
labai svarbu savo prieauglio neiš- . kiaušinio baltymo, pieniškų bal- 
leisti iš tvarkingųjų aplinkos. į tymų (liesa varškė, rūgusis be 
Tik tokiu elgesiu mes galėsime 
padėti saviems vaikams. Tai di- 

i delis darbas visų tėvų ir vado- 
I vų. Juk tik Lietuvio Sody
ba Chicago.]e atsirado be rūka
lų ir svaigalų talkos. Kada da
bar net, bažnyčios neapseina be.jr pieno baltymų bei kiaušinių, 
tų niekų, dargi bingo gamblia- į išmetant trynius. Tai visi ge- 

į vimą įsiveldamos, nėra ko no-; rai Įsidėmėkime ir nedejuoki- 
■ rėti, kad mūsų liaudis būtų kuo ’ me, kac[ pensininko amžiaus su- 
j nors pranašesnė. Taip ir ne- ■ jaukę neturime lėšų brangios 
' cam visi, vienas kitą pralenkda- mėsos nusipirkti. Tik lietuviš- 
; mi, stačion pakalnėn, tarsi ka-. ]ę0S gaivos nepamesk, ir galėsi 
pinėse mums vietos greit pri- gyvenimo sveikumu. džiaugtis, 
truks. ) ■

Bent su šiomis Kalėdomis dva- Atsisakykime nesveikų įpročių 
siškija turėtų liautis žmonėms j Dabar tu neprisiprašysi pen- 
piršusi klaidingą saugumą buk, sininku . Sodvbos gvetaines _ 
per pasikraipymą, pasislaksfty-, kup jaukU) meni§kai 

i mą.patepimą bei per lupų judi- krikščioniška labai lietuviška.
I Mat. Sodyba reikalauja apseit 

l>e rūkalų ir be svaigalų, o daž- 
pensininkas skęste 

^skęsta dūmuose ir neretai svai
galuose. Tokie ir renkasi tik 

ĮteiKU. sianaiemms zmugus r«: ten kur toR. «gėrybių» yra 
(kalauja iš kiekvieno vado, l^kai- L kaupu Taj ko norėti tokiems 
(tant ir dvasiškius, vadovavimo; geros sveikato^ kad jie 
Į savo elgesiais visame kame. Mes : Ra sveikata šaukte fJa
j visi vadai turime pradėti rupin- ,ka]!)ame tiem kurg dar gan 
, tis kalėdiškomis nuotaikomis I 
’apsisiautimu. Tada mes pajėgsi-!
me skirti melus nuo tiesos, prie- 
tarus nuo naudingos veiklos.! 
Mūsų vadų persivalgymas, per-j 
si gėrimas, persi rūkymas 
silpnesniuosius stačiai į vėžio.mais bei alkoholio garais save 
glėbį. Tikru žmogum tapusiam žudvdami duoda uįdirbti . tik 
tokie netikę vadai šiandien nje-1 daktarams, graboriams, kjėbo- 
ko gero -nepajėgia pasakyti nei Į narns ir duobkasiams. Ar tai 
padaryti. Ndt gaila žiūrint į Į kalėdiška tokia mūsiškių elg

sena0 Apie tokios elgsenos ge- 
resne-sveikesne keitimą kalba

Mokslininkai skatina 
mus žmoniškėti 

’.; ~ 11 i •‘.
Vienos informacijos — žinių 

apie vėžio kilmę per netikusį 
maistą ir per tabako rūkymą-

riebalų pienas, pasuko) yra mū
sų sveikatos geriausias ramstis. 
Galima apseiti visai be mėsos 
(protingai elgiasi vegetarai), 

jei gausiai valgoma pupelių, ypač 
sojos pupų, žirnių, dižiųjų pupų

j nimą mums artėja amžina laimė, 
i Tai didžiausia apgaulė. Tai la
bai menkos rūšies psichoterapi-. 
ja. Ji šiandien visai nepajėgi 
žmonėms ką nors naudingo su
teikti. šiandieninis žmogus rei-j 

Įkalauja iš kie^en°l^do-.Jiai’ jšu'kaupu. Tai ko norttftokiems 
.. ° i geros sveikatos, kad jie sau blo- 

i ga sveikata šaukte šaukia. Čia 
i - — - Lf-' 
I pakeisti savo nesveikus papro- 
įči’’s sveikesniais. Tokie gali dar
■ prailginti gyvenimą sau tinkamą
■ maistą tiekdami ir be svaigalų 
; bei rūkalų apseidami. Bet vi-

ve^aisi niekais save maitindami ir dū- 
jmais bei alkoholie garais save

ko gero -nepajėgia pasakyti nei

šiandienini ligoninės kapelioną: 
jis su senesniais ligoniais tik ri

A. J. Gussen — DANTYS, jų
Kietais viršeliais, vietoje
Minkštais viršeliais tik

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES.
Kelionės po Europą įspūdžiai.
Galima taip pat užsisakyti

money orderį. .-

M 
$100 
$£00

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060s j

-

Tm yours forever.

If you look for mo and 
can’t find me, just report it,. '
good aš new. ,. .

And remember TH nev? 
break your heart. Or

M Jart, ttolea cr 
’ can be cubed at joti’

And that ought to.make 
you feel pretty secure.

Tikę 
. stock , 
inĄmerica.

Ma the Payroll Savings ITax

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Dr. Vytauto P. D
■; Dr. Vytauto P. Dargio reor-i 
ganizuotos ir registruotos jung
tinių Amerikos Valstybių Lietu
vių Bendruomenės krašto val
dytais pirmininkas, yra judrus 
ir enęrgiugas žmogus. JAV LB 
konferencijai išrinkus jį krašto 
valdytas pirmininku, jis pradė
jo organizacini darbą ir paruo- 
Še planus visų Amerikos lietu
vių- Bendruomenei suorgani
zuoti.
’. Tai Bendruomenei suorgani
zuoti seniai buvo paruošti pla
nai.' Kelias savaites buvo vesti 
pasitarimai, aptarti patys svar
biausieji klausimai, bet nieko iš 
to neišėjo, kai atvažiavo Barz- 
dukas. Jam rūpėjo ne Ameri
kos lietuvius | Bendruomenę su
organizuoti, bet juos užkariauti, klausė pirmininką Dr. Dargį. 
Barzdųkas nustūmė į šalį visus 
anksčiau Vliko atstovų ir Anie
ms lietuvių padarytus susita- 
nmus ir pradėjo organizuoti sa
vo Bendruomenę, barzdukinę.
5 šiandien barzdukinė Bendruo- 
tneriė jau. baigta. Ji nepajėgė 
suorganizuoti Amerikos lietuvių, 
suškild, nusipolitikavo ir jokios 
didesnės' svarbos Amerikos lie
tuviu' gyvenime jau nebevai- 
dins; Kaip visi Barzduko dar
bai, -taip ir jo Bendruomenė 
pradėjo irti per siūles. Visi vei
klesnieji visuomenininkai iš jos 
traukiasi. ..Joje liko tiktai maža 
frontininkų grupelė, bet dauge-

lis jų jau pradeda abejoti ir per
siorientuoti.

Chicagoje sudaryta nauja Ben- 
druomenė visai kitais pagrin- ’ 
dais. Reikalas taip sutvarkytas, 
kad viena politinė grupelė ne- , 
galėtų visiems lietuviams pri
mesti savo valios. Naujai Ben
druomenei vadovauja Dr. Zeno-1 
nas Danilevičius, JAV Lietuvių : 
Bendruomenės tarybos pirmi-1 
ninkas,'ir Dr. Vytautas P. Dar-' 
gis, JAV LB krašto tarybos pi r-Į 
mininkas. Jūsų reporteris pa-1 
klausė JAV LB pirmininką ke
lis klausimus, į kuriuos Dr. Dar
gis maloniai atsakė.

— Kaip eina organizaciniai 
Beg. JAV Lietuvių Bendruome
nės darbai? — pirmiausia pa- 

— Pradžia, kaip žinote, visuo
met sunki, bet tęsiame organi
zacinį darbą, — pareiškė Dr. 
Vytautas P. Dargis. Didelis dar
bas buvo atliktas kitų pareigū
nų. Bendruomenė jau yra įre
gistruota, Illinois valstijoje su 
teise veikti visoje Amerikoje. 
JAV Lietuvių Bendruomenė yra 
viena, legali, registruota, todėl 
mes ir vadinamės Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių 
Bendruomene. Prie jos nereikia 
jokių priedų. Ji jau reorgani
zuota ir registruota, todėl iki šio 
meto vartoti vardai nereikalingi. 
Jie buvo reikalingi, kol sutvar-

j - Nieko- nėra. gražesnio apie namus, kaip gražiai - žaliuojanti pie- 
relė. ' ■ Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrimo. 
Dabar.-yra -išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A, šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi ; •

b : ’ SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

Žplę iuaūginti,'kaip, žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę

f irbi.MęnėyLOrderį o inėš knygelę jam'pasiųsime. Pinigus prašome
S adreiu: •

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

. A Prof. Vaclovo Biržiškos

. S E N v J Ų L 1 E T U VI Š K Ų 
N Y G Ų IS T 0 R I J A

•• įPirmalifiie yra M8 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu temti minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

J t viršeliuos® už $6.00.
bzjjž sausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

iv;. *į; /.N:A U J I E N O S
-Šfli- Halsted Street Chicago, Illinois 60608

KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
į fe:.LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dt.Jvoms Diuparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių:. žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

’: 'Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 

. nių ir iultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
it prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

;■ Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus- skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
mai Tėvynei Lietuvai”.

' * . Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.
_ - Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

. r. - . NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

/ • : ■ r , Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
, Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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: NAUJIENOS
' 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Pagrindinis žingsnis tapti audiniu: fibrinės pavijos automatiškai vyniojamos ant špūlių

kėme visus dokumentus, o da-l 
bar jau esame ir reorganizuoti 
ir registruoti.

