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SIŪLO MASKVAI MAŽINTI KARO

JAV atšauks iš Ryty Europos 1,000 atom 
raketę, rusai turėtų atšaukti 1,700 tankų

VIENA, Austrija. — JAV ambasadorius pasiūlė Varšuvos 
pakto valstybėms sumažinti karo jėgas visoje Rytų Europoje.

JAV sutiktų atšaukti iš Vak. j 
Vokietijos 1,000 atominių rake
tų, jeigu Sovietų Sąjungos karo 
vadovybės atšauktų iš Rytų Eu
ropos 1,700 tankų.

Šitas pasiūlymas buvo aptar
tas Briuselyje šiaurės Atlanto 
valstybių užsienio ministrų ir 
karo vadų pasitarime.

Rusai neskuba pasiūlymą priimti
Sovietų atstovai Vienos kon-l 

ferencijoje nepadarė jokio pareis 
kimo. Jie pasakė, kad pasiūly
mą praneš sovietų vyriausybei, 
bet negalėjo pasakyti, kada bus 
gautas atsakymas.

Sovietų atstovai apskaičiavo, 
kad kitą ketvirtadieni, prieš pa
čias Kalėdas, sovietu valdžios at
sakymas jau turėtų būti Vienoje. 
Dabartiniu metu amerikiečiai 
Europoje laiko '7,200 atomines 
raketas. Sąjungininkai buvo įsi
tikinę, kad jų būtų užteks so
vietų invazijai į Vakarų Euro
pą sustabdyti. Rusai taip pat 
žinojo, kad amerikiečiai nepra
leis sovietinių karo j ėgli.

Be to, amerikiečiai Europoje 
laiko 300,000 kareivių. Atšaukus 
tūkstanti raketų, galima būtų at
šaukti ir 29,000 Amerikos karių.

Rusai turėtų atšaukti 
daug karių

Sovietų karo vadovybė turėtų 
atšaukti iš Rytų Europos dau
giau karių.

Vakariečiai reikalauja, kad 
Rytų Europoje karo jėgos būtų 
sumažintos proporcingai. Rusai 
daugiau karių laiko Rytų Euro
poje, todėl jie ir privalėtų at
šaukti daugiau karo jėgų. Tuo 

~ tarpu sovietų atstovai sutinka 
mažinti tiktai vienodą karo jėgų 
skaičių.

Rusai aiškina, kad amerikie
čiai iš viso ėuropoje neturėtų 
laikyti karo jėgų.

lazerio bandymus
WACHINGTONAS. — Gyny

bos departamento atstovas pa
reiškė pirmadienį, kad LTS dery
bų vydytojai tikrina -tvirtini
mus būk Sovietai mėgina lazeriu 

j apakinti U. S. šnipinėjimo sa
telitus.

Dr. James P. Wade, Strate
ginių ginklų apribojimo pasita
rimų Pentagono darbo grupės 
direktorius, pasakė Senato,gink
luotos tarnybos komitetui, kad 
dar ne laikas vadinti šiuos tvir
tinimus pagristais. “Tai yra 
naujas klausimas, iškeltas spau
doje, “Wade pasakė. “Faktų nė
ra”.

Wade taip pat pasakė, kad So
vietų bandymai sofistikuoto? 
naujos antiraketinės radarinės 
sistemos Kamčatkoj yra Ame
rikos laikomi galimu pirmųjų 
SALT susitarimų pažeidimu.

Wade padarė savo pareiškimą 
lazerio klausimu po to, kai Rep. 
T^es Aspin (D-Wis.) užklausė 
jį apie straipsneli žurnale “Avia
cijos savaitė”, kuriame buvo ra
šoma, jog Sovietų lazeriai apa
kino U. S. satelitų sensorius 5 
kartus nuo spalio 18 dienos.
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SIRIJOS PREZIDENTAS PRITARIA 
SUTARTOMS PALIAUBOMS
Palestiniečiai nesitraukia iš užimtu 

pozicijų, bet jau nebepuola
BEIRUTAS, Libanas. — Premjeras Karami džiaugiasi, kad 

šį kartą abi kovojančios pusės laikosi sutartų paliaubų. Kovo
tojai nesitraukia iš užimtų svarbių pozicijų, bet nei viena pusė 

Žfea,.. Į nebepuola.

New Yorkas yra priėjęs prie bankroto, nepajėgia mokėti skolų, bet iš lėktuvo padaryta nuotrauka finansinių sun
kumų nerodo. Paveiksle matome Manhattan, kuriame yraa patys galingiausieji New Yorko bankai ir greta esan
čios stiprios finansinės įstaigos. Apačioje ir dešinėje matome patį Manhattan© galą, o toliau matome Brooklyn©, 

Manhattan© ir Willia msburgho tiltus.

Amerikos - Kanados Libanas bijo

Bankų pirkėjas 
subankrutavo

SACRAMENTO, Kai. — Amos 
Dawe, Sovietų Sąjungos remia
mas Azijos finansininkas, ku
ris pereitais metais nupirko tris 
Kalifornijos bankus, subankru
tavo, laikraščio “Sacramento 
Bee” žiniomis.

Brangs automobiliai
Saugumo sumetimais vyriau

sybė pareikalavo Įrengti kai- 
kuriuos pagerinimus autp ma
šinose. Tie pagerinimai ir su
teikia progos auto kompanijoms 
kelti automobilių kainas, kurios 
už 1976 m. modelius padidėsian
čios nuo 178 iki 268 dolerių ir už 
lengvesnio tipo sunkvežimį — 
320 dol.

Kainų ir algų pastovumo tary
ba dar svarsto šį auto mašinų 
kainų pakėlimą.

Auto prekyba gerėja

Auto mašinų pardavimas nuo
sekliai kyla. Tai ženklas, kaip 
ekonomistai mano, kad krašto 
ūkis taisosi ir depresija mažė
ja. Per pirmuosius gruodžio mė
nesio 10 dienų buvo parduota 
209,418 naujų auto arba 43% 
daugiau negu per tą patį laiką 
1974 m.

Laikraštis citavo Hong Kon
go ir Singapūro šaltinius, pra
nešusius, kad Dawe multimili- 
joninė imperija buvo išimta iš 
sąrašų įvairiose Azijos fondinė
se biržose Maskvos “Narodny 
Bank” sustabdė jam kreditus.

Blogis turi

♦ Durham, N. C., policija su
ėmė Joan Little, kuri paliko 15,- 
000 užstatą ir pabėgo. Užsta
tas konfiskuotas, o ji privalės 
sėdėti kalėjime iki teismo. Ji 
įsiveržė j svetimą namą ir buvo 
sučiupta už vagystę.

Vienas Philadelphijos laikraš
čio savininko J. S. Knight žudi- Įstatymas panaikino iki šiol bu
kas, Salvatore Soli, buvo suim- vusią išimtį, kuri teikdavo ka
tas Miami motelyje. Antras jo nadiečiams 100% teisę atsiskai- 
kompanijonas, Steven Maleno, tyti iš mokesčių skelbimų iš- 
pasidavė gruodžio 12 Philadel-1 laidas, jei skelbiama užsienio ar- 
phijos policijai, o tretysis, Isias ba užsieniečiams priklausančioje 
Melendez, rastas negyvas New, spaudoje.
Yorke, netoli golfo žaidimo Nine J 4) Nauja įstaiga, kuri kontro- 
Hill aikštės. liuosi&nti užsienio kapitalo ia-

santykiai Izraelio invazijos
Amerikos ambasadorius Ka- i BEIRUTAS, Libanas. — Liba- 

nadoje W. J. Porter, išvykdamas juo premjeras pasakojo arabams, 
i Saudi Arabiją toms pat parei- kad jis rengiasi rašyti žydų tai
goms, laikraštininkams pareiš- kai Libane Įvesti, tuo tarpu da- 
kė, kad Amerikos kongresas ir j bar jis patyrė, kad Izraelis ren- 
žinių agentūros bei laikraštinin- j giasi Įsiveržti Į Libaną ten gy- 
kai bus labai nepatenkinti au-jbenančių žydų protekcijai, 
gančia Kanados tautine politika, i "

Jis priminė, kad gerai būtų, 
jei Kanados ministeris pirmi
ninkas Trudeau ir prezidentas 
Fordas susitikę aptartų pasireiš
kiančius tarpvalstybinius ne
sklandumus.

Toks Amerikos ambasadoriaus 
pareiškimas, supykino Kanados 
ministerĮ pirmininką ir parla
mento atstovus. Kanados parla
mentas svarstė toki ambasado
riaus pareiškimą.
Santykių blogėjimo priežastys

Amerikos ambasadorius, kal
bėdamas laikraštininkams, tu
rėjo omenyje Kanados-Ameri- 
kos santykius, kurie, jo nuomo
ne, vis blogėja. Ambasadorius 
nurodė ir ’blogėjančių santykių 
priežastis, būtent:

1) Kanaa pradėjo kelti gazo 
ir alyvos kainas, jas prilyginda
ma pasaulyje imamoms. Antra, 
Kanada pradėjo varžyti alyvos 
ir gazo eksportą, jį vis mažinda
ma.

2) Saskatchewanos departa
mento nuosprendis nusavinti, iš- 
perkant, vieno bilijono dolerių 
vertės potašo pramonę ir kasy
klas.

3) Kanadoje priimtas įstaty
mas, kuriuo uždaromi Kanado
je spausdinami, bet amerikie
čiams priklausą žurnalai, kaip 
Time, Readers Digest ir kiti.

Beiruto kovų metu palestinie
čiai Įsiveržė į žydų kvartalą. 
Vieną kartą Libano kariai pa
lestiniečius išstūmė, bet jie ir 
vėl Įsiveržė. Izraelis bijo, kad 
palestiniečiai nepradėtų žudyti 
Libano žydų, ten šimtmečius gy
venančių.

Premjeras mano, kad paliau- 
bosf bus ilgesniam laikui ir Iz
raelis neturės pagrindo verstis 
į Libaną.

Libaniečiai abejoja, kad šios 
paliaubos galėtų ilgai tęstis. Jei
gu palestiniečiai nepasitrauks iš 
užimtų pozicijų, tai kovos netru
kus ir vėl gali prasidėti.