— O apie organizacinius dar
bus galiu štai ką. pasakyti, — 
tęsia toliau Dr. Dargis. — Jau 
esu susitaręs veik su visomis 
Amerikos lietuvių politinėmis 
grupėmis ir profesionalinėmis 
organizacijomis. Valdyboje bus 
visų Amerikos lietuvių atstovai, | 
todėl ir tikimės padaryti visų 
lietuvių Bendruomenę. Iki šio 
meto frontininkai visus iš Ben
druomenės stūmė, kad jie vieni 
galėtų valdyti. Šitokiais meto
dais jokios didesnės organizaci
jos nesudarysi. .Reikia būti to- 
lerantais, gerbti kitų Įsitikini
mus, tada bus stipri visu lietuvių 
organizacija. Manau, kad šią 
savaitė aš jau galėsiu pristatyti 
JAV LB tarybai visą krašto val
dybą. Gal pavyks visa tai pa
daryti savaitės pradžioje. Apie 
tai pranešime visai Amerikos 
lietuviij visuomenei.

— Su kuo jūsų vadovaujama 
Bendruomenė bendradarbiaus ?

— Mes bendradarbiausime su 
visais Amerikos lietuviais ir su 
visomis Amerikos lietuviu or
ganizacijomis. Glaudžiai dirb
sime su Amerikos Ųetuvių Tary
ba ir su Vyriausiu Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetu. Mums 
pirmon eilėn rūpės lietuvių kul
tūriniai ir apšvietos reikalai.

— Mes nedublikuosime kitu 
organizacijų darbo. Mes nesių- 
sime Į 'Washingtona žmonių, 
kurie kenktų arba dublikuotų 
Amerikos Lietuvių Tarybos dar
bą. Lietuvių Amerikoje yra ne
daug, o darbo jpas mus labai 
daug. Kuriam galui mums du- 
blikuoti tą patį darbą, kurį kiti 
geriau atlieka? Tai nesąmonė. 
Mes to nedarysime. Mes ben
dradarbiausime su lietuviško
mis organizacijomis, joms ne
kenksime, jų vadų neniekinsi
me, jų. vedamo darbo nedubli
kuosime, kad visi galėtume dau
giau atlikti.

— JAV LB valdyba yra pasi
ryžusi turėti apylinkes kiekvie
noje lietuviškoje kolonijoje. 
Naujoji valdyba yra pasiryžusi 
užmegzti ryšius su kiekviena 
kolonija ir kiekvienu lietuviu. 
Kviečiame visus į didelį visų lie
tuvių. darbą ir į vieną didelę vi
sų lietuvių organizaciją. Turi
me parodyti amerikiečiams, kad 
esame pakantrūs, mokame visi 
kartu didelius darbus dirbti, — 
baigė pasikalbėjimą Dr. Dargis.

Reporteris

Jaunimas sprendžia LB užmirštus klausimus
Skautiškos minties ir jaunimo 

vadovų žurnalas “Mūsų Vytis” 
nėra greitai senstantis. Tokių 
straipsnių dauguma yra atspaus
dinti to žurnalo šių metų 1 nr. 
Jie buvo, yra ir ilgai bus aktua
lūs. Tos aktualijos daugeliu at
vejų liečia visą išeiviją, net visą 
tauta bei atsiradusius visuoti
nas problemas. Tokiais straips
niais reikia laikyti redaktoriaus 
Liūto Griniaus pašnekesį su Li
tuanistikos instituto pirm. dr. 
Jurgiu Gimbutu. Net Vytauto 
Statkaus straipsnis apie speci
finius skautų reikalus yra ’ įdo
mus ir neškautams.

Mane sužavėjo Kanados lie
tuvaitės Rasos Lūkoševičiūtės 
labai atviras, nuoširdus ir aktua
lus straipsnis “3 PLJK pamati
nės minties ieškojimas”. Apta
rus padėtį ir iškėlusi eilę klausi
mų tikslu rasti į juos geriau
sius atsakymus, jaunoji autorė 
daro išvadas:

Galvoju, kad pagrindinė kon
greso mintis turėtų būti jauno 
lietuvio ar lietuvės tapatybės 
(identiteto) apibrėžimas,- Tre

čiasis jaunimo kongresas turi nu
rodyti jaunuoliui ar jaunuolei 
kelią, kad jam būtų lengviau su
rasti atsakymus į savo tapaty
bės klausimus, šiuo būdu mes 
įgysime didesnį pasitikėjimą sa
vimi ir savo veiklą ir įsitikinsi
me, kad Pietų Amerikos, Aus
tralijos ir Europos jaunimas yra 
lygiai tiek svarbus, kiek ir šiau
rės Amerikos. Tolimas kelionės 
tada nebesukels abejonių dėl pa
sisekimo. Juos duos visiems ga
limybes pasireikšti.

Ruošdamiesi trečiam jaunimo 
kongresui ir kongreso metu mes 
todėl turėtume atsakyti .ji tris 
klausimus, kurie ne tik man, bet 
ir daugeliui kitų rūpi.

1. Kalbos ir veiklos klausi
mas: nepažindami savo kalbos, 
mes uždarome kelia i lietuviškos 
kultūros pažinimą ir bet kokią 
organizacinę veiklą. Tai yra ly
gu mėginimui pasidaryti žurna
listu, neišmokus rašyti.

2. Organizacinės veiklos klau
simas: jeigu mes dirbsime ne
galvodami apie ateitį ir jos pa
sekmes, mūsų darbas nugrims, 
palikdamas mus stovinčius su 
baltais plaukais. Mes turime ug
dyti ne tik naujas idėjas, bet ir 
jų vykdytojus bei naujus visuo
menininkus.

3. Tęstinumo klausimas: orga
nizuotą darbą dirbdami, daly
vaudami veikloje, mes tęsiame 
gaires jaunesniesiems. Prieš 
kongresiniame laikotarpyje. ir 
kongreso metu turime rasti bū
dus, kaip atsakyti į šiuos klausi
mus ir būdus, kaip sudominti 
tuos, kurie gal visai nenori šiais 
klausimais galvoti.

Tik radę atsakymus j iškel
tus klausimus, mes savo rankose 
laikysime gaires lietuvio jaunuo
lio tapatybės (identiteto) klausi
mams atsakyti, kurios pašalins 
abejonės ir nežinios jausmus, 
palikdamos vietą jsitikinimui, 
kad tai. ką aš gavau gimdamas 
lietuviu amerikiečiu, kanadiečiu, 
australu, braziliečiu... yra vie
nas ir tas pats gyvenimas, kuris 
reikalauja iš manęs geresnio su- 
siorganizavimo ir didelės vieny
bės. , ,

Viršelį puošia muz. Alvydo Va- 
saičio nuotrauka, o žurnalo 38 
puslapiai yra iliustruoti J. Ta- 
mulaičio, P. Vaškio, D. Vakarės, 
L. Saplio, G. Peniko ir nepažy
mėtų fotografų nuotraukomis.

Žurnale atspausdintas pašne
kesys apie studijas Vilniuje su 
4 kursantais yra tuo įdomus, kad 
kelionių bei studijų klausimai 
nesprendžiami iki šiol įprastu 
tiltų su sovietais statytojų ar 
bendradarbiautojų bei grąždan- 
kinių knygų karabelninkų agi
taciniu stiliumi, bet akademi
niais, nors kartais naivokais, pa
reiškimais.' Reiįkia neužmiršti, 
kad akademikai sžautai ir jų 
organizacijos ilgai buvo virš mi
nėtų taikiniu.

žurnalas “Mūsų Vytis” kai
nuoja metams S6. Jo adminis
tratorius yra Alfredas Kiemai
tis, 11044 W. 84 Place, Willow 
Springs, Ill. ‘60480.

K. Petrokaitis

DETROITAS. — Buvusi Chi- 
cagos universiteto psichiatrijos 
profesorė, ilgas metus tyrinė
jusi mirties ir mirimo aspektus, 
turėjusi pareigų su tūkstančiais 
mirštančių žmonių, Drį Elisa
beth Kubler Ross savo prakalbo
je Detroito Vaikų Ligoninėje 

Taupykite dabar,

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-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

:***^!į: ?>>«-- . "Y,

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

1800 So. Halsted St.
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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daktaru, slaugiu, psichiatrų ir ■ 
kitokių specialistų susirinkimui 
pareiškė: “Aš žinau, be mažiau-Į 
šio šešėlio abejonės, kad po mir- j 
ties yra gyvenimas“.

Ji 11K70 metais pasitraukė iš 
pareigų kaip psichiatrė univer
sitete, norėdama visą laiką skir
ti tyrimui mirštančių žmonių, 
ypač tokių, kurie jau buvo nu
mirę. Dr. Ross pasisakė nesan
ti religinga to žodžio prasme, bet 
savo įsitikinimus remia papasa
kojimais asmenų, kurie jau bu
vo daktarų pripažinti mirę, ta
čiau atsigavo ar buvo atgaivinti.

Klausinėti ką patyrė ar ką 
jautė atgaivintieji vyrai ir mo
terys jie beveik visi pasisakė su
tikti savo giminių ir draugų, ku
rie buvo anksčiau mirę.

“Tai nėra kokios istorijos apie 
vaiduoklius, pabrėžė Dr. Ross. 
Šimtus mirštančių žmonių išty
rus padaryta išvada, kad žmonės 
tikrai nemiršta, dėl to turintieji 
giminių ar draugų jie skatina' 
mi praneštai tą gerą žinią, kol

iį RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA f
/ Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuo? bet kokią i 
į[ knygų spintą ar lentyną.
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X K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai Įrišta, 464 psl-------- $6.00 S
į Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, Gra- į,

■j, žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00 1
J Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- j 
i> RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — S3.00, minkštais vir-
z šeliais — S2.00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš- ~ k
» tais viršeliais ------------------ ----- - --------------------------- $2.00 >
jį Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50 |
» Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir
tį šeliais. .......... ............ .—.._________________ _____ 55.00 >

Juozas LIOdžius, RAŠTAI, 250 psl. ___________________ $3.00 į
» P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, į
« 88 psl.__________________________ ...------------------ $1.00 )
>]• Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai į
« 170 psl. ______________ ____________ J--------------- $3.00 j
» M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
(< puslapiai _____________________________________  $3.00 )
i[[ Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
| NAUJIENOS,

į 1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)
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La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

Prašome iŠKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
prenumeratos 
mokesčiu.

dar dar nevėlu“.
Dr. Ross yra 1969 metai* pa

rašiusi knygą “On Death and 
Dying”, kur ji aprašo, kokius 
emocijų laipsnius pereina mirš
tantis- žmogus, susidūręs su 
mirtimi ir sutikęs mirtį.

Daugumas buvusių apmirusių 
ir vėl atgaivintų ar atsigavusių 
žmonių sakosi pirmiausiai paju
tę, kad jie plaukioja keliomis 
pėdomis aukščiau grindų ir ma
to gyvųjų ir artimųjų arba li
goninės personalo daromas pa
stangas atgaivinti. Dažniausiai 
jie atsipeikėję tiksliai pavaizduo
ja scenas, įvykusias jiems ap
mirus. “Jie sakosi pajutę malo
nius jausmus, ramybę ir didelį 
pasitenkinimą, žmonės buvę ak
li, staiga “anoj pusėj” pasijun
ta gerai matą, paraplegikai sa
kosi turėję “sveikas” kojas ir 
galėję vaikščioti. Tikrumoje 
momentui mirusieji pergyvena 
gražiausią savijautą ir daugelis 
apgailestauja, kad buvo sugrą
žinti į fizinį pasaulį ir i savo kū- 
ną .

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)



TH® LITHUANIAN. DAILY N*W$
ospt Sunday by The Ijlbaanjan N®wi Fob. Co, .
I Street, Chicago, UĮ, Tolephoeo HA 1*4100im

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ritos:
fei Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
ax month. $8.50 per 3 month* in 
other USA lacaįįties $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
Quee months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

$7 JO 
$2J0

Dienrtičlo kainaa:
Chicągoje ir priemieačiuoae; 

mptamg ___ _________
pusei metų_____________
trimg mėnesUms  
rieuim mėnesiui 

Kitose JAV vietose.: 
metams _____________
pusei metų L

$30.00
$16.00
$8J0

Kąipidoje: 
į meteps _____ T

pusei metų — 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
Metams $31.00 
pusei metų  $18.00 
vienam mėnesiui  $4.00

Naujienos eina kasdien, tiukirimt

$30.00
$16.00

$3.00

Į JONAS AVGUStAmS

VARŽYBOS
Brežnevo

(Tęsinys)
d) Toliau skelbime sakoma: 

“according to US estimates, the 
grain deal is worth $1 billion in 
foreign — exchange earnings a 
year”. Pagal JA Valstybių ver
tinimus, javų prekyba duos 
vieną milijardą $ svetima va

DĖL EUROPOS
kelias į Europą

llijouų dolerių. (Imant pusiau, 
13 milijonai tonų kviečių ir 3 
j milijonai tonų kitų javų). Ki
tų javų vieno bušelio kaina = 
2,90 dolerių, vienos tonos kai- 

tonų- na = 82,36 dol., 3 milijonai to
me to nų, = 247,08 mil. dolerių. Visų

$14.00

HL 60608. Telef, HĄynuukat 1-8100.
Pinigm reikia aiuati pašto Macey 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rištinė itdan iudieo, iąjcyru* jekmadienina, no*

liūtą), tačiau 6 milijonai 
javų, normaliomis to 
kainomis sudaro tik 587,88 mi-16 milijoną toną kaina = 340,8 
lijoną — apie pusę milijardo |4- 247,08 = 587,88 mil. dolerių 
dolerių?... (Kontrolė: 1 tona už 6 mil. toną javų. Taigi 
= 28,4 bušeliui, 1 bušelio kvie- gauname virš pusės milijardo, 
čią kaina — $4. Vienos tonos het ne vieną milijardą? 1 !... 
kaina = 113,6 dolerių; 3-jų Javų kainą nustatyti paimtas 
milijonų tonų kaina =340,8 mi- vidurkis kviečiams 4 doleriai 

b—m Pr 2,^ dolerių kitiems javams
iš paskelbtų kainų Čikagos laik- 

tais laikais buvusiu standartiniu perkėlimo me- raštyje (I. H. T. 1975. X. 21 d.) 
todu Nežiūrint į tai jdar ir šiandien pastebimas Pusiau paėmus — 3 mil. tonų 
tam tikras oficialus spaudimas, verčiantis kaimie- kviečių ir 3 mil. tonų kitų ja- 
čius keltis. vų- kaip Parduodama sovie-

I tnms
“Paklausta, kodėl ji kėlėsi į naujas gyvenvietes, Didelio derliaus metais — 

ponia Žemaitienė patraukė pečiais ir pasakė: “Aš tu- virš 225 mil. tonų, parduodant 
rėjau keltis. Jie gerino žemę, o mano namas kliudė sovietams 8 milijonus tonų ja- 
šiam darbui. Bet aš nesigailiu”, ji tuojau pridėjo, VU —=■ 4 miL tonų kviečių ir 4 
— “kad persikėliau”. (Chicago Tribune, 1975 m. P“1’ tom* jav,i ~ «ausime 
gruodžio 15 d., 14 psl.). mil: dolerill- Taj Vis dar

' toli iki vieno milijardo paja-
Reporteris Jackson keliais klausimais iš Žemaitie-|mil" • •• '

Šitos pajamos, palyginus su 
[Okupantui būtinai reikėjo toje vietoje, kur šimtmečius(JA Valstybių kitomis pajamo- 
’stovėjo Žemaičių bakūžė, daryti pagerinimus ir griauti 
joisos namą. Jeigu ji nebūtų savo noru persikėlusi į ko
munistinę gyvenvietę, tai josios namas būtų vis vien nu
griautas, o jo pati ir joisos šeima palikta be jokios pasto
gės. Panašiai elgiasi ne viena Žemaitienė, bet visi Lietu
vos ūkininkai, kuriems buvo atimta žemė ir kurie vieno
kia ar kitokia prievarta buvo suvaryti į kolchozus.

Jackson parašė, bet greičiausiai nesuprato pačio pas
kutinio Žemaitienės sakinio. Ji 30 metų, priešinosi rusų 

[priimestoms gyvenvietėms, viską darė, kad galėtų ilgiau 
pasilikti savo tėvų bakūžėje, bet atvažiavusiam užsienio 
žurnalistui, partijos ir valdžios narių akivaizdoje,' ji pri
valėjo pridėti, kad džiaugėsi persikėlusi. Ilgus metus ji 
priešinosi, į kolchozus nėjo, bet kai buvo priversta aplei
sti gimtinį savo namelį, tai džiaugėsi. Žemaitienė rusus 
jau gerai pažįsta. Kad neužsitrauktų kokios nelaimės, 
ji iš anksto jiems pranešė, kad ji visa tai darė su džiau
gsmu.

Kiekvienam užsienio korespondentui norisi patirti, 
kuriais sumetimais rusai atėmė iš darbščių ir gerų ūki-, 
ninku žemę, kankino juos visą dešimtmetį šiaurės Rusi
jos šalčiuose, o dabar grąžino į valdžios dvarus papras
tais darbo vergais. Jacksonui valdžios atstovas šitaip 
aiškino: >

“Pareigūnai pasakojo, kad vienintelis perkėli
mo tikslas buvo noras pagerinti .tradiciškai labai sun
kią ūkininko dalią, o naujos gyvenvietės aiškiai rodo 
pagerinimą”. (Ten pat).
Ar korespondentas patikėjo šiuo aiškinimu — savo 

reportaže jis nieko nerašė. Bet kiekvienas lietuvis, bu
vęs rusų pavergtoje Lietuvoje, matęs kolchozų gyveni
mą ir su kolchozais atneštą visiems ūkininkams vargą, 
žino, kad ne ūkininkų gerbūvis okupantui rūpėjo, bet di
desnis išnaudojimas. Lietuvos ūkininkų išaugintus ja
vus ir galvijus okupantas išsiveža, veik nieko nemokėda
mas darbo vergams. Niekur kitur žemės vergai nėra 
taip išnaudojami, kaip tai daroma rusų komunistų oku
puotuose ir pavergtuose kraštuose.

Tebevaro lietuvius į kolchozus
Chicago Tribune korespondentas James 0. Jackson, 

pavežiotas po rusų okupuotą Lietuvą ir pasikalbėjęs su | nes ištraukė prisipažinimą, kad ji negalėjo kitaip elgtis, 
pora kaimiečių, atsiuntė savo dienraš,čiui reportažą 
apie tai, kaip maži Lietuvos ūkiai įliejami į žemės ūkio 
miestelius, jo pavadintus “agromiestais”. Plačiai skai
tomo dienraščio korespondentas turėjo progos pavaži
nėti apie 150 kilometrų po Lietuvos laukus, pasidairyti 
į senus kaimus bei viensėdžius ir pamatyti naujai pa
statytas ir dar tebestatomas gyvenvietes.

Korespondentą Jacksoną, aišku, po kraštą vežiojo 
specialūs palydovai. Jis buvo vežamas policijos nustaty-1 
tais keliais, jam aiškinimus darė specialiai paruošti so- j 
vietų valdžios palydovai, kurie jam ir pagrindines ži- 

. nias teikė apie žemės ūkio gyvenimą Lietuvoje. Šio kaip 
ir kitų užsienio korespondentų, vežiojamų po kraštą val
džios pristatytų sargų, gautos informacijos privalo būti 
valdiškos, aiškinančios tiktai komunistinę problemos 
pusę. Apdairesnieji korespondentai, prieš vykdami į to
kias paruoštas keliones, patys gauna tikslesnių informa
cijų, tada jiems daug lengviau orientuotis, jų pranešimai 
būna vertingesni. Bet didelė korespondentų dauguma 
“praryja” valdžios teikiamas žibias, o vėliau jas siunčia 
savo laikraščiams, kaip tikrą informaciją. Sovietų val
džia labai gražiai apgaudinėjo didžiausių Amerikos dien
raščių korespondentus tuojau po Pirmojo Pasaulinio 
karo, apgaudinėja neapdairesnius dar ir šiandien.