Krikščionys nenori daryti pa
lestiniečiams jokių specialių nuo
laidų. Krikščionys nori turėti to
kias pačias teises, kokias turi 
visi krašto piliečiai.

♦ Mauritius salos atstovas 
Krišna Ramful Jungtinėse Tau
tose kritikavo JAV ambasadorių 
Daniel Moynihan. Ambasadorius 
nepatinka, nes jis dažnai nau
doja aštrią kalbą ir niekas ne
gali žinoti prieš ką bus nukreip- J 
ti jo kritikos smūgiai.

Premjeras Arias Navarro,, 
sudarydamas naują kabinetą,' 
savo deklaracijoje pareiškė, kad 
dabartinė Ispanija sieks demo
kratijos ir gerbs pagrindines į 
žmogaus teises.

vestavimą Kanadoje.
5) Kanados norai ir pastan

gos mažiausiai priklausyti eko- 
r kultūriškai užsienio 
ši pastangų kryptis

daugiausiai paliečia amerikiečių 
bendroves, kurios turi Kanadoj 
investavusios milžiniškas pini
gų sumai.

nomiška 
malonei.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

’♦ Chicagos policija suėmė juo
duku lyderį Jesse Jacksoną, kė
lusi trikšmą prie švietimo įstai
gos. Krašto juodaodžiu vadai 
siunčia protesto telegramas prieš 
Jacksono suėmimą. Chicagos 
policijai įsakyta suimti kiekvie
ną. kuris ardo tvarką ir kliudo 
judėjimą.

George Bush, buvęs respu
blikonu partijos pirmininkas, 
pareiškė kongreso komitetui, kad 
jis, jeigu būtu paskirtas ČIA 
viršininku, nekištu politikos į 
šios įstaigos darbą. Jis taip pat 
pasakė, kad negalėtu atsisakyti 
nuo viceprezidento kandidatū- 
jeigu respublikonai jam tą vie
tą pasiūlytą.

Prezidentas Fordas prašė 
Izraleio vyriausybę pirma infor
muoti jį, jeigu ateityje bandy
tu kada pulti Libano kaimuose 
gyvenančius žmones. JAV veta
vo saugumo tarybos pasiūlymą 
prieš Izraelį, JAV ir toliau ne
leis vartoti priemonių prieš Iz
raelį, bet JAV nori žinoti Izrae
lio planus iš anksto. Atrodo, kad 
prezidentas Fordas yra susitaręs 
su Saudi Arabijos karalių ben
drai akcijai.

♦ Kongresas nutarė duoti New 
Yorkui 2.3 bilijoną doleriu pa
skolą, kad miestas nebankrutuo
tu.

: Grobikų problema
i Olandijoj nepasibaigė

Kaip žinia, pietų molukiečių 
salos, esančios Indijos vandeny
ne, jaunų vyrų grupė buvo pa
grobusi Olandijoje traukinį su 
50 keleivių. Keleiviai buvo lai
komi grobikų Įkaitais. Įkaitų 
tarpe buvo vienas Olandijos laik
raščio leidėjas.

Traukinio grobikai norėjo at
kreipti pasaulio dėmesį Į molu
kiečių salą, kurią dabar valdo 
Indonezija. Jie nori, kad salai 
būtų suteikta nepriklausomybė. 
Jie sakosi, kad jie esą tos salos 
kovotojai.

šiomis dienomis traukinio gro
bikai pasidavė policijai, Įrašyda
mi.į grobimo “istoriją” nušau
ta traukinio mašinistą ir du ke
leivius.

Premjeras yra įsitikinęs, kad 
paskutiniai jo pasikalbėjimai su 
Įtakingais arabų vadais turi įta
kos į Libano pilietinio karo rei
kalą. Premjeras nenorėjo leisti 
kovojančioms grupėms visai lik
viduoti Libano valstybės. Kovų 
metu jau žuvo daug žmonių, dar 
daugiau turto jau sunaikinta. 
Prasidėjusios kovos Libano fi
nansų distrikte yra pačios žalin
giausios. Naikinami ne tiktai 
didieji koteliai, bet niekais eina 
ir finansinės Įstaigos, kurios 

j šimtmečiais stiprino Libaną ir 
nešė gerbūvį josios gyvento
jams. Arabai nusigando, kaip 
premjeras Kąrami buvo pasiry
žęs prašyti žydų pagalbos taikai 
atstatyti Libane.

Saudi Arabijos karalius, pasi
taręs su kitais arabų vadais, Įsa
kė baigti tarpusaves Libano ko
vas ir pradėti paliaubas. Iki šio 
meto Sirijos prezidentas buvo 
priešingas bet kokioms paliau
boms. Jam nepatiko Egipto su- 

i tartis su Izraeliu, todėl jis ieš-

Kritikuoja Olandijos elgesį
Laikraščio leidėjas, buvęs trau 

kinyje Įkaitu, dabar pradėjo kri- kojo priekabių prie Libano. At- 
tikuoti nevykusį valdžios elgf\ ; rodo, kad.jis norėjo padaryti pa- 
sį su grobikais. Jis tai daro ma- Į kaitas dabartinėje Libano vy- 
tydamas valdžios derybas su j riausybėje, bet ir šitas klausi- 
antra grobikų grupe, kuri yra I mas jam nepavyko išspręsti, 
užėmusi Indonezijos pasiuntiny
bę su 25 Įkaitais. Leidėjas sa
ko, kad valdžios pareigūnai buvo 
pažadėję grobikams duoti busą 
nuvažiuoti iki lėktuvo ir lais
vą išvažiavimą iš Olandijos. Pa- j 
žado neišpildžius, supykę grobi
kai už tai nužudė vieną Įkaitą. 
Jis mano, kad pareigūnai “mink
štai elgėsi su grobikais, išstaty- 
dami pavojui įkaitų gyvybes.

Nesusitarę grobikai
Antroji molukiečių grupė, ku

ri tebelaiko užėmusi Indonezijos 
pasiuntinybę, nebuvo susitarusi 
su traukinio grobikais. Vieni ir 
kiti veikia savistoviai ir nepla
ningai.

Indonezijos pasiuntinybės gro
bikai, su kuriais dabar valdžios 
pareigūnai veda derybas, pa

skatinti traukinio grobikų pasi
davimo, reikalauja to paties — 
laisvės pietų Molukų salai ir, 
žinoma, laisvo išvažiavimo. Pie
tų Molukų sala anksčiau yra bu
vusi olandų kolonija.

Prieš Libano vyriausybę ir 
krikščionis kovą vedė palestinie
čiai Sirijos, o gal ir Sovietų Są
jungos ginkluojami; Egipto 

' Naserio šalininkai, kurie nepri
taria Prezidento Sadato politi
kai ir pasirašytai sutarčiai su Iz
raeliu; Libano komunistai ir 
Druzijos socialistai, darantieji 
savo sprendimus ir bet kuria 
proga laužantieji padarytas pa
liaubas su Libano falangistais.

Atrodo, kad Sirijos preziden
to Asado Įsakymas baigti kovas 
paveikė palestiniečius ir kitas 
kovojančias grupeles. Palestinie
čiai buvo gausiausi ir turėjo ge
riausius ginklus. Tvirtinama, 
kad pats Arafatas, visą laiką 
priešinęs paliauboms, ši kartą 
visiems patarė padėti ginklus ir 
tartis su Libano vyriausybe bei 
krikščionimis.

Krenta anglų svaras
Amerikos ekonominiam ūkiui 

taisantis, taisosi ir tvirtėja do
lerio vertė, lyginant jį su už
sienio valiutomis. Pavyzdžiui 
anglų svaras dabar kaštuoja 
$2.0173 ir vis nežymiai jo vertė 
silpnėja. Anglų valstybės ban
kas net rado reikalo įsikišti ir 
sutvirtinti krentančio svaro ver- 

% ma- 
detantinės politikos,, pasireiš- ] žesnė negu kad 1971 m. buvo, 
kiančios geresniais santykiais Į -■
tarp U. S. ir Sovietų Sąjungos,' narnom pavienių asmenų ar įstai- 
dalimi. Nereiks mokėti mokes-'gų vienoje iš abiejų šalių kitos 
čių tam tikrom pajamom, gau- šalies gyventojų.

tarp U. S. ir Sovietų
Senatas patvirtino pirmą mo

kesčių sutartį tarp Sovietų Są-
I jungos ir U. S. Susitarimas šiuo 
klausimu buvo pasirašytas 1973 
m. birželio mėn .

Susitarimas buvo išdava nu
matyto komercinių ir kultūrinių 
ryšių išplėtimo, esančio bendros kuri šiandien yra 30.1%

■Musulmonams pavyko apsup
ti Holiday Inn. Jie paskelbė, kad 
falangistai, įsistiprinę viešbučio 
viršuje, turės pasiduoti arba su
degti, bet iki šio meto jie gin
klų nemetė ir nepasidavė. Mu
sulmonai kontroliuoja Holiday 
Inn stogo erdvę, kad krikščionys 
negalėtų helikopteriais išbėgti, 
bet viduryje esantieji kovotojai 
palestiniečių nebeklauso, ginklų 
nepadeda ir nepasiduoda.

SUNNY

šalta, del>csuola.
Saulė teka 7:12, leidžiasi 1:22
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Dar švieži

DIENORAŠČIO LAPAI
kalba apie veiklias New Yorko židinietės

Kultūros židinyje New Yorko sesės židinietės, ar, kaip šiuo 
metu mėgstamos vadinti, vilijietėš, rugsėjo 20 atšventė savo veik
los dešimtmetį. Ta proga pačių židiniečių rūpesčiu ir darbu buvo 
suruoštas šaunus vakaras K. Židinio mažojoj salėj.

AKIMIRKA CHICAGOS LITUANICOS TUNTO 

iškilmingoje sueigoje.
J. Tamulaičio nuotr.

po Naujų 
mis skau

tai pratinami praktiškai tarnau
ti artimui.

pirmąja dr-vės s 
Mėtų. šiomis va

Buvo malonu ir pačiom pažiū- tinimą; už ypatingą žmonos pa
rėti ir savo svečiam parodyti,: reigų įvertinimą; už vaišingu- 
kaip per dešimtį metų išaugo šis (mą; už kulinarinius gabumus; 
skautiškas vienetas, turėjęs tik- už žmonos išleidimą į laisvę; už 
rai kuklią pradžią.