Savo pranešime korespondentas Jackson turi didoką 
dalį sovietų valdžios pakištų žinių, bet jis komunistus 
jau pažįsta ir kartais skeptiškai pažiūri į- kai kuriuos jų 
tvirtinimus. Kiti korespondentai būtų nepastebėję, bet 
jis, nuvežtas Į Želvą, kur dabartiniu metu yra pastatytos 
kelios gyvenvietės, Į kurias varomi paskutiniai Želvos 
ūkininkai. Jacksonui teko kalbėti su 60 metų amžiaus 
Magdalena Žemaitiene, iš savo mažo namelio neseniai 
perkelta į naują gyvenvietę, kurios namų sienos buvo bal
tai dažytos, kur buvo krautuvė ir mokykla. Korespon
dentas apie visą šitą perkėlimo reikalą šitaip rašo:

“Tariamai, perkėlimas iš privačių ūkininkų na
mų į naujas gyvenvietes vyko laisvu noru. Ne taip, 
kaip kolektivizacijos programos 1940 ir 1950 metais 
buvo pravedamos slaptos policijos teroro pagalba,

mis, su tuo finansiniu milži
nu, kai šiais metais Fordo vy
riausybės pareikalauta ginkla
vimuisi 97,9 milijardai dolerių, 
senato leista 90,2 milijardai 
dolreių, kovojama dėl 7,0 mi
lijardų atstatymo ir visų biu
džeto išlaidų virš 370 milijar
dų, tai tos pajamos iš javų 
prekybos yra tik mąžumėlis, 

I kaip bendrai rašė vienas Ame
rikos žurnalistas apie tą javų 
prekybą su Sovietais — yra tik 
lašelis...

Dienraštis Herald Tribune, 
Paris, October 28,1975, leidžia- 
bas kartu su New York Times 
ir "Washington Post, įsidėjo 
straipsnį I-jam puslapyje, rė
muose, antrašte — Moscow — 
New Mecca for Business — 
(Maskva — nauja biznio Me
ka), kuriame be kita ko rašo:

“Kai kuriuose Maskvos kvar
taluose Amerikos biznierių yra 
tiek daug, kaip Lenine pa
veikslu. .. šiuo momentu Mas
kvoje yra 19 Amerikos korpo
racijų, jų tarpę trys dideli 
bankai su savo personalu sėdį 
Maskvoje, kai kurie su žmo
nomis ir vaikais, apsistojusiais 
Inturizmo prabangiuose vieš
bučiuose prie Kremliaus—

Apie prekybos objektą JAV 
su Kremliumi galima spręsti iš 
to, kad pvz. 1974 m. Sovietai 
pirko Amerikoje už 611,89 mi- 
lijonus dolerių vertės prekių, 
įskaitant ir javus, o per šių 
1975 metų penkis mėnesius — 
už 445,52 mil. Įdolerių. JĄV 
1974 metais pirko iš Sovietų 
Sąjungos už 349,52 mil. dol. 
prekių, o per šiuos penkis mė-

nesiūs 1975 m. už 113,53 mil. 
dolerių. Be to 45% perkamą 
prekių Amerika kreditavo So
vietams. Tad, vie tik yra ma- 
žumėlis nevertas tiek daug dė
mesio ir susirūpinimo, 
Sovietams teikiama.

GINKLAVIMOSI 
APSIRIBOJIMAS

Su tarU SĄLT — Strategic 
Arms Limitation Treaty — (stra 
teginių ginklą vartojimo apri
bojimą) sudaryti tarp JA Vas
ty bią ir Sovietų Sąjungos taria
masi jau šeši metai ir vis nega
lima susitarti. Praeitą metą 
pabaigoje, lapkričio mėn. 24 d., 
prezidentas Fordas su Brežne
vu Vladivostoke, Sibire suta
rė ahieją salią strateginią gink
lą po 2400 kiekvienai šaliai ir 
paliko įvairių ginklų rūšių, 
daugiausia raketų, nustatyti 
abiejų šalių komisijoms. Ame 
rikiečių ir rusų komisijos su per 
traukomis dirba, netoli jau vi
sus metus, ir negali dėl gink
lų rūšių iki šiandien susitarti. 
Paskutinį JAV vyriausybės kom 
promįsinį pasiūlymą šių metų 
spalio mėn. 21 d. Sovietai at
metė kaip nepriimtiną dar prieš 
lapkričio mėn. 4 dieną.

Prezidentas Fordas š/m. lap 
kričio mėn. 4 d. perorganizavo 
savo kabinetą: atleido Giny- 
bos Eekretorių James Schlesin- 
gerį ir jo vieton paskyrė Rums 
feld’ą, buvusį Baltųjų Rūmų 
štabo viršininką; Prekybos Se
kretorium paskyrė ambasado
rių Londone Richardson’ą, vie 
ton R. Morton; George Bush, 
ambasadorių Kinijoje, paskyrė 
ČIA direktorium, vieton Wil 
liam Colby, ir generolą Scow
croft, kuklų ir ramų, buvusį Ki 
singerio šešėlyje padėjėją, pa
skyrė Tautinės Saugumo Ta
rybos direktorium, palikus Ki- 
singeriui tik vieną Valstybės 
Sekretoriaus postą. Bendrai 
dėl šių pakeitimų yra spaudos 
nuomonė, kad jie padaryti at
leidus Ginybos Sekretorių Schle 
singerį, kad būtų galima leng
viau susitarti Salt’o sutarimo 
sudarymo reikalais su Sovie
tais, nes Schlęsįngeris buvo 
priešininkas taikinti detente 
derybose su Sovietais strategi
nių ginklų apribojimo srityje 
ir todėl kliudė susitarimą. Kiti 
pakeitimai padaryti sąryšyje 
su 1976 m. prezidento rinki
mais.

Sovietai Schlesįngerip atlei
dimą sutiko palankiai, šiaurės 
Atlanto Sąjungą (Nąto) apgai
lestavo nustojusi sąmoningo, 
realiai galvojančio nario. Schle- 
singęris su Kįsingęrių nesųgy 
veno ir Amerikos saugume rei
kalais su Kisingeriu nesutarė; 
atleidus Schlesmgerį, laimėjo 
Kisingeris.

Dėl daugelio spaudo* nepae. 
lankaus reagavimo f Sehlųgtife 
gėrio atleidimą, psen Fordas

kiek
šių metų lapkričio mėn. 7 d. jis 
atmetė kritiką dėl administra
cinių pakeitimų ir pasisakė 
kartu už JAV tvirtą gynimąsi:

“That policy has not changed 
and will not change. The Uni
ted States will remain strong 
and alert“ (Toji politika ne
pasikeitė ir nepasikeis. JAV' 
pasiliks galingos ir budrios). Tą 
jis pareiškė savo kalboje New 
England civilinių tarnautojų^ 
prekybininkų Tarybom ir kįtų 
susirinkime lapkričio 7 d. Jis, 
dar pridūrė, kad jis buvo pri
verstas tą padaryti, kai perso
nalo pakeitimai iššaukė kritiką 
bei spekuliaciją, kad keičiamą, 
politika ir dar pąąąkė:. “There 
is not now,- there. W4£ never 
been ąnd, there will tiPh fee# ąs 
long ąs ii am Pręzįdęnk any 
softness or weakness, in my ąd-. 
ministration on the subject of

security iuteresis. ąt home ąuj 
ąįįęead’v (Nėra ąebųyo 
niekad j ų nebus, kol aš esu pre
zidentas, jokio švelnumą bei 
silpnumo mano administraci
jos dėl JAV tauiuiės gilybes ir 
jos gyvybinio, saugumo nanū^: 
ir užsienyje (I.H.T. 1975. XL 8U,

Lapkričio. 9 db prez. Fordas 
Washingtone pąaįąkino, kadi 
didėjanti įtampa jo adminis^ 
tracijoje leido jam ąfįeįąti Gi-, 
nybos sekretorių Jame Scheąin- 
gerį; trintis tarp Kisingerio ir- 
Schelsingerio sukūrusi nera-t 
mumų ir prezidentui prohle-į 
mą, trukdančią jam atlikti dar
bą. Paskyręs. Donald įtiimsfeĮ 
dą Gynybos Sekretorium, Ge
orge Bush CIA (yietop eplijyj^ 
generolą Scowcroft,, kuklų"ię 
ramų, Saugumo tarybos direk-;' 
torium, palikus Kisingerį tikį 
Valstybės sekretorium, Fordas, 
sukūrė kabinete “hįs owns 
team” (savo grupę), kurį pa
lengvins jam atlikti' geriau dar-, 
bą. Jis sakę, kad H*. Kisinger* 
ir Rumsfeld ne- būtinai turi vi-, 
sur sutarti, bet aš manau, kadį 
atmosfera bus. daug geresnė ir- 
leis atlikti man gęriąų darbą..;

dar pabrėžė, kad tai buvo ge-< 
riąusias. pagydymo kelias, kurį 
jis pasirinko.

Priminėj kad susitprimas. 
viršūnėse su Brežnevu priklau-. 
sys nuo SALT progreso, ir pa
reiškė abejonių, kad vargu gą 
lėsiąs įvykti šiai metais ir pa-į 
brėžė: prie jokių aplinkybių^ 
spaudžiant, nesudarysiu sutar-i 
ties nustatytą data. SAL/Ųo 
pasitarimai einą. Kito ęilė pa-cs 
reiškimų neįeina į mūsų, temą.

(Bus daugiau}

^ Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

Kol buvau biznyje, tai visą laiką galvojau apie to
limesnes keliones. Aš ir Amerikon atvažiavau todėl, 
kad man buvo per siauri kaimo ir miestelio akiračiai. 
Visą laiką norėjau daugiau pamatyti ir daugiau pasi
mokyti. Tėvij žemėje aš neturėjau progos kiek daugiau 
pasimokyti, tai norėjau mokytis kelionėse. Mane labai 
daug pamokė kelionė į Ameriką, dar daugiau pasimo
kiau iš kelionių į kitus kraštus.

Skaitau laikraščius, žurnalus, o retkarčiais ir kny
gą perskaitau. Bet iš patyrimo žinau, kad daugiau ga
lima pramokti bekeliaujant, negu vietoje sėdint ir geo-_ 
grafijos vadovėlį skaitant. Taip pat galima daug tei- 
lingiau ir tiksliau pasakyti, kuri žmonių įvesta siste
ma yra geresnė, kai pamatai kaip paprasti žmonės, 
biznieriai, seniai ir vaikai gyvena. Iš matyto kasdieni
nio gyvenimo galima daugiau spręsti, negu iš propa
gandinių knygų.

Dar daugiau galima pasimokyti iš žmonių, jeigu 
su jais galima susikalbėti. Lietuvoje mes visi susikal
bame. Ten viską žinome ir viską suprantame, šiek 
tiek sunkiau Vokietijoje, Rusijoje ar Lenkijoje. Ne 
visi pajėgiame susikalbėti vokiškai ar lenkiškai.

Laimė, kad šiandien anglų kalba jau tapo pla
čiausiai naudojama kalba, šiandien angliškai mokosi 
ir kalba net tie. kurie nesirengia arba nesitiki į Ame
riką atvažiuoti. Didieji- Amerikos lėktuvai, mųsų la
kūnų nuskriejimais į Mėnulį, kruvihiausio karo ir ga
lingiausio priešo sumušimas amerikiečius padarė did
vyriais, o anglų kalbą praplėtė visame pasaulyje.

šiandien angliukai susikalbėti Lietuvoje, Mask
voje. Honkonge, Jakartoje, Singapūre ir Amsterdame.

Jeigu anglų kalbą ne visi gali suprasti, tai galingasis 
doleris prakalba. Parodai Honkonge dolerį angliškai 
nesuprantančiam gyventojui, tai jis tuojau suranda 
savo draugą, kuris gana gerai angliškai kalba.

Keliavau po daugelį valstybių, susitikau įvairių žmo
nių, bet beveik visur pajėgiau su žmonėmis susikalbė
ti, svarbiausio dalyko paklausti.

Rasdavau įvairiausius būdus susikalbėti su žmonė
mis. Kartais naudodavau savo žinias ir bandydavau 
kitomis kalbomis susikalbėti, bet dažniausiai rasda
vau angliškai kalbančių žmonių, kurie , kad ir laužy
ta anglų kalba, man pasakydavo, kas ant jų krūtinės 
jiems gulė.

BUVAU RYTŲ EUROPOS VALSTYBĖSE
Praeitą vasarą buvau nuvažiavęs į Lenkiją, Ven

griją, Rumuniją ir Jugoslaviją. Pakeliuje buvau su
stojęs ir kitose valstybėse, bet svarbiausias mano ke
lionės tikslas buvo aplankyti kitoje uždangos pusėj gy
venančius žmones ir pamatyti, kaip jie gyvena ir ko
kias turi viltis geresnei ateičiai.

Labiausiai būčiau norėjęs nuvažiuoti į rusų pa
vergtą Lietuvą, bet po paskutinės mano kelionės ir po 
ilgų kamantinėjimų, nutariau aplankyti kitas komu
nistų valdomas šalis. Kaomunistai primetė minėtoms 
valstybėms savo tvarką, bet vis dėlto tas režimas nėra 
toks žiaurus, koks yra primestas patiems rusams, uk
rainiečiams, gudams, lietuvimas, latviams ir estams. 
Gyventi ir ten sunku, reikia maitinti didelis valstybi
nis aparatas, bet ten, kiek man teko patirti, bent atsi
kvėpti truputį lengviau.

Kaip paprastai, taip ir šią vasarą dienos metu ke
liavau, ėjau ir skridau, viską stebėdamas ir užsiraši- 
nėdamas. Dienos metu su žmonėmis kalbėjau, svar

besnių dalykų jų neklausinėjau, o vakare, prieš eida
mas poilsiui, užrašydavau pačius svarbesnius matytus 
dalykus ir vestus pasikalbėjimus.

Trys puslapiai — tai buvo mano vakarinė malda. 
Mažas kalbėdavau poterius, o dabar kiekvieną dieną 
darau užrašus. Darau juos kelionėje, darau juos ir sa
vo name. Užrašau ne tik ką su žmonėmis kalbu, ką 
naujo patiriu, bet užrašau ir savo išvedžiojimus. Iš tų 
kelionės užrašų ir sudariau šias kelias pastabas.

Garsus mūsų poetas, dar šio šimtmečio pradžioje 
rašė, kad pavasaris eina Karpatų kalnais. Jis turėjo 
galvoje Karpatų kalnų gyventojų nuotaikas ir pasiry
žimą kovoti už gimtinio krašto laisvę. Man teko būti 
įvairiose Karpatų valstybėse ir kalbėti su tuos kalnus 
apgyvendinusiais žmonėmis. Susidariau įspūdį, kad 
Karpatų kalnų žmonės siekia laisvės, kaip jos siekia ir 
rusų pavergti mūsų tautiečiai.

Lietuviai vieni nepajėgs atsikrątyti. spyijetiiiės. vęi;- 
gijos, bet lietuviai, kitų padedami, jos atsikratys. Man 
atrodo, kad pirmosios laisvės vėliavą iškels Karpatų 
tautos. Joms laisvė visą laiką rūpėjo, šiandien ji dar 
labiau jiems rūpi. Atsisveikinęs su černogorcais pamar 
niau, kad jie bus pirmieji, kurie pakels laisvės vėlia
vą. Jie jau dabar gerokai pasipriešino Stalino primes
tiems policininkams, jie yra pasiryžę ir toljąu vesti ko
vą ne tik dėl savo krašto laisvės, bet ir dėl visų pa
vergtųjų laisvės.

Kodėl man atrodo, kad Pavasaris eina Karpatų, 
kalnais, šiose pastabose išdėstysiu. Gal kartais sukly
siu, gal netiksliai vieną kitą faktą užsirašiau ir čia pa
kartosiu, bet bandžiau užrašyti taip, kaip juos girdė
jau ir supratau. Man atrodo, kad man pavyko paste
bėti kelis dalykus, kurie bus bus įdomūs ir Amerikos 
lietuviams.

BEPLUNKSNIS LENKŲ ERELIS

Lenkija man visą laiką rūpėjo. Lenkai savo taikiu 
buvo sudarę sutartį &ų Lietuvą. Lįętuva davę, Įenįįąmą 
karalių Jogailą, didelį karo vadą Pilsudskį, e len
kai davė lietuviams bajorus. Tą istoriją labai gerai ži-ė 
no j o mūsų protėviai, o dalimi ją pažinome ir mes. ;-

Ne dėl praeities važiavau į Lenkiją. Man, rūpėjo^ 
patirti, kas šiandien darosi mūsjų kaimynų kieme. Vi-„ 
si žinome, kad Lenkiją valdo komunistai, bet kiekvie-ę 
nam šiandien aišku, kad Lenkijos komunistai '■ nėrą 
maskviniai. Jie elgiasi rusiškai, negerbia žmogaus teiy 
siu, išnaudoja savo krašto žmones, kaip ir poeat daro, 
bęt jie vis dėlto pasipriešino, kai ruąai norėjo ir nąttenyi, 
lenkų komunistams kailį hipti. Šiandien niekam nę’ 
paslaptis, kad Lgnkųoą komuąisląi orgąajzuotai pasįi 
priešino sovietų galiai ir privertė Maskvą padaryti nu<v 
,'Ws- ■ "y;- *. £

Lenkai, tupėję. dj<jęlę iLąrŲięiftenę. Lenkų tarp^ 
buvo didolįąs naaskvinių komunistų skaičius. Bet kcų- 
munistas Gomulka, susitaręs su lenkų karo vadais, ne
norinčiais tarnauti rusams, suruošė perversmą ir prį-' 
vertė maršalą Rokosov&kį kraustytis iš Lenkijos i| 
leisti, patiems leak arus tvarkyti $4¥O reikalus. J,

Stalinas išžudė daug Leukų komunistą. Pilsudskių 
ir Rydz Smigly laikais, lenkai komunistai, patupėję 
Lenkijos kalėjimuose, dumdavo į Rusiją. Ten keliap, 
atvejais atsidūrė visas lenku komunistu partijos cent 
ro komitetes. ^tafenaa. patyręs, kad lenkai nepatenkinu 
ti, kelia triukšmą ir reikalauja daugiau pinigų, juąa 
visus išklojo- Visos lenką komunistų partijos centrų 
komitetas buvo Rusijoj likviduotas, Rusąį likvodavu 
ne vieną bet kelis lenkų centro komitetus. Pirma jfę M 
klojo vienus, kitų apskųstus, o vėliau patiesė ir skundi
kus, nes ant jų lengviausia buvo suversti kaltę.
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TELEF. PR 3-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

h >•

Lietuvių Namuose
tOTAlKOS TORONTE

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LiGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
800 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ADiD SUKGcUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-584^ 

Rezid.: 338-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad.. penKtadien; nuo 1—5. tree, 

ir šestaa. tiktai susitarus.

vyrauja nėjami įvairūs gintaro išdir- 
Įjau visai šventinės nuotaikos, biniai. Loterija tokia gausi, 
' Protarpiais krentant snaigėm 
(sekmadienio popietėj, tik at
ivažiavę iš Prisikėlimo parapi
jos pamaldų ir palikę mašihas 
aikštėj, žmonių ištisos virti
nės traukia į savus Namus. Tar- 

■ turn Kalėdų rytmetį būriais 
eitų į ankstybuosius rarotus.