V>s apie tuzinas sesių susi
rinko pirmajai sueigai. Da
bar židiniečių eilės jau be-.

veik sutrigubėjo,

! absoliutų neutralumą ir pan..
Šiuos visus medalius, E. Ku

dabienei moderuojant, įteikė 
kartu su šypsena ir bučiniu G. 
Stankūnienė. Taip pat buvo 

! “apmedaliuota” ir židinio įkū-
ir jos per tuos veiklos metus rėja s. D. Surdėnienė; nepamirš- 

yra surengusios daug visokių tas -ir jos vyras G. Surdėnas — 
parengimų, parodų, sutelkusios už leidimą židinį įkurti... 
dau? lėšų skautiškai veiklai ir .Tad geroj nuotaikoj, šokių ir 
skaptų užsimojimam. ' dainų pynėj, praėjo šis jaukus

Šiame pobūvy dalyvavo šio, židiniečių pobūvis, 
vieneto Įsteigėja s. Danutė Sur
dėnienė, dabar gyvenanti Phila- 
delpbFoj. židinietės su vyrais ir 
jų svečiai.

Ypatingai buvo malonu turėti 
savo tarpe Eleną Dauguviety- 
tę-i'udabienę. Hamiltono Aitva^i ____ _ r--------- ---------
ro meninio sambūrio vadovę, ku- . tvarkant salę, židinietės plana- 
ri daugeliui iš mūsų yra gerai ■ vo ir djskutąvo ateites veiklą — 
pažįstama iš skautiškų stovy k-(ką darysim, kaip darysim. O ta 
lų. kur ji paprastai važiuodavo i veikla užsimota plati, kaip ir 
virėĮauti, tačiau jos talentai pra- | anksčiau, 
turtindavo daug laužų. įnešda
vo tiek linksmos nuotaikos, kad 
židimečių, pobūvis buvo beveik 
kelionė prisiminimais Į anas

Fobfivy dalyvavęs Simas 
Kudirka su žmona pasi
džiaugė, kad čia pasijutęs 
kaip Lietuvoj, anais laisvės 

laikais.

Mūsų pasišventusiems vyram

me, kad sekantieji metai bus 
gausesni darbais ir dalyviais.

Atviručių paruošime kviečia
me dalyvauti visus Gerb. Fondo 
Rėmėjus. Gerų atviručių visuo
met intensyviai ieškome ir jas 
’abai sulaku surasti. Todėl atleis
kite, jeigu jos neatitįnka pirkė
jų norų. Už siunčiamas atviru
tes malonėkite atsiųsti $2. Jie 
eis mūsų Fondo tikslus įgyven
dinti.

Tuo pačiu drįstame Jums pa
siūlyti Fondo sekančių leidinių.

•Greitai išleidžiame Vydūno 
laiškus skautams^ 30 puslapių 
knygelę, kurioje yra surinkti 
laiškai bei straipsniai, skirti 
jaunimui, bet tinka pasiskaity
ti visiems ir pergalvoti mūsų fi
losofo mintis. Iš anksto užsisa- 
kusiems knygos kaina yra $2.50.

4x4 colių šlifuoto marmuro 
plytelė su senovinio Vilniaus 
vaizdu. Tinka buto ar stalo pa
puošimui, Kaina $10.

■3x314 colių metaliniai stili
zuoti vyčiai, neblunką ir stiprūs. 
Tinka lipinti ant automobilių, lai
vų, dviračių, durų ir p. Kaina 
$1.50. Toki pat metaliniai su 
JAV vėliava ir 1776—1976 me
tų įrašus. Kaina $1.50.

Visiems linkime gražių Kalė-

VEIDAI
IR 
'DARBAI

-A- Chicagos skautų vyčių drau
govės sueiga įvyks antradienį, 
gruodžio 16 d. (ne pirmadienį, 
kaip anksčiau- buvo pranešta), 
7:30 vai. vak. Jaunimo Centro 
kavinės patalpose. Visi nariai 
kviečiami būtinai dalyvauti.

-A- Jūrininkių Kūčios. Nerijos 
tunto Kūčios įvyks sekmadienį, 
gruodžio 21 d., 5 vai. p. p. Jau
nimo Centro žemutinėje salėje. 
Tą dieną sueigų nebus'— visos

prašomi nedelsiant grąžinti is- 
siuiitjnėto laiško atkarpą, kad 
būtų galima planuoti Kūčios pa
gal dalyvių skaičių.

-A* V. s. Antanas Saulaitis, 
Liet, Skautų Sąjungos Tarybos 
T irmininkas, kadencijos baig
mės proga lankėsi Chicagoje 
(gruod’io 4-9 dienomis). čia su 
ei'e sąjungos pareigūnų aptarė 
bėgamuosius (bei baigiamuo
sius) kadencijos reikalus ir pa
viešėjo keliose vadovų šeimose.

Sužinojus, jog v. s. Antanas 
Saulaitis šiomis dienomis mini 
50 m. savo skautavimo sukak
tį, Chicagoje jam buvo sureng
tos skubios pagerbtu vės. Gruo
džio 6 d. LS Seserijos vadija pa- 
gerbtuvių vakaronę suruošė pas 
Seserijos Vyriausios Skautinin- 
kės Pavaduotoją v. s. Ireną Ke- 
relienę, o gruodžio 8 d. Vidurio 
Rajono vadija — Jaunimo Cent
re.

“Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų bendros Kūčios bus ^gruodžio 
21 d. didžiojoje Prisikėlimo salė
je. Kviečiami skautininkai-kės, 
skautai vyčiai, vyr. skautės, aka- 
demikai-kės, tėvų k-tas 
m u vos valdyba.

ir Ro-

veikia
3-6 m.priešskautiško amžiaus 

mergaičių būreliai, vadovaujami 
patyrusių vadovių. Kilo mintis 
tokius būrelius organizuoti prie

valtis auga

Ji puikiai atliko vakaro prog
ramą. pakaitydama Binkio. 
Gustaičio kūrybą, taip pat ir 
savo gražiai paruoštą feljetoni- 
nio pobūdžio rašinį apie židinių 
kūrimosi ir veiklos vargus, židi
niečių problemas, kas kaip, tik 
tiko šio vakaro temai.

Programos pamarginimui bu
vo ir visokių netikėtų prašmat
nybių. Daug juoko sukėlė pati 
svarbiausia — be ko židinys iki 
šiai dienai nebūtų galėjęs veik-

Kitas židiniečių renginys —s. 
Inos Nenortienės emalio darbų 
paroda Kultūros židiny lapkri-^ 
čio'1-2. Ir vėl planai, 'rūpesčiai, j švenčių ir laimingų bei pras- 
darbai. Atrodo, kad būtų dai-Į niingų Naujųjų 19<6 Metų! 
na. be galo,, tačiau židinietės ir i r.alėdos, 1975 m.

I Vytautas P. Mikūnas,
Fondo Valdybos Pirmininkas

N. B. Prašome paraginti savo j 
pažįstamus studijuoti lituanis
tiką, jiems duodame paskolos pa
lengvintomis sąlygomis. Kiek
vienu atveju jiems teigiama pir
menybė. Informacijas teikia 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
skyriai ir Fondas.

Čekius malonėkite rašyti Vy
dūnas Youth Fund, Inc. vardu. 
Jūsų aukos yra atleidžiamos nuo 
pajamų mokesčių. Vydūnas 
Youth Fund, Inc., % Mrs. D. Ei- 
dukas, 4629 S. Mozart Ave., Chi
cago, in.,

nesirūpina pabaigti tą dainą dai
nuoti... ' B. K.

(S. Inos Nenortienės paroda 
jau įvyko. Red.).

ViSUS
KRE’PIAS!
Vydūno Jaunimo Fondas
Vytautas Mikūnas, Vydūno 

Jaunimo Fondo Valdybos pirmi-

židiniečių vyrų įvertinimas.

Jie visi buvo apdovanoti me
daliais, kuriuos pagamino G. ninkas, prašo paskelbti šį atsi- 
Kudžmienė. židiniečių vyrai tu šaukimą. — 
medaliu tikrai buvo nusipelnę 1 
Tik paskaitykim tas kategorijas, i C:erbiamieji Fondo 
už kurias jie buvo apdovanoti:' Malonu mums pristatyti jau-: 
už vaikų auginimą, išleidžiant nųjų dailininkų darbus, kurie: 
žmoną į sueigas; už soferiavimą; šiais metais laimėjo Fondo skelb- 
už salės šlavimą po židiniečių ; tą konkursą. Tai darbai daili- 
pobūvių; už filosofini ideolo-;ninkių: D. Petreikytės, A. Am- teikėme Pirmijos priimtus “Pri- 
ginį — statistinį židiniečių įver-1 orozaitytės ir L Mitkutės. Tiki- tyrusio Skauto Nuostatus”. Prie

žmoną Į sueigas; už šoferiavin

pobūvių; už filosofini

KELETAS 
PAAIŠKINIMŲ 

prie Prityrusio Skauto Nuostatu 

Aname “3L S.” numeryje pa

SKAUČIŲ ŽIDINIO SESĖS
Sirutienė, G. Kulpienė, D. Surdėnienė (židiniu jtei- 

—___ j, I. G«runkšti»nė, I. J«nk*u*ki«nė, A.
I. AIHninieni, L. Milukienė, I. Reventiene, G.

G. Peaiko n.o'.r.

NEW YORKO VYRESNIŲJŲ

Žemei: G. Kudžmienė, D. Semušienė, A Katini.n. n
gėi* .tvykuti H Philedelphijos), A Kaunienė
Xfiveix^ne II-oje eilė e; M. Vygantie-ė G š;r,'uC0 .T.*

A - A x '"e, I. AIKnimene, U. muumenr, >. n.......Sfarkumeney A. AAaruowene, -M. Suleit.ene, B. Kidjliene, R. česiavičionė, R. Gudaitienė, Ž. Jurienė.

jų pridėtus paaiškinimus skel
biame dabar.

I. Jie nenustato pačių progra
mų: prityrusio skauto ir vado
vavimo programos, kurias ga
lima pamažu tvarkingai sudary
ti, nesulaikant paties pr. skautų 
organizavimo.

II. Nenustatoma laiko, kada 
prit. skautas turi išlaikyti pri
tyrusio skauto programą, švil
puko virvelė lieka skauto, kol 
išlaikys egz. Ir tai yra paskati
nimo, ne vertimo būdas!

III. Tas pats pasakytina ir 
apie PSG ženklelį; jis gaunamas, 
kai išlaikoma vadovavimo pro
grama. Tai naujas^ kaip visas 
tas pr. sk. grandau, reikalas.

Jąja gali nesidomėti pr. skau
tas, kuris turi kitų skautavimo 
interesų, yra labiau individualis
tas, nenori “vadovauti” ir p.

Bet daugelis veiklių pr. skau
tų mielai jungsis į tą programą 
ir, gerai reikalus tvarkantį bū
tų pradėtas tinkamas kelias 'su 
sistemingu lavinimu mūsų skau- 
tybei ugdyti labiau kvalifikuos 
tus vadovus.

IV. Neskatintina, ir tai dali
nai prieštarautų pačiai pr. sk. 
idėjai, išeiti iš skautų draugo
vių, kurios (išskyrus gal Chi- 
cagą ir dar kokią vietą) geriau 
veiktų, jei jose liktų „visi, net sk. 
vyčių būreliai, pradedant vilkiu
kais. Mūsų mažų kolonijų skau- 
tybė geriau gyvuotų, jei būtų 
pasirinktas ne skaldymosi, pul- 
verizacijos, bet jungties, bend
rumo principas, kaip kitur yra 
grupių sistema.

V. Reikia prileisti, kad prit. 
skautų grandys yra mažiau or
ganizacijos vienenetai (ar skil
tys ar būreliai)^ bet moralinė 
jungtis jaunų vyrukų, turinčių 
norų skautiškai, nuotaikingai, 
nuotykingai skautauti ir pa
traukti kitus skautus į tokį skau- 
tavimą. uždegti šiuos.

VI. laibai tiktų, kad Brolijos
Vadi joje, bent tuo tarpu ir tuoj, 
būtų žmogus, atsidedąs prit. 
skautų reikalams instruktuoti; 
gal galėtų būti ir mažas “štabe- 
lis”, padėti tuoj paruošti reikia
mus raštus, programas ir, ne
laukiant, kokį konkretų vadovė
li- {.

VII. Projekte pateikti nuo
statai labai lankstūs vykdyti. 
Svarbu, pajudinti reikalą, su
kelti susidomėjimą ir duoti pro
gų dar šią žiemą vyrukams ką 
daryti. ft j

VIII. Įvedus pr. skautų Broli
jos šaką, ir ypač pr. ^k. gran
džių dalyvių uždavinius, savai
me iškils sk. vyčių tobulėjimo 
reikalas ir jų kandidatavimo pro
blemos. Bet tai gali būti taria-

ima vėliau.

Sesė Aldona bu- 
ti: ūpiao, kaip įdomiau vesti su
eigas. “Pelyčių” vienetas paau
go dvigubai. Taip pat džiugu 
buvo išgirsti iš vieneto vadovių, 
kad jūrų skaučių skyriaus lei
džiama “Vėtrungė” joms pade
da žengti jūr-skautišku keliu ir 
davė naujų patarimų. Skyrius 
už tai joms yra dėkingas ir pa
sistengs jų pageidavimus įvyk
dyti.

Nauja Toronto jūrų skaučių 
vieneto vadovė. — Šatrijos tun
to ribose veikianti jūrų skaučių 
vieneto vadovavimą perima se-

“šatrijos” tunto. Jau yra kelios sė E. Namikienė. Sėkmės jai ir 
kandidatės. Jas registruoja D. visoms sesėms jūrų skautiška- 
Barzdžiūtė ir S. KazileviČiūtė. me darbe linki jūrų skaučių sky- 
Siūloma tuo susidomėti šeimoms, rius, o mielai tuntininkei, s. Ker

šienei. didelė padėka už rūpestį 
ir nuoširdžią paramą jūrų skau
tėms.

Sesės, kurios'dar nenusipirko
te v. s. B. Juodelio knygos “Jū
rinis skautavimas”, skubėkite 
įsigyti. Tenelieka nei vienos se
sės be šios knygos, nes ten yra 
daug žinių, kurias turi žinoti 
kiekviena jūrų skautė.

Knygą galima gauti pas L.S.S. 
Seserijos spaudos tiekimo sky
riaus vedėją j. ps. Daivą Gau
sienę, 6753 S. Artesian Av., Chi
cago, Ill. 60629.

Mielos sesės, kaip anksčiau bu
vo minėta, 1976 m. švęsime Jū
rų Skaučių 40-ties metų Jubi
liejų (1936 m.—1976 m. vasario 
16 d.). Prašome visas seses pa
galvoti, kaip tinkamiau šią šven
tę atšvęsti'. Yra planuojama 
bendra su jūrų skautais Jubilie
jinė stovykla,
pasiūlymų bei nuomonių.

Jūrų skaučių skyrius

Vilkiukų konkurse už geriau
sią lapų rinkinį į vietą laimėjo 
Rimas Karpis, II — J. Siminke- 
vičius, III Algis Nausėdas.

č. S.
■A” Atsisveikinsime su 1975 

metais. Lituanieos tunto sueiga 
įvyks sekm. gruodžio 21 d. Suei
gą pradėsime šv. mišiomis 9:30 
vai. ryto, Jaunimo Centro didžio
joje salėje. Visi dalyvaujame 
tvarkingomis uniformomis.

-A- Truputis iš LS Seserijos 
Jūrų Skaučių Skyriaus. Chica
gos Nerijos tuntas jau pilnoje 
darbymetėje. Tik prasidėjus 
skautiškiems darbo metams, Ne
rijos tunto sesės jau spėjo pri
sidėti prie rudens sporto šven
tės. Suruošė savo “Puotą prie 
Gintaro Jūros”. Sueigos bei po
sėdžiai vyksta pilnu tempu. Bra
vo sesės, linkime ištvermės ir 
geros nuotaikos jūsų šių skau
tiškų metų užsibrėžtų darbų įgy
vendinimui !

v. s. ANTANAS SAULAITIS, 
Liet. Skautu Sąjungos Tarybos Pirmi
ninkas, kuriam jo 50 metu skautavi
mo sukaktuves suruošė Čhicaga ir 
Atlanto Rajonas (Seserijos, Brolijos 

ir Akademiku vardu).

Gavome žinių, kad platesnio 
masto v. s. A. Saulaičio auksinės 
skautavimo sukaktuvės įvyko 
gruodžio 14 dieną prie Atlanto, 
Shrewsbury, Mass.

-A Pasibaigus Kanados pašto 
streikui, kuris truko septynias 
savaites., atėjo ir naujausios ži
nelės iš Toronto-.

Gruodžio 1 d. Mindaugo dr-vės' 
sueigoje paskelbtos skilčių ge
rojo darbelio varžybos Kalėdų 
laikotarpyje. Skiltys gauna taš
kų-už ligonių lankymą ligoninė
se, už dovanėles nepasiturin
čiom šeimom, už parašytus šven
čių sveikinimus nepažįstamiems 
ir kitus gerus artimo meilės dar-

Skyrius laukia

sow

ORIGINALIĄ NUOTRAUKĄ SUGALVOJO
Chicagos Aušros Vartų tunto J. Vaičiūnienės vardo vyr, skaučių būre

lis. Priekyje — vadovė v. si. Dalia Gotceitienė.

TaupyRite

Taupykite dabar.

sumos ir

nesą

UNIVERSA
421-3070

1800 $0. Halsted St (
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DI

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

O, ,111. 60608 
^ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. 4^83
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastoly

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-

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša
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SAVINGS EARN INTEREST EVERY DAY ON DEPOSIT
IPRADŽIA NUO 1976 M. SAUSIO ID. .
|Įdėti Į Union Federal Savings ant taupymo knygutės pinigai uždirba dividendus nuo įdėjimo iki išėmimo datos__ir tos palūkanos (dividendai) bus
* apskaičiuotos kas ketvirtis metų. Šie kiekvienos dienos dividendai yra nekomplikuoti ir aiškūs. Jūs uždirbate aukščiausius leistinus dividendus ant 
taupymo knygutės... aukstesmus negu duoda bankai, ir priede, Jūsų indėliai yra apdrausti iki $40.000 Federalinės valdžios.

Gaukite daugiausia už savo pinigus... gaukite dividendus, kurie nesustoja augę. Teiraukitės pas mūsų taupymo specialistus (žinovus) norė
dami sužinoti smulkiau apie taupymą. ‘ ’

DOVANOS VELTUI
Prisijunkite prie Union Federal Savings augančios 
šeimos... Džiaugsitės puikiomis dovanomis ir aukš
čiausiais įstatymų leistais dividendais... Jei Jūs Įdė
site į Jūsų jau taupomą sąskaitą arba pradėsite nau
ją taupymo sąskaitą su $300, $1.000, $5.000 ar dau
giau... Jūs gausite puikių rinktinių dovanų pasirink
tinai, kaikurias veltui, kaikurias už mažą sumą, pri
klauso nuo indėlių dydžio skalės. Šis pasiūlymas ga
lioja iki 1976 m. sausio 31 d. arba iki dovanų ištek
lius neišsibaigs, tik viena dovana šeimai, prašome. 
Tapkite mūsų apdovanotais Union. Federal Savings 
taupytojais.