Tik įėjus į Namų vestibiulį, 
svečius pasitinka tik ką ant 

. sienos pakabintos, Aldonos Ski- 
landžiūnienės dailiai nupieš
tos reklamos. Vieiia iš jų skel
bia apie moterų būrelio ren
giamą bendrą Kūčių vakarie
nę, o kita apie didžioje salėje 
būsimą Naujų Metų sutikimą.

Tuo tarpu žemutinė svetai
nė dar nėra labai perpildyta. 
Dauguma žmonių eina tiesiog 
į pensininkų prieškalėdinį ba- 
zarą trečiam aukšte. Ten vyks
ta turtinga loterija ir pardavi-

DR. PAUL V. DAKGiS 
oydytujas IR CH1KUKGA5 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Wesicnester, 11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni b—d vai.
1eL: 5oZ-2/27 area 562-2728

f -............ ' ..... - ; ~

žil£Zi«: GI 8-0873

DR. W. EISIM - iiSINAS 
AKUŠEKiJA iR MOTERŲ LiOOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siiiepia, skambinti Mi 3-uuul.

TELEVIZIJOS 
VALDOMOS

- NUO TOLO
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—3. 
Sekm. 12—4. Tre. užd.

TEL. — SE 3-5893

R. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS' .— CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West I03rd Street 

Valandos, pagal susitarimą.

A. Y. JUČAS
Tel.: 5614605 1^489-4441

O F f'S A'I : '
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

tJ £ L I 1 h K 3 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
•fe

2443 WEST 63rd
Telefonai: PR 8-0833

STREET 
ir PR 8-0834

? PERKRAUSTYMAI
Ofiso tel.: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

DR. FRANK PLECKAS
0PTCMETR1STA5

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

‘•contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

I

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1382

DR. LEONAS SEiBUTIS | 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal • susitarimą.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

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

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

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

Dėl

CHIRURGAS 
2454 WEST 71 st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą,
valandos skambinti; telef. HE 4-2123. | 
jei neatsiliepia. Jai tčlef. GI 8-6195.

P. SiLEiKiS, 0. P.
Y n ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

S Aparatai * Protezai. Ntea. Bail’1 
dažai. Speciali pagalba kojoms

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

Telef.: PRospeet 6-5C84
PLEASE! I

t PREVENT

kad beveik kiekvienas nupirk
tas bilietas yra laimingas.

Bet praalkusieji, vis dėl to 
skuba ir pripildo žemutinę sa
lę. Ateinančius pasitinka šios 
popietės budinti šeimininkė 
Apolonija Venslovaitienė. Apie 
stalus sukinėjasi, svečius aptar
nauja, užsakymus priima jau
nos padavėjos, gražiai lietu
viškai kalbančios studentės.

Stalai padengti baltom stal
tiesėm ir papuošti gėlėm, ša
lia kiekvienam svečiui esan
čio rudą mešką vaizduojančio 
popierinio padėklo. Ant stalo 
yra išdėstyti Lietuvių Namų 
biuleteniai. Biuletenyje yra su
rašytos savaitėmis Namų ži
nios ir naujai įstoję nariai. 
Svečių dėmesiui šiandien yra 
dar padėtį skoningai atspaus
dinti su dailininko nuotrauka 
ir dviem reprodukcijom pa
puošti pranešimai skelbią se
kantį savaitgalį (XII. 13 — 14) 
Gedimino pilies menėj ir Prisi
kėlimo parapijos salėj įvyksian 
čią čikagiškio Petro Bugailiš- 
kio tapybos parodą.

Salėje išdėstytus stalus apsė
dę žmonės pietauja, kiti tik už
kandžiauja pyragaičius su ka
vute, o treti girkšnoja iš Lokio 
baro užsakytus gėrimus.

Prie vieno stalo du vyrai nu
stemba pamatę pirmą kartą čia 
atsilankiusį Romualdą Medelį. 
Tą gabų gyvo žodžio ir įmant
rios plunksnos meisterį. Mede
lis anksčiau pasakydavo ugnin
gi! kalbų skautams, jų sueigų 
metu. O savo lakiosiom mintim 
jis pasidalydavo su lietuviškos 
spaudos skaitytojais.

Arčiau scenos esančio stalo 
pietautojai dalijasi laiko min
čiai pritaikytom labdaros te
mom. Bešikalb-ančiųjų tarpe 
iškyla “Dainoj” vardas. Toji 
torontiečių moterų draugija, 
kuri nesenai atšventė 35 metus 
savo veiklos sukaktį.

Yyatingai dainavietės pa- 
sispausdavo prieš Kalėdų šven
tes. Jos rinkdavo aukas ir pa
dėvėtus drabužius, o iš jų su
dariusios siuntinėlius siųsdavo 
Vokietijoje likusiems seneliams 
ir Suvalkų trikampio neturtin
giesiems. Po to jos susilaukda
vo gausių ir įdomių padėkos 
laiškų, kurie ateidavo iš jų do
vanas įvertinusių tautiečių..Jos 
surengdavo pobūvių ir dažnai 
rinkdavosi apsvarstyti savo 
veiklos planus.

Vienas pietaiutojas, įsiterp
damas į pokalbį susidomi ta 
moterų vedama labdaros tema. 
Jis sako šiemet tarsi nepaste
bėjęs dainiečių akcijos; nei 
drabužių nei aukų rinkime. 
Negi tas- būtų prabėgę pro jo 
dėmesį. O jis niekuomet neat
sisakydavo paremti jų darbą 
nors keletu skatikų. Greta sė
dėjęs kaimynas paaiškina, kad! 
šiemet to visai nebuvę. Net 
dainiečių .parengimas, jų 35 
melų sukakties proga, įvykęs 
lapkričio pabaigoje, patrau
kęs labai mažą torontiečių dė
mesį. Atrodo tuo kukliu pami
nėjimu ir pasiženklino darbš
čiųjų moterų veiklos pabaigtu
vės. Tikrumoje gal ir nederė
tų vadinti pabaigtfrvėm, nes 
tos pačios moterys daugumoje 
įsijungė į Lietuvių Namų suor
ganizuotą būrelį. Kiek galėda
mos jos padeda saviems Na
mams. O kaip geros biznięrkos 
jos moka padaryti pinigo ir tuo! 
padėti Namams. Kaip matome* 
vis didėjantį pasisekimą ir po
puliarumą {gaunančios jų ren
giamos sekmadienio popietės. 
O jeigu dar paminėjus kitus jų1 

; parengimus kaip bendras Kū
čias į kurias pernai atsilankė 
2GO žmonių. Paskiau Velykų 
stalas, metinis bazaras ir visa 
kita be moterų neapseinančią 
veiklą, pamatysime, kad tas 
jų būrelis yra vienas iš stipriau
sių savų Namų ramsčių. Tik de-

ia . kad dėl k» turėjo nutrūkti 
jų labdaringa darbuotė. Visi 
tie anksčiau užjūryje šelpti 
tautiečiai, dabar, net šios di
džiosios šventės metu, nebesu
lauks jų lūkesčius praskaidri
nančios nors mažos dovanėlės.

S. Pranckūnas

WORCESTER, MASS.
Norėčiau per laikraštį Nau

jienas išreikšti mano nuoširdžią 
padėką, mano geram prieteliui 
SLA centro viceprezidentui 
Aleksandrui Čaplikui, už taip 
brangią dovaną —“Naujienas” 
visam metui. Didelis dėkui!

Nors kartais prie geriausių 
norų visą perskaityti neįma
noma. Raidynas susilieja į vie
ną masę. Akys jau nešviečia 
gerai.

Daug kartų galvojau — iš kur 
tas inžinierius Čaplikas tiek 
energijos gauna visuomeniškam
— Lietuvos laisvinimo ir orga
nizacijų darbams.

Kas dirba — tą ir plaka.
Kitas didelės pagarbos žmo

gus LA prezidentas Povilas Dan
gis. Tai pilnas energijos ir pa
sišventimo Lietuvos laisvės sar
gyboje stovintis SLA kareivis
— generolas. Visuomet susiti
kęs pasveikina su gražia malo
nia šypsena. Tokie vyrai šioje 
gadynėje labai reikalingi. Pa
niurakių niekad netrūksta.

Ogi ta panelė, SLA iždininkė, 
Eufrozina Mikužiutė, gera SLA 
iždo saugotoja.

Būdamas per 12 metų sekre
torium, tvarkydamas SLA 57 
kuopos narių ligonių ir pomirti
nių blankas, turėjau daugybę su
sirašinėjimų, pasitaikydavo .įvai
rių neaiškumų, tačiau greitai ir 
sklandžiai buvo išspręsta. Tai 
be galo gabi business lady.

Pažįstu ir iždo globėją Kris
tiną Austin — nors su kitais dar 
gerai nesusipažinęs, tačiau jau
čiu, kad jie yra verti narių pa
ramos. šia proga noriu pasvei
kinti Naujienų štabą priešakyje 
su redaktorium.ponų M. Gudeliu, 
visus Naujienų korespondentus, 
rašytojus, skaitytojus ir visus 
lietuvius su Kalėdų ir Naujų

Metų šventėmis.
širdingiausi mūsų linkėjimai ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

visiems.

Worcesteryje

"PAVOJINGIAUSIAS 
ŽVĖRIS PASAULYJE"

Los Angeles. — Kalifornijos 
zoologijos sode du studentai pra
leido savaitgalį žvėryno narve 
su iškabintu plakatu “Man — 
most dangerius animal on 
earth”. Tokia “paroda” buvo su
ruošta žmonėms ir jei žvėryno 
įnamiai — žvėrys būtų tą pa
rodą matę, tikrai būtų pritarę, 
kad žmogus yra pavojingiau
sias gyvulys ir žvėris pasauly.

Apie 100 milijonų gyvulių 
kiekvienais metais žūsta moksli
ninkų ir studentų laboratorijo
se darant įvairiausius eksperi
mentus.