Choose One: S300
When You Deposit 
$1000 $5000

C’e<x«rf'8 7 ableclotl i FREE FREE. FREE'
12- Cup Bundt Pan FREE FREE FREE
Bed Pillow FREE FREE FREE
Regal 11" Teflon Griddle FREE FREE FREE
Sizzler Steak Platter FREE FREE FREE
Regal Gourmet Pan Set FREE FREE FREE
Regal 3-pc. Stainless Bowls FREE FREE FREE
4 “Freedom" Mugs S 2.00 FREE FREE
Beacon Adair Blanket S 2 00 FREE FREE
Transistor Radio. _ 
Digiguide Thermometer or

S 2.00 FREE FREE

lndoor/Outdcxjr.Thermgmeter S 2 00 FREE FREE
Mirro Porta Pizza' * $ 2.00 FREE FREE
'Comfort Line Step Stool $ 7.00 $ 5.00 FREE
Bicentennial Plate S 7 00 $ 5.00 FREE
Digital Alarm Clock S 7.00 $ 5 00 FREE
y<" Drill Kit Set * S 7.00 $ 5 00 FREE
Single Speed Jig Saw Set $ 7.00 $.5 00 FREE
Faribo Scandia Throw S 7.00 $ 5.00 FREE
Northern Electric Curling Vfend $ 7.00 $ 5.00 FREE
G.E. Electric Frying Pan w/Teflon St 7.50 $15.50 $10.50
Mr. Coffee 11 Coffeemaker $21.00 $19.00 $14.00
7-pc. Cookware Set $22.00 .$20.00 $15.00
Panasonic 12” Black & White TV $86.00 . $84.00 $79.00
Silver Coffee Set $30.00 $28.00 $24.00

per annum
4-Year Savings Certificate
St.000 Minimum
Yields 7.90% Annually

per annum 
6-Year Savings Certificate 
$1.000 Minimum 
•Yields 8.17% Annually

Regulations require that funds 
withdrawn Irom certificate accounts 
before maturity earn interest at U»e 
then current passbook rate less 
90 days' interest.

per annum 
30-Month Savings Certificate 
Si .000 Minimum 
Yields 7.08% Annually

per annum
Regular Passbook Savings
Daily Interest" 

Ye ids 5 39% Annually

per annum*
i -Year Savings Certificate

O Si .000 Minimum
Yields 6.81% Annually

UNION FEDERAL
3430 S. Halsted Street • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800

• I-

F >
•...

....

MCMM* r

1SLIC
Hours: Monday, 9-4: Tuesday, 9-4;
Wednesday, Closed; Thursday, 9-8; 
Friday 9-6; Saturday 9-1.
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TH1 LITHUANIAN DAILY NEWS 

/UbUshed Dally .Except Sunday by The Lithuanian Nevi Pub. Co., Inc. 
1739 So. Htlcted Strvot, Chicago, III. 60604 Tai.phono HA 1-6100

JONAS AUGUSTAITIS

VARŽYBOS
Brežnevo

DĖL EUROPOS
kelias į Europą

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rates:
la Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
hx month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year. 
114.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams  $30.00 
pusei metų $16.00 
trims mėnesiams ______  $8 JO
•vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose: 
mętams _ 
pusei metu $14.00

|7J0
$2^0

. $30.00

. $16.00

(Tęsinys)
KISINGERTS J

Š/m. lapkričio 10 d. SALT’o 
reikalais pasisakė. Valstybės 
Sekretorius Henry Kisingeris. 
Jis pareiškė:

1) Atmetus Sovietams prieš 
lapkričio mėn. 4 d. paskutinį

tymą, nereiškia, kad JAV turi 
vėl siūlyti, kad Sovietai tiktai 
atmetinėtų pasiūlymus, ka< 
gautų ketus. Bet tai nereiškia, 
kad praraja tarp mūsų yra ne-

JAV kompromisinį pasiūlymą,[pereinama ir jis įsitikinęs ka< 
įteiktą spalio mėn. 21 dieną, rimtu abiejų pusių pasiūlymą 
įvyko pasitarimų stagnacija iš Me skirtumai gali būti nugalė- 
abiejų pusių. Kitas pasiūly- ti. Kisingeris pabrėžė, kad SAL 
mas turi ateitį dabar iš So vie- T’o pasitarimai nutrūko ne dėl 
tų pusės? ... skirtingų nuomonių, kaip Ki-

2) Washingtonas pasiryžęs singerio su Schlesingeriu, bet 
siekti garbingo kompromiso, J kaip gali būti nuomonės tarp 
bet atmetus Washingtono pasiū-

$31.00
$18.00
$4.00

trims mėnesiami 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
Metams ______
pusei metų -----
vien&m mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1730 So. Halsted St.. Chicago. 
Ill. 60608. Telet HAynurket L€100.

Pinigus reikia siųsti pažto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rištinė atdara kasdien, išskyrai sekmadieniua, nsa

dviejų asmenų stiprių įsitiki
nimų. Be to, Kisingeris pareiš
kė, kad Brežnevo kelionė lį 
Washington^ rišama su SAL 
T’o susitarimais.

Kokie tad yra skirtumai, 
abiejų šalių reikalavimai, dė
lei ko iki šiandien negali susi
tarti? Pirmiausia:

ai ‘ J-''

1) JAV reikalaują iš Sovie
tų įtraukti į Vladivostoke su-

Angolos problema
Kol Angola buvo Portugalijos kolonija, niekam jo

sios gyventojų ir viso krašto likimas nerūpėjo. Portuga
lijos valdžia kartas nuo karto turėdavo nesusipratimų su 
viena ar kita maištaujančių Angolos gyventojų grupe, 
bet kitos valstybės Į šį reikalą nesikišdavo. Tuo tarpu 
šiandien Angolos problema tampa ne tiktai pačių ango- 
liečių didžiausiu rūpesčiu, bet josios reikalus turės spręs 
ti kitos valstybės.

Šiandien ne tiktai JAV vyriausybė turi spręsti An
golos dabarties ir ateities klausimus, bet dėl jos nuomo
nės yra susiskaldžiusios pačiame Valstybės Departamen
te, o dar didesni nuomonių skirtumai yra JAV kongreso 
narių tarpe.

Sekretorius Henry Kisingeris, būdamas saugumo 
tarybos vyriausias tvarkytojas, 'prieš kelis metus infor
mavo atsakingus kongreso komitetus, kad Angolos klau
simas neturi Amerikai gyvybinės reikšmės, tuo tarpu 
paskutinėje savo kelionėje į Europą ...tas pats'Kisingeris 
ne tik Briuselyje susirinkusiems užsienio ministeriams, 
bet ir karo vadams pareiškė,; kad JAV turės pasiųsti 
karo jėgas ir įvesti tvarką nepriklausomybę gavusioje 
Angoloje. Jis dėstė, kad Kuba vykdydama sovietų, val
džios pageidavimus, jau pasiuntė Į Angolą 6.000 kareivių, 
o sovietų valdžia pasiuntė Į Angolos uostus milijonus 
vertos įvairios karo medžiagos. Z _.

Prieš kelius metus sekretoriui Kisingeriui Angola 
neturėjo gyvybinės reikšmės Amerikai, o šiandien ji jau 
tampa tokiu svarbiu veiksniu, kad gali išardyti karo jėgų 
lygsvarą. Jeigu sovietų valdžia valdys .Ahgolos. uostus, 
tai ji gali pakenkti Persijos įlankos aliejui, . siunčiamam 
nė tik į Pietų Ameriką, bet ir į šiaurės Amerikos uostus. 
Sovietų narlaiviai ir lėktuvai galės sustabdyti prekių 
laivus, vežančius kurą ir kitokią medžiagą į Ameriką.

Valstybės Departamentas šių metų'pradžioje jau ži
nojo, kad sovietų valdžia siunčia karo medžiagą, pata
rėjus ir ginkluoja mažą grupelę, vadinamą Angolos “liau
dies frontu”. Valstybės Departamento patarėjai tuo 
metu patarė sekretoriui Kisingeriui pasiųsti sovietų val
džiai pranešimą, kad nesikištų Į kitų kraštų vidaus rei
kalus. Valstybės Departamento patarėjai dar ir šiandien 
mano, kad sovietų valdžia, nenorėdama įtempti santy
kius, būtų paklausiusi ir Angola'šiandien turėtų savo

valdžią, kuri nepriklausomai tvarkytų krašto reikalus. 
Sekretorius Kisingeris tokios notos sovietų valdžiai ne
pasiuntė, o šiandien jis norėtų Angolon siųsti JAV karo 
jėgas ir padėti angoliečiams sudaryti vyriausybę ir baig
ti tarpusavį karą.

Amerikos kongreso vadai, patyrę apie sekretoriaus 
Kisingerio Briuselyje padarytus pareiškimus, smarkiai 
pasišiaušė Atstovų Rūmų daugumos vadas Thomas O’ I tartą kiekvienai šaliai maksi- 
Neil pareiškė, kad kongresas nesutiks siųsti Amerikos malu skaičių — po 2400 strate- 
karo jėgų į Angolą. Jis žinąs kongreso atstovų nuotai-Į^11^ ginklų dar ^Sovietų gami- 
kas. Jie labai gerai prisimena Vietnamo karą, jiems 
būtų labai nemalonu įvelti kraštą, dar į vieną karą. Jei
gu jau kiltų reikalas eiti į karą, tai, galvoja, turėtų būti 
rimtesnis klausimas, o ne mažos, mažai reiškiančios, at
silikusios kolonijos klausimas.

Dar didesnį pasipiktinimą reiškia sen. Church, kai 
jis patyrė, kad ČIA jau yra davusi įvairių ginklų vienai 
nepriklausomybės siekiančiai Angolos grupei. Tų ginklų 
jau duota už 25 milijonus dolerių, o planuojama duoti 
dar kitai tokiai sumai. Šen. Church yra priešingas pa
našiam ginklų dalihėjimui. Jis yra pasiryžęs reikalauti, 
kad krašto vyriausybė, valstybės sekretorius, saugumo 
taryba, ČIA ar kuri kita įstaiga šį klausimą atsakingiems 
komitetams išaiškintų. Jis yra pasiryžęs imtis priemo
nių, kad jokia Amerikos įstaiga tokio žingsnio nesiimtų.

Amerikos kongreso atstovai yra priešingi ir senato
riai pasipiktinę, tuo tarpu sovietų valdžia pasiuntė į An
golą tankų, kulkosvaidžių, automatinių šautuvų ir ka- 
nuolių už pusę bilijono dolerių. Rusai žino, kad angolie- 
čiai nemokės vartoti tankų ir modernių kulkosvaidžių, 
užtat jie gavo iš Kubos 6,000 kareivių, mokančių vartoti 
sovietinius tankus ir kulkosvaidžius. Dar ir šiandien 
Kubos diktatorius Kastro kiekvieną dieną pasiunčia lai
vais ir lėktuvais po 400 Kubos karių, pasižadėjusių klau-J 
syti Angoloje jau esančių sovietų patarėjų.