Tampa Tribūne pranešimu, 
vien Jungtinėse Valstybėse per- ' 
nai mirė apie 42 milijonai pelių • 
ir žiurkių, 200,000 šunų, 75,000 
kačių ir 55,000 primatų (bež
džionių) ir nesuskaitomi milijo
nai Gvinėjos kiaulyčių ir ba- 
lėsų (hamsters), keli šimtai tūks
tančių paukščių, žuvų, amfi
bijų (gyvenančių sausumoje ir 
vandenyje) ir bilijonai vabzdžių. 
Juos sudoroja civiHai mokslinin
kai tyrinėtojai, siekdami pra
ilginti, o kariškieji — žmogaus 
gyvenimą sutrumpinti.

Savo laiku garsusis Skandina
vijos rašytojas Henry Ibsen pa
sakė: “Nedovanotina mokslinin
kams kankinti gyvulius, tegul 
savo eksperimentus daro panau
dodami žurnalistus ir politikie
rius”.

"NAUJIENOS* BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

— ^Žemaičiy Kultūros klubo prieš- 
metinis susirinkimas Įvyks trečiadie
ni, 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.

KIEKVIENĄ DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Kalnai bus pajudinti Ir kauburiai dr»b«a, b«t mano galhstlngv* 

mas neatstos nuo tavęs ir mano ramybės sandora nebus pajudinta, saka 
tav^s pasigailintis Viešpats". — Iza. 54:10.

Matome kokius brangius ir palinksminančius pažadus Dievas yra da
vęs savo žmonėms. Jis visuomet rūpinasi savo vaikeliais. Jis juk žino ko 
jiems reikią. Jis davė jiems visokių gėrybių ir, kolei buvo paklusnūs, visi 
dalykai tarnavo jų gerovei. Iš tikrųjų nei vienas iš visu jo gerųjų pažadų 
neliko neįvykdytas. (Joz. 23:14). Jis rūpinasi visais mažiausiais ir didžiau
siais mūsų kasdieninio gyvenimo reikalais. Esame liudytojais, kad kiek
vienas mūsų prityrimas arba tikėjimo ištyrimas pasirodė esąs mums naudin- 
gas. Iš tikrųjų, visa veikė mūsų amžinai gerovei.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rasto tyrini* 
tojų aiškinimus.

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

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

E U D E

Gimusi Led-

MARGE DVARZESKIS 
Pagal tėvus Witunskis 

Gyv. Justice, Illinois
Mirė 1975 m. gruodžio mėn. 14 diena, 9:15 vai. ryto, 

ford, Illinois.
Paliko nuliūdęj duktė Billie Berstonas^ sesuo Marion 

su šeimar brolis Jonas, brolienė Mary ir seimą, brolienė 
tunskis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo sesuo mirusių Anna Pečikienas ir William Wi
tunskis.

Priklausė Ex-Mainierių klubui.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 So. Litu- 

anica Avenue.
Trečiadieni, gruodžio 17 dieną 1:00 vai. popiet bus lydima iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Marge -Dvarzeskis giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
Duktė, sesuo, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Phillips - Labanauskas. TeL 927-3401.

Adamovitch 
Pauline Wi-

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

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1975 m. 
gruodžio mėn. 13 dieną 10:30 vai. ryto mirė mūsų mylima 
mamytė, sulaukusi 94 m. amžiaus

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKŪS - VASALUS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

TEOFILĖ KAPACINSKIENĖ
Pagal tėvus Baškevičiūtė

Gyveno Rockforde, Illinois
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio aps., šakiškių kaime.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Kūnas bus pašarvotas Gasparini ir Oliveri koplyčioje, 

707 Marchesano Drive, ftockford, Illinois.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 17 dieną iš ko

plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Petro ir Povilo baž
nyčią, o po gedulingų pamaldų 12 Vai. bus laidojama Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse Chieagoje, 18 bloke.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, pažįstamiis da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą.

IJudesy likę:

Duktė, sūnūs ir jų šeimos.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. 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, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL— TUESDAY DECEMBER 16, IflTO



DALIU? no ar ncuurn i n uitose nuo- 
(auloniobiliy nelaimė- 

Ise) sugadintus veidus. Nuo 1962 
Įvairiausių kūno daliu dirbtuvė daro didelę pažangų, niety kaj Houston, Texas, chi- 

. Kadangi silikono rurKai Pirmai moterei operaci
jos būdu įdėjo silicon-rubber 

priimami” be pa- i krūtis, iki šiol daugiau kaip 100,- 
medicinos moks-J000 tokiy operacijų sėkmingai 

padaryta, pasakė Silas A. Brad
ley, kurs dabai- yra Dow Corn
ing Center for Aid to Medical 
llssearch direktorius.

Atsarginių kūno dalių gamy
bos ir pardavimo statistika Dow

Michigano valstijoje, toli nuo > 
miestų, švarioje gryno oro ap- Į 
linkoje kelinti metai prie Hem
lock, Mich., veikia Dow Corning 
korporacijos dirbtuvė, kuri jau 
dideliais kiekiais gamina įvai-i 
riausias kūno dalis, tokias kaip ■

tik daktarams 
ir gumos lydiniai žmogaus or- 
'ganizmo yra “priimami” be pa- Į 
sipriešinimo, i_______ ____
las jau išgalvoja kaip sulopyti 
net tokius sugedusius ar sužalo
tus organus, kaip hydrocephalus 

rankų ir kojų pirštai, riešai ir i vožtuvus ir vamzdelius, kuriais 
sąnariai, dirbtinės širdys, au-j šimtais tūkstančių kūdikių išgel- 
sys, nosys, akys gatavai su blak- j beta nuo smegenų sugedimo, kad 
stienomis ir antakiais, krūtys, j jų 
veidai ir kitokios kūno dalys i 
viršaus ir iš vidaus.

galvose prisirenka perdaug Corning laiko paslaptyje, bet iš 
praneša mokslų red. tų produktų kainų užrašų pa-i skysčių,

James Pearre Chicago Tribūnoje. stebėta, kad pavyzdžiui vieno

Tos rūšies produktu pramonė 
prasidėjo 1953 metais, kai Mi- 
chigano valst. universitetas už
sakė išradingam chemikui Si
las Bradley pagaminti iš sili- 
cone-rubber (silikono ir gurno) 
dirbtiną tulžies dūktą bandymo 
tikslams, šiandien kūno daliu

Ortopedijos chirurgai metai iš piršto kaina yra $30, pora pros- 
metų “atnaujina aūkstančius ar- [tezių krūtims papildyti $220.
tričio suėstų ar įvairiose nelai
mėse sužalotų pirštų, sąnarių ir 
t. p.

šalia masinės įvairių kūno da
lių gamybos Dow Corning korpo
racija pagamina silikono jungi-

gamyba savo sandėliuose turi di- j nius plastikos ir prostetikos 
deles atsargas, pilnas dėžes ir chirurgams, kurie iš tos medžia- 
lentynas įvairiausių iš tos me- gos pasigamina ir pacientų kū- 
džiagos pagamintų kūno dalių, Ino spalvai priderina nosis, skruo- 
kurios parduodamos išimtinai!stus ir kt. veido dalis, vėžio, nu-

£

i

-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų 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 pasiusti:

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

(1869-1959) metų
664 psl. Kaina

lietuvis, pirmos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

ns papildyti $220. 
Dirbtinos kūno dalies joperavi- 
mas gali kaštuoti — ligoninė ir 
daktaro honoraras — $500 iki 
daugiau kaip $2,000.

Silikono medžiagos gaminiai 
skaitomi geresni už bet kokias 

I kitas plastikines substancijas, 
kadangi jie neerzina kūno, tai 
yra kūnas juos be protesto “pri
ima”, Gaminiai turi būti abso
liučiai švarūs, gryni ir sterilūs, 
kad jokie germai neprisimestu, 
dėlto ir Dow Corning laborato
rijoms vieta parinkta švariau
siame ore — Michigano valst. 
miškuose. Į dirbtuves n ei sve
čiai, nei personalas negali įeiti 
nepersirengę baltais chalatais, 
šliurėmis ir spec, kepuraitėmis. 
Pagamintos kūno dalys turi per
eiti per pora šimtų patikrinimų 
-ir inspekcijų, garantuojant vi
sišką švara nuo bet kokių baci
lų ar germų.

Silas Bradley tvirtai tiki ir 
tikina, kad dirbtinų kūno da
liu ištobulinimas ir didi ateitis 
bus ateityje, kuomet bus ga
minami ir Įoperuojami ištisi kū
no organai, kaip tai širdys, plau
čiai, inkstai, raumenys ir kt.

Pr.J.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209
——________________ ________________________________________ __________

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 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

NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi 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 — SI4.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

MOTERŲ LYGYBE

Kaip “dėkingai” moterys 
ima joms vyrų suteikiamas ly
gias teises, parodo staigus jų 
antplūdis visų sričių visuome
nės tarnyboje, nemažiau krimi
nalo veiksmuose, net iki pasi
kėsinimo prieš Jungtinių Valsty
bių prezidentą, laimė, kad dar 
nebuvo išmokusios revolverio 
mechanizmo. Trečioji “išlais
vinta” Patricija Hearst. Visų 
jų teismai kaštuos mokesčių mo
kėtojams milijonus. •

Bendrai visa moterų emanci
pacija rodo gero nežadantį vaiz
dą: 1) Illinojaus kalėjimuose 
per praėjusius 5 metus moterų 
kalinių skaičius padaugėjo 85 
nuošimčiais, daugiausiai už api
plėšimus ginklą vartojant, 2) 
FBI raportas apie kriminalą 
1971 metais parodo, kad per pra
ėjusi 10 metų periodą suareš
tuotų vyrų kriminalistų skaičius 
padidėjo 83 nuošimčiais, o mo
terų padaugėjo 219 nuošimčiais; 
3) Paauglių Juvenile Research 
institute apžvalga parodė, kad 
muštynėms ar apiplėšimams gin
klus pavartojo 18 nuošimčių 
berniokų ir 13 nuošimčių mer
gaičių.

pri-

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

2] Siunčiu —.............. dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ........................ L_______ ____

ADRESAS

Ispanijos kairieji 
spaus

MADRIDAS. (AP). — Tiki
masi. kad kairiųjų pasipriešini
mas Generalisimo Francisco 
Franco politiniam Įpėdiniui tę
sis. nepaisant to. kad sudarytas 
kabinetas yra lil>erališkiausias 
nuo tu laiku, kai Franco sutriuš- 

C c

kino respubliką prieš 4-rius de
šimtmečius.