Praeitą mėnesį Portugalija davė Angolai laisvę, kaip 
praeitais metais buvo prižadėjusi. Sovietų valdžios gin
kluotas “liaudies frontas” nesitarė su kitomis politinė- 
mis"grūpėmis, betgynėsi ir organizavo savo jėgas. Šiau- 
dien rusai jau kontroliuoja ne tik '“liaudies frontą”, bet 
jie turi moderniai ginkluotų 6,000 vyrų kariuomenę, kuri j 
lengvai galės sumušti ir nuginkluoti vien tik revolveriais 
ar šautuvais ginkluotus angoliečius. Pranešimai sako, 
kad ir kubiečiai yra pasipiktinę Fidel Kastro, kad jis taip 
lengvai užsienin pasiuntęs Kubos karius.

Kongreso atstovai gali purkštauti, bet Angolos klau-[ 
simą jie privalės spręsti. Nenorės imtis priemonių šian
dien, tai rytoj turės rūpintis ne tik Angolos, bet Zambia, 
Pietų Afrika ir kitais Afrikos kraštais, patenkančiais so
vietų agentų kontrolėn. Rusai naujose sutartyse :Jąsi-1 
žada nesikišti į kitų valstybių reikalus, bet jie įkėlę koją 
į Angolą, kels ją į kitas išlaisvintas Afrikos kolonijas.

(namas raketas (Nato pavadin
tas B — Backfire). Sovietai su 
tuo nesutinka, motyvuodami, 
kad tos raketos nėra strategi-. 
niai ginklai, nepakankamo pa-, 
jėgumo. permažo nešamo to- 

ilio ir iš Sovietų Rusijos bazių 
nepavojingos JAV.

2) Sovietai reikalauja į JAV 
jų 2400 skaičių įtraukti jų ra
ketas — Cruise missiles kaip 
pavojingas Sovietų Rusijai. 
JAV nesutinka, nęs jos .nėra1 
tolimesnio nešamo tolio, kaip' 
375 mylių ir Sovietams nepa
vojingos. Tas ginčas ėjęs iki 
paskutinio JAV spalio mėn. 21 
d. kompromisinio pasiūlymo. 
Jis buvo toks: Abi šalys prie 
sutartų 2400 strateginių viene
tų prideda dar naujų ginkhi 
Sovietų gaminamas B — rake
tas, JAV Cruisse Missiles, Ta
čiau ir šitas pasiūlymas Sovie
tų .buvo atmestas, nors jame 
yra jau JAV nuolaida. Pasitari
mai nutrūko! Tačiau š/m. lap
kričio mėn. 25 d. Detroite, 
spaudos konferencijoje Kisin- 
ris pasakė: “that he may meet 
shortly with SoviefTeaders in 
an effort to break the deadlock 
in the strategic Arms Limitation 
Taliks” x\(kad jis veikiausiai 
neužilgo susitiksiąs su Sovietų 
.lyderiais pastumti stagnaciją 
SALTo pasitarimų (L H. T.

Vertindamas bendrai SAL 
T’o sutarties sudarymo eigą 
bei jos sunkumus, Kisingeris 
pakartotinai sakė, kad viso su 
tarta yra 90% ,nesutarta tik 10 
% visų klausimų, žinoma, tai 
yra gera derybų taktika, no
rint susitarti, skelbti mažą 
nesutarimų dalelę, nes sunku 
dėl event, nesutarimų gauti pa 
teisinimų dėl sutarties nesu-

Be primintų čia nesutarimo 
priežasčių, niekur nebuvo ra
šyta dėl sutarties vykdymo ga
rantijų* kontrolės sąlygų, vie
nų iš svarbiausių sutarties punk 
tų 7— kaip bus kontroliuojami 
strateginių ginklų sandėliai, jų 
skaičius, vietovės ir t t. ? Is
torija žino pp Į-jo Pas. karo 
Vokietijos atsiginklavimo. Ali- 
jantų kontrolė žino, kad nega
lėjo sukontroliuoti, o be aiškios 
kontrolės sąlygų ir SALT su
tartis yra be vertės!...

Sovietai turi jau dabar 2600 
strateginių ginklų vienetų. 
Nieko nerašyta, įkas turi būti 
padaryta su viršijančiais 200 
vienetų, kaip ir kas turi atrink
ti kitus 2400? Turint galvoje 
tas visas nesutartas sąlygas (B- 
ralęetas ir kitas (ir kontrolę) 
išeina, kad nesutartų klausi
mų yra ne 10%, bet bent 50% ?

Žinomą, pradėjus derybas ir 
pasiekus dalį sutarimų, nori
si jas ir (baigti laimėjimais, tai 
derybinė psichologija — visur 
galiojanti. Šįoje aplinkybių 
virtinėje, be kitų, labiausiai 
nori laimėjimų Brežnevas. Jam 
reikia sutarties kelionei į Wa- 
shingtoną, jam reikia parody
ti laimėjimų ateinančiais me
lais vasario mėn. Europos ko
munistų partijų kongrese Rytų 
Vokietijoje, jam reikia pasi
rodyti stipriu, ir galingu — pa
čiam dėl sveikatos, o suplau
kusiems į kongresą Europos 

komunistams, ypatingai dabar 
bęsišiaušiantiems italams !ir 
prancūzams, taip pat rumu
nams, vengrams ir kitiems prieš 
Maskvą, demonstruoti savo 
laimėjimus bei Maskvos galy
bę prieš “begriūvančią” Euro
pos demokratiją?...

Be abejonės jis galės ten dar 
.priminti, kad-, po Helsinkio 
-tiems, kurie bandę taikyti de
tente bolševizmo Idėjoms švel
ninti, kaip Giscard d’Estaing, 
jis atsakė pasimątymus, susir
go, atsisakė bendradarbiavi
mo sutarčių, sudarvmo ir tas 
nepasiekęs savo tikslų turėjo 
apleisti Maskvą...

Bekylantiems sunkumams 
tų ;rejkalingų laimėjimų pa
siekti — iki Europps komunis
tų kongreso sudaryti SALTo 
sutartį Įbęi^; yjzituoti Fordą, 
Brežnevo politikos rėmėjai ieš
ko kompromisinių galimybių 
sudaryti Mini SALTo sutartį, 
t y. trumpesniam, nei 10 me
tų laikotarpiui, surasti kitą 
ginklų skaičių bei kitas leng
viau sutariamas sąlygas, ir tuo 
būdų atidaryti Brežnevui užda
rytą kelią į Viršūnes, į Washing 
toną ir vėliau demonstruoti 
Maskvos “galybę” Europoje 
— Rytų Vokietijoje.

Kai Helsinkio viršūnėms pra 
eitais metais nebuvo suspėta 
paruošti susitarimų tekstus pa
sirašyti numatytu laiku — rug
pjūčio mėn. 1 dieną, buvo pa
ragintos Ženevoje komisijos 
dirbti ir vėlais vakarais, ar 
bent iki gaidelių, tad ar dabar 
bus panašiai pasielgta, kad 
Brežnevas galėtų demonstruo
ti Maskvos “galybe” Europai 
ateinančiais metais, bei gauti 
iš jo vilingų nuolaidų?...

Dėl Helsinkio, kaip pasiro
dė, buvo apsirikta, kad neįvyk 
tų taip ir dėl SALT’o?...

LIETUVOS REIKALAI
Juo labiau Sovietai veržiasi 

į Europą, juo sunkėja Lietuvos 
reikalai. Bet gyvenant laisva
me demokratiniame krašte, 
Amerikoje, niekad netrūksta 
galimybių bei kovos būdų už 
Lietuvos laisvę — visokios rū
šies spauda tam gera priemo
nė. Lietuvos reziduojantiems 
atstovams — diplomatams lei
džiant knygas, dalyvaujant 
spaudoje, susirinkimuose, nu
rodant administracijų klaidas 
jų pačių nenaudai, jie daug 
pasitarnautų Lietuvos reikalui. 
Ypač plati veikla šioje srityje 
yra JAV reziduojantiems dip
lomatams.

(Pabaiga)

Česnaku vaistas V
nuo sukalkejimo

Sonntagpost rašo: Gyventi iki 
šimto metų ir daugiau Bulgari
joj ir Kaukaze nebeskaitoma jo
kia naujiena, kadangi tų kraštų 
gyventojų nemažas nuošimtis 
tokio amžiaus pasiekia. Tyrinė
tojai pagaliau atkreipė dėmesį į 
maistą, kokį tenykščiai gyven
tojai valgo. Nustatyta, kad ten 
žmonės ypač mėgsta česnakus 
ir svogūnus ir patys tvirtina, 
kad šios dvi “kvepiančios” dar
žovės jiems padeda apsisaugoti 
nuo ligų ir ankstybos senėjimo.

Mokslininkų tyrinėjimai pra
deda pripažinti, kad tie žmonės 
teisybę sako. “Barmer Brucke” 
leidinyje pranešama, kad Izra
elio, Indijos ir Britanijos moks
lininkai tyrinėtojai nustatę, jog 
česnakų ir svogūnų preparatai 
teigiamai veikia prieš cukraligę 
ir arterijų sukalkėjimą, suma
žina kraujuje cukraus lygį ir 
kenksmingus riebalus, paskati
ną kepenas ir bendrai veikią 
“antitromboziškai” (saugo krau
ją nuo sukrekėsimo).

.Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

2 J

Rusai, norėdami apraminti lenkus, Lenkijon pa
siuntė maršalą Rokosovskį. Tai buvo tas pats kaip siųs
ti Lietuvon gen. Maciejauską. Kaip Rokosovskis, tai 
ir Maciejauskas visą laiką gyveno Rusijoj ir ištikimai 

‘tarnavo sovietų valdžiai. Kai susidarė pavojus rusų 
komunistų partijoj iš protingesnių sovietų karininkų 
pusės, tai Stalinas geriausius karo vadus likvidavo. 
Labai netoli mirties buvo ir Rokosovskis, bet jis dar 
nebuvo nužudytas, kaip Tuchačevskis.

Antrojo Pasaulinio karo pradžioje gen. Žukovas 
paprašė Staliną išleisti Rokosovskį iš kalėjimo ir leisti 
jam vadovauti svarbesniam fronto ruožu}. Žukovas 
.žinojo, kad Rokosovskis buvo geras karys, jam reika
lingas prieš dar geresnius vokiečių karininkus. Roko
sovskis vadovavp. kelioms sovietų armijoms, o kar® 
pabaigoje jis vadovavo rusų karo jėgoms Lenkijoje.

Sovietų maršalas Rokosovskis, lenkų kilmės, val
dė Lenkijoje buyusias sovietų karo jėgas. Gomulka su
gebėjo Rokosovskį išprašyti iš Varšuvos ir leisti pa
tiems lenkams tvarkyti valstybės reikalus. Varšuvon 
buvo atskridęs pats Nikita Chruščiovas, jis bandė įti- 
tinti Lenkijos komunistus, kad jie geriau pasielgs, 
klausydami rusiškų komunistų, turinčių jaugiau pa
tyrimo, bet fiicjco iŠ I® neišėjo. Gonirdka nenusileido 
Chruščiovui, o Varšuvos garnizono viršininkas buvo 
apsupęs ne tik Chruščiovą, bet ir patį Rokosovskį.

Faktinai sukilimą prieš sovietų karo jėgą buvo su- 
jM^anįzavę lenkų kuriai^ bet svarbiausiuoju Jenkų at
stovu buvo Vladislavas Gomulka, pasiryžęs pasiprie

šinti Chruščiovui ir pačiam vyriausiam sovietų karo jė
gų viršininkui. Chruščiovas nusileido. Maršalas Ro
kosovskis, nepajėgęs suvaldyti maištaujančių lenkų 
karininkų ir kareivių, išvažiavo į Rusiją, o lenkai kurį 
laiką vieni tvarkė kraštą.

Lenkiją valdo komunistai, bet tai jau yra lenkiški 
komunistai. Lenkijoj visus reikalus tvarkė Gomulka, 
bet tie patvarkymai jau buvo lenkiški. Gomulka pri
pažino Leniną, pripažino Spalio “revoliuciją”, bet jis 
taip pat išsikovojo teisę patiems komunistams daryti 
tas pačias klaidas, kurias rusai darė.

Darė klaidas rusai, pakankamai jų pridarė ir Go
mulka. Jis tiek toli nuėjo, kad patys lenkai, daugiau
sia darbininkai prieš Gomulką suorganizavo maištą. 
Pirmieji maištininkai buvo uostų darbininkai, rusams 
statę laivus, kuriais vėliau į Rusiją buvo vežamos Len
kijoje kastos anglys. Lenkijos angliakasiai kasė, Len
kijos jūreiviai tas anglis į Rusiją vežė , bet rusai len
kams nieko nemokėjo. Vis sakydavo, kad suves sąs
kaitas ir išlygins skirtumus, bet nieko iš tų pažadų neiš 
eidavo. Baigiamųjų statyti laivų tikrinti atvažiavo la
bai jau apskriti inžinieriai rusai, bet lenkai visa laiką 
gerokai susiveržę. Jie nutarė pareikalauti daugiau duo
nos ir mėsos. Jie negalėjo suprasti, kodėl Lenkijos ko
munistai, kaip ir rusai, gaudavo daugiau duonos, ne
gu paprasti darbininkai.

Štetine ir Dancige kilo toks maištas, kad įdomu 
buvo klausyti. Maištavo Lenkijos uostų darbininkai, o 
nukentėjo Gomulka, didžiausią galią turįs komunistas.

KONSTANTINAS ROKOSOVSKIS
Atskridęs į Varšuvą, norėjau patirti kaip gyvena 

lenkų darbininkai ir kaip jaučiasi Lenkijos ūkininkai, turi? 
Man taip pat rūpėjo patirti Vladislovo Gomulkos liki-|

mas. Aš žinojau, kad Gomulka buvo pavarytas, bet 
neteko girdėti, kad jis būtų sušaudytas. Stalino lai
kais atleisti partijos pirmieji sekretoriai eidavo prie 
sienos arba visiems laikams buvo išvežami į Maskvos 
Lubianką apklausinėjimams, bet Lenkijoje šis gyvy
bės ar mirties reikalas buvo šiek tiek švelniau spren
džiamas, negu Sovietų Rusijoje.

Nusileidęs Varšuvo aerodrome, tuojau užmez
giau pokalbius su tikrais lenkais. Viešbutin vežęs šofe
ris jau pradėjo klausinėti, ar turiu dolerių ir ar norė
čiau juos iškeisti. Jis pats man pasiūlė tai padaryti, pa
tardamas nekeisti jų oficialiu kursu, nes tas kursas 
yra daug žemesnis. .

Šoferiui rūpėjo doleriai, o man norėjosi patirti ar 
lenkai komunistai yra toki pat žiaurūs, kaip ir Rusijos 
komunistai. Jo paklausiau, ar Gomulka dar gyvas.

— Gomulkos jau seniai nėra, — jis man atsakė.
— Dabar viską pas mus tvarko Edvardas Giere- 

cka.s. , «...
— O "kas tas Giereckas? — paklausiau. ,
— Giereckas — taį vyriausias dabartinės Lenkijos 

valdovas, — man buvo atsakyta. Jo visi klauso, krai
te prezidentas, ministeris pirmininkas ir kiekvienas 
ministeris.

__ Ar jis yra lenkų kariuomenės galingiausias ge
nerolas, jeigu jo visi taip klauso? — paklausiau dole
riais besirūpinačio šoferio.

— Ne, jis ^ariųomenėj netarnavo. Karo metu jis 
Prancūzijoje anglis kasė, bet šiandien jis viską pas 
mus tvarko. Jis yra lenkų komunistų partijos pirmasis 
sekretorius. j

_ Tai ir pąs jus pirmieji sekretoriai tokią galią 
paklausiau.
O je, jis galingesnis už pirmąjį sekretorių, —

man atsakė šoferis.
— Gomulka buvo pas mus pirmasis sekretorius, 

bet šis buvo galingesnis. Jis pirmąjį sekretorių pašali
no ir pats pasiėmė viską, tvarkyti.

— Kur Gomulka galėjo būti — šoferis man nega
lėjo pasakyti. Lenkijoje apie jį ėjo įvairiausių gandų, 
bet niekas negirdėjo, kad jis būtų buyęs nužudytas.

Lenkijos komunistų partijoje ęina kova dėl vado
vybės, bet reikia pripažinti, kad valdžios vairą pagrie
busieji šiandien buvusių valdovų jau nebešaudo. Iš 
kitų lenkų patyriau, kad Vladislovas Gomulka dar te
bėra gyvas. Kurį laiką jis buvo saugojamas kalėjime, 
o vėliau jis buvo net išleistas. Dabar jis gauna gana 
stambią pensiją, iš kurios jis gali gerai gyventi. Go
mulka dirba kažkokį valdžios- darbą. Vieni pasakoja, 
kad jis surašinėja ir vertina į Rusiją išvežtų Lenkijos 
gėrybių vertę. Kiti pasakoja, kad jis užrašinėja pasi
kalbėjimus, kuriuos jam teko turėti su įtakingesniais 
rusų valdžios atstovais ir aukštais karininkais. Tuos 
savo užrašus Gomulka atiduoda tiesiai pačiam Giere- 
l«i, Treti sako, kąd ji% jjedayo, bet gyvena iš 
pensijos ir vaikščioja po knygynus. Jis pasidarė kny
gos žmogus,

LENKAI GOMULKĄ M&GSTA
Iš pasikalbėjimų man paaiškėjo, kad dar ir šian

dien Gomulka yra gana populiarus visoje Lenkijoje. 
Kiekvienas lenkas prisimena, kad Gopmlka pasakė Ro- 
kosovskiui, kad jis gali važiuoti namo, jeigu nori. O 
jeigu neišvažiuos tai bus suimtas.

(Bus daugiau) \
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TELEF. PR 8-3229
DR. ANNA BALIONAS * 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

t A. A. TEISĖJĄ
ANTANĄ LAUCEVIČIŲ PRISIMENANT

1975 m. rugsėjo 19 d, Chica- siekė aukšto rango Apygardos

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR AAOflcKŲ LIGmS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawtord 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitari n-)^ 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

DR. C. K. BOBtLlS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
8G0 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKtrfcUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2x33 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ų: ketvirtad. 1—7 
antrad.. penKtadiehi nuo 1—O, 

ir sės tad. UKtai susitarus.

goję mirė vienas iš seniausių 
Nepriklausomos Lietuvos tei
sėjų, baigdamas 83-čius metus, 
a. a. Antanas Laucevičins.į

Velionis buvo žemaitis, kilęs 
iš Kelmės, gimęs 1892 m. lap
kričio į23 d. šeimoje * buvo 3 
broliai — rašytojas Bronius 
Vargšas, miręs Chicagoje prieš 
I karą, Lietuvos kariuomenės 
majoras Jonas, kapitonas -— po
etas Stasys, miręs Chicagoje ir 
sesuo Elena Gurskienė, gyve
nanti Vilniuje. JAV gyveno 
vienišas globojamas brolio 
žmonos Elžbietos ir jos duk
ters dailininko Petrikonių šei
mos.

Pirmojo Pasaulnio karo me
tu velionis gyveno Petrapilyje 
ir dirbo ginklavimo žinyboje. 
Grįžęs į Lietuvą visą laiką dir
bo Teisingumo žinyboje iki pa-

vai., 
tree.

DR. RAUL V. DAfcGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRUKGaS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd./ Wesichester, lik
VALANDOS: 3—9 aaroo dienomis ir 

Kas antrą sesiaclieiu 8—o vai.
Tel.: 5o2-ž/2/ area 562-2728

KLAUSYKITĖS 
PASAULIO 

21-ncs bangos 
GRUNDIG RADIJU 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

KBZ.: Gi 8-0873
DR. W. EiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MUTĖRŲ LiGUS 

GINEKOLOGINĖ CHiRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avef| WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siiiepia, • skambinti Ml 3-0001.

i re. užd

T£L. — S E 3-5393

R. A. B. GUVECKAS
GYDYTOJAS IR’CrtiRŲkGAS
ODOS LIGOS —CHIRURGIJA

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 -West lu3rd Street

ValandOs' pagal susitarimą.

Tek: 561-4605*7Ir 489-44*T

1002 N. -WESTERN-AVE.
5214 N. WE5TERfcLĄVE-

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1318 .
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 uždarda.