T 19-kos narių kabineto sąs
tatą. paskelbtą premjero Car
los Arias Navarro. įeina 2 buvę 
ambasadoriai, kurie laikomi 
demokratijos šalininkais ir 4 
ministerial, laikomi liberalais ir 
moderniais.

Nežiūrint (o. kad visi 19 pa
skirtųjų buvo lojalūs Franco 
žmonės, tik du iš jų yra išsilai
kę iš mirusio diktatoriaus kabi
neto. parinkto dėl Arias Navar
ro prieš du metus, po to, kai 
premjeras Luis Carrero Blanco 
buvo nužudytas.

“Valdžia nėra tokia, kokios 
tikėjosi kai kurie liberalai, bet

NAUJIKUOS, CHICAGO I, ILL, — T¥£t>AY, DBCBMBBR 1S, 1976
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Stebuklu šalyje, baltai apsidengusio
je, pašliužininkas saulėtoje kalno 
Werner viršūnėje Steamboat Springs 

miestelyje, Colorado.

tai yra tiek, kiek mes galėjome 
žengti”, pasakė vienas premjero 
tarnautojų.

Paskirtųjų tarpe yra Jose Ma
ria Areilza, Montrico grafas ir 
buvęs ambasadorius Washing
tone ir Paryžiuj; Manuel Fraga 
Iribarne, buvęs ambasadorius 
Britanijoje kuris eidamas infor
macijos ministerio pareigas, 
pravedė spaudos įstatymą, pa
naikinantį cenzūrą, ir Antonio 
Garriguez Diaz Canabate, bu
vęs ambasadorium Vatikane.

Grafas apibūdino save “ang
liško tipo konservatorium”, no
rinčiu Ispatifijoj demokratijos. 
Fraga Iribarne, centro dešiny
sis, taip pat yra demokratijos, 
kaip galutinio tikslo, šalinin
kas.

Į kariuomenės štabo viršinin
ko postą Arias paskyrė Brig, 
gen. Manuel Mellado, 
šalies liberališkiausių 
tarnybos generolu.

laikomą 
tikrosios

Prekybos rūmų 
darbai

Lietuvių prekybos rūmų na
rių susirinkimas įvyko gruodžio 
10 d. Dariaus Girėno salėje. Su
sirinkimui vadovavo pirm. Juo
zas Bacevičius. Jis pasveikino 
skaitlingai susirinkusius narius 
ir svečius. Pranešė, kad 1976 
m. sausio mėnesyje bus priren
kami valdybos nariai.

Čikagos namų autoritetų pla
nuojama namų programa, sta
tyti neturtingiesiems namus, ne
vykdoma, kadangi jungtinė na
mų savininku organizacija, pasi
vadinusi NO-CHA, kuriai pri
klauso ir Market Parko namų 
savininkai lietuviai, yra pada
vusi Į teismą minėtą įstaigą. Kol 
nepasibaigs teismas, minėti na
mai nebus statomi.

Sekretoriumi buvo Bruno Gra- 
mont. čarles Austin parodė įdo
mius filmus Kalėdų temomis. 
Braiton parko lituanistinės mo
kyklos mokinių grupė, Faustui 
Strolei akordeonu pritariant, su
tartinai ir pasigėrėtinai pagie
dojo šias kalėdines giesmes: Ty
liąją naktį, Jau atėjo vėl Kalė
dos, Didis džiaugsmas patekėjo, 
Pilnatis pro langą žiūri — vėje
lis žaidžia snaigėmis ir keletą 
giesmių angliškai.

Rūtos Juškienės - Jonynaitės 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė gražiai pašoko tautinius šo
kius. žiūrovai džiaugėsi kalė
diniais filmais, giedančiu ir šo
kančiu jaunimu, kas sudarė ka
lėdines, malonias nuotaikas. Jau
niausias giedorius buvo 6 m. Ed. 
Glavinskas.

Malonu, kad Lietuvių Preky
bos Bumai suruošė prieškalėdi
nę meninę sueigą, sudarant pro
gą pasireikšti mūsų mielam jau
nimui. Stasys Patlaba

Širdį galima sulėtinti
CHICAGO. — Vinnetkos gy

ventojas John 21 metų O’Rour- 
. ka, kurio širdis mušė nuo 150

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

Full time. Experienced o 
mens and ladies alterations.

Must speak English. Near Chi 
cago and Michigan Avenues.

664-3212
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

iki 200 kartų per minutę, pra
leidęs mėnesius Chicagos, Minne- 
sotos ir New Orleans ligoninėse 
jau buvo vilties netekęs ilgiau 
gyventi, kol Michael Reese Me
dical Centro daktarai sugalvojo 
ir pagamino specialią batareją 
“Pacemaker”, kuri padeda pa
ciento širdies tempą sumažinti. 
Ligi šiol miniatiūrinės batarė- 
jos operacijos būdu “siūtos” 
diafragmoje pagelbėdavo šir
džiai sparčiau mušti, dabar iš
rastos ir širdžiai mušimą sulė
tinti. Pacientas O’Rourke jau
čiasi visiškai sveikas ir Reese 
ligoninės daktarai tikrina, kad 
neilgai trukus jų pacientas ga
lės apsieiti visiškai be “pacema- 
kerio”.

Kunigų naudą- 
velniai gaudo

Mūsų rašytoja žemaitė parašė 
įdomų veikalėlį mano pasirink
tu pavadinimu, žemaitė išvilko 
liaudies priežodį ir paskleidė po 
visą kraštą. Jeigu ji šiandien 
gyventų, tai rastų dar daugiau 
pavyzdžių. ,

Savo laiku spaudoje buvo kal
bama apie kun. Benedikto Su
ginto testamentą ir palikimą. 
Buvo rašyta ir apie pinigus, lie
tuvių sudėtus neturtingam ku
nigui palaidoti.

Visi nutilo. Vienok reikalas 
taip ir liko neaiškus, kur din
go kunigui laidoti sudėti pinigai, 
kodėl testamentas nerekorduo- 
tas?

Antras pavyzdys: Ciceroj prie 
bažnyčios buvo prisiglaudęs kun. 
A. Vilkaitis. Jis buvo ilgame
tis Alvito klebonas. Kun. Vil
kaitis buvo reto šventumo, mal
dingumo ir pasiaukojimo kuni
gas. Jis priklausė katalikų or
ganizacijoms ir buvo veiklus jų 
narys.

Kun. Vilkaitis norėjo išleis
ti artimo savo giminaičio Vy
tauto V. Borisevičiaus monogra
fiją. Mirė minėtos monografi
jos autorius kun. Baltinis, mirė 
ir knygos leidėjas kun. A. Vil
kaitis. O knyga būtų buvusi įdo
mi.

Gruodžio 13 d. savo radijo pa
skaitoje Dr. J. Adomavičius pra
šė „paminėti geradarį kun. Vil
kaitį. Mat, jis Lietuvio Sodybo
je sukalbėjo rašančių ir, lyg at
sisveikindamas, paliko savo kam- 
žą, stulą ir du sklypus žemės 
Union Piere, berods, vertus ar
ti dešimties tūkstančių dolerių.

Alvito parapijietė dejuoja, 
kad nėra kas nurautų piktžoles 
nuo jo kapo ir pastatytų bent 
akmenėlį.

Prof. V. Mincevičius laiške iš 
Romos nusiskundė, kad kun. Vil
kaitis žadėjo auka paremti “Kro
nikos” išleidimą italų kalba, bet

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 $6.00.

O su Lietuva suaugusiems, 
gyvas aidas iš netolimos 

praeities:
Pasakyta - Parašyta, Antano 

Smetonos kalbų 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: 8o8-3837.

(Pr).

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į Visų rūšių draudimo agentūra"]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų 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. 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

neatrodo, kad kun. Vilkaičio pa
liktus pinigus gautų, nes pinigų 
prieš mirtj jis nebuvo sutvar
kęs ir pavyzdžio neparodė.

K. Paulius

■°" Lietuvių Pensininkii susi
rinkimas įvyks šį ketvirtadieni, 
gruodžio 18 d. 4 vai. popiet Chi
cago Savings and Loan Asso
ciation patalpose, 6245 So. We
stern Ave. Maloniai kviečiame 
dalyvauti narius, o taipgi norin
čius būti nariais. Pageidaują 
mokėti nario mokesti prašomi 
atvykti kiek anksčiau.

Valdyba 
(Pr)‘.

Ramunės kepsniai šven
tėms. Ona Konkulevičienė ir 
Bronius Zabukas, Ramunės de- 
ikatesų krautuvės savininkai, 

2547 West 69-toj gatvėj, telef. 
925-4254, jau pasiruošė Kūčių ir 
šv. Kalėdų stalui aprūpinti ger
biamus klijentus visais jų pagei
daujamais valgiais. Pasirinki
mas labai įvairus. Su užsaky
mais prašome nesivėluoti.

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

(Pr).

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601
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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 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45,500.

1% AUKŠTO 2 BUTŲ 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTŲ 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

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

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

<
iRsa! Estate; Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu|
Iškvietimai, pildomi pilietybės pri-1 

symai ir kitokį blankai. 1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

_ DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

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

I
£; HOMEINSURAM 3

Call Frank Zapolis |
3208 «/2 W. 95th St. |

GA 4-8654 .
fil :i

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TaleL- REpublIe 7-1941

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vlenintelĮ 
lietuvį kailininką ^*4 

Chicagoje *-----

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Tel. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