DR. FRANK PLECKAS
CPTOMETRISTAS

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

"contact lenses”.
vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree

JSEiBUTIS
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 
Nauįas rez, telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad.' 
ir penkt. 2-4 ,ir 6-8 vai. vak. šeštadie- j 
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 711st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Gtbson 8-6195

EYiima ligonius pagal sūsitaruną.
valandos skambinu tėlėf. HE 4-2123.
Jei neatsiliepia, tai- telef. GI 8-6195. j

Del

P. ŠILEIKIS, 0. P. I
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - rTviczaL Bau-į 
dažai. Speciali pagalba kojoms

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

Telef.: PRospect 6-5084

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Teismo teisėjo. Mano glaudi 
pažintis su velioniu buvo nuo 
1934 metų, kada jis buvo Tra
kų apylinkės teisėju, gi aš bu
vau teismo tardytoju. Vėliau 
buvome abu teismo tardytojais, 
jis Kuršėnuose aš Trakų aps
krityje ir Kaune. Vilnių atga
vus vėl susitikome bendrame 
darbe Antanas — svarbesnėms 
byloms tardytoju, aš proku
roro padėjėju.

Velionis buvo palaidotas 1975 
m. rugsėjo 23 d. Chicagoje Lie 
tuvių Tautinėse kapinėse. Iš 
giminių Chicagoje liko brolio 
žmona Elžbieta ir brolio duk
terys Lucija Petrikonienė ir 
Gražina Stankūnienė. Kana
doje liko sesers duktė Juzė Ja
nušauskienė. Visi su šeimomis. 
Baltimorėje liko duktė Alek
sandra čipkienė ir Lietuvoje 
žmona Kazimiera.

Atsisveikinimo su velioniu 
metu buvo pasakytos jo kolegų 
advokato J. Našliūno, teisėjo 
J. Kasakaičio ir prokuroro K. 
Smalensko atitinkamos kalbos.

K. Smalensko kalba buvo at
skirai išspausdinta Naujieno
se, gi kitų kolegų kalbos api
būdinančios velionį čia žemiau 
paduodamos.

Adv. J. Našliūnas pasisakė, 
kreipdamasis į gimines ir susi
rinkusius:

Liūdnas reiškinys 
bet niekas negali jos 
kas gimė tas privalo 
Neišvengė mirties ir
Dideį ir tolimą gyvenimo kelią 
praėjo velionis. Iš Lietuvos at
keliavo į Ameriką, kad išveng
ti Lietuvos okupantų — bolše-|Kaip 
vikų smurto ir teroro, į

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINU 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Ilsisi Ir tyli visi žemi, džiaugiasi Ir linksmai iūkaula",

Iza. 14:7.• ♦ •
Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminantį jojo pažadą, 

kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kunos Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Žr. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo
nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybe, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Kas sntrą antradienį Sophia Barčus radijas skalbia žvanto Rašto tyrini- 
toly aiškinimus, f *>

Visi žiną, kad mirtis yra Ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mk 
tusieji? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

JV. KAITO TYRINĖTOJA!
■■■»■■■■■■■■■■!■ ■■■■■■■■■■■ B ■■■■■■■■L

ĖS VISOMS PROGOMS

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

PERKRAŪSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

M 0 V ! N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Te!.: r Rentier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

į PLEASE! I 
? toy yay can į 
f PREVENT j 
FORESTFIRES R

nas Našliūnas.
Teisėjas Jurgis Kasakaitis 

pasakė (sutrumpintai)):
“Su a. a. Antanu Laucevičiu

mi teko susipažinti 1922 m. 
Kaune, kuomet pradėjome lan
kyti Lietuvos Universitete tei
sių fakultetą. Tais metais su 
juo teko gan artimai bendra
darbiauti. Netrukus jis buvo 
paskirtas taikos teisėju j Kre
tingą, vėliau į Vabalninką ir į 
Semeliškes, man esant teisėju 
Kaišiadoryse.
-1944 m. pradžioje man bū
nant Kauno apygardos teismo, 
o jam Vilniaus apygardos teis 
mo teisėju, buvome sukeisti 
vietomis.

Velionis buvo ramaus, ma
lonaus, draugiško, švelnaus, 
ir galima sakyti, lėto būdo.

‘ > privačiame gyvenime, 
gyveno taip ir savo profesiniame dar- 

83 metus. Buvo baigęs Lietu- be jis buvo tiesus, teisingas sa-

turėjo keltis pas dukterį į Bal
timore bet, deja, jam buvo 
lemta iškeliauti į amžinybę.” Į

Netekus mielo draugo, jo 
dukrai Aleksandrai čipkuvie- 
nei ir visiems giminėms nuošir 
di užuojauta.

Jonas Talalas

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street ^1
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS !
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

įnirtis, 
išvengti, 
ir įnirti. 
Antanas.

Susirinkimu
PRANEŠIMAI

vo pažiūrose nebuvo fanati
kas.

Dar prieš trejus metus jis 
planavo apsilankyti Lietuvoje,

vos Universiteto Teisių fakul
tetą Kaune. 1924 m. ir 1925 m. 
teko man drauge su -Antanu 
dirbti Kauno Apygardos teis
me kandidatu ir mokytis prak- kur tebegyvena jo žmona, se-
tiškai teisme dirbti, todėl teko šuo ir kiti giminės, tačiau pa- 
Ahfaną gerai pažinti. ^Jis bu- blogėjusi sveikata neleido jam 
vo teoretiniai išmokslinlas uni- to plano įvykdyti, šį rudenį jis Į 
versitete ir praktiškai Apygar
dos teisme teismo darbą dirbti, 
kur išbuvo keletą metų kandi
datu, 
gerai 
1925 
sėju, 
teko 
liškėse.
Lietuvos žmonių gyvenimą ir 
mentalitetą ir kaipo geras ir 
prityręs teisėjas darydavo spren] 
dimus, kuriais šalys būdavo 
dažniausiai patenkintos. Sta-j 
tistika rodo, kad Antano Lau
cevičiaus sprendimai mažiau
siai būdavo skundžiami Apy-1 
gardos Teismui. Iš Semeliškių! 
velionis buvo iškeltas į Kuršė
nus Apylinkės tardytoju ir Vil
niaus Svarbesnėms byloms tar
dytoju. Kaip gerai prityręs 
teismo darbe, jis buvo paaukš
tintas tarnyboje ir paskirtas 
Vilniaus Apygardos Teismo 
teisėju, gi vėliau perkeltas į 
Kauną Apygardos Teismo tei
sėju.

Velionis Antanas savo būdo 
prigimtomis ypatybėmis buvoi 
tikras teisėjas, labai ramaus ir) 
lėto būdo, šalto ir nuoseklaus' 
galvojimo — visiems savo ei-Į 
gesiu darė gerą įspūdį. Ameri
koje, kaip ir daugelis teisinin
ku dirbo paprastą darbą, gy
vendamas Rockforde ir Chica-j 
goję 21 metus. Išėjo iš gyvjii*' 
tarpo į amžinybę geras Nepri- 
klaiisomos Lietuvos teisėjas,' 
malonus ir draugiškas žmo-1 
gus. Mes tavo kolegos ir drau
gai tave prisiminsime geru žo- 
džiuz nes visi kuriems teko' 
gyvenimo kelyje su tavimi su-' 
silikti tu palikai gerą įspūdį ir 
malonius prisiminimus. Lie
tuvos Teisininkų Draugijos 
Centro Valdybos įpareigotas,1 
lietuvių teisininkų vardu ir as
meniškai reiškiu širdingą užuo-' 
jautą velionio giminėms ir 
prieteliams” — baigė adv. Jo-'|

Teismo darbui jis buvo 
pasiruošęs ir paskirtas 

m. Kretingos taikos tei- 
Vėliau tose pareigose jam 
būti Vabalninke ir Seme-

Antanas gerai pažino

—

— žema?' ų 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.

— Marquette Parko Lietuviu Namy 
Savininku organizacijos narių rinki
minis susirinkimas Įvyks gruodžio 19 
dieną 7:30 vai. vak. JMarquette Parko 
parapijos salėje. 6820 So. Washtenaw 
Ave. Visus narius prašome skaitlin
gai dalyvauti, nes bus renkama 1976 
m. valdyba. Valdybos rinkimas yra 
labai svarbu, nes nuo valdybos daug 
priklausys Marrquette Parko koloni-

I jos ilgesnis išlikimas.
Stasys Patlaba, sekr.

TEOFILEI KAPACINSKIENEI
mirus,

dukrai Anelei, 
sūnums Augustinui ir Juozui 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Rockfordo Alto, 
Lietuvių Bendruomenės 

’ ir
Balto skyrių valdybos

-------------------- ■XL 'L*---------------------------------------r-4-------------

•JOSEPH KANAPE, .IR.
Mirė 1975 m. gruodžio mėn: 15 dieną. 3:10 vai. popiet.

metų amžiaus. Gimęs Chicago. Illinois.

Paliko nuliūdę: šeimos draugė Gertrude, sesuo Bertha Yuknis, 
brolis Auggie su žmona Betty ir brolis Robert su žmona Julie, sesers 
duktė Loretta Muenow su vyru Richard, anūkė, sūnėnai ir dukterė
čios. pusbrolis Veto Kuprevich su žmona Marie, pusseserė Stella Ku
previch, teta Frances Kuprevich ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Birren and Son koplyčioje, 6125 No. Clark 
Street

Ketvirtadienį, gruodžio 18 dieną 11:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Joseph Kanapės .Ir. giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa- 
ternavmią ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Draugė, sesuo, broliai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. 927-1911.

sulaukęs
65

GAIDAS - DAIMID
* ? t . i v J ■ ■’•V*, e

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

' MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
. r J t -------- 7 - ' I: ■:

..

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS I 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS 1

1446 So. 50th Avė., Cicero, BL Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

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

Nuostabaus tėvo nepaprastas sūnūs
Šviesiam a. a. Kipro Bielinio atminimui

Šiomis dienomis, gruodžio 7 d., sukako dešimt metų, 
kai iš mūsų tarpo amžinai išsiskyrė taurusis lietuvis 
Kipras Bielinis, šiai sukakčiai paminėti čia spausdi
name nekrologinį straipsnį, kuris buvo paskelbtas “Sė
jos” 1966 m. Nr. 1.

“Kai ir vėl atėjo pavasaris ' 
vieną dieną sutemus atvyko tė-; 
vas, pabuvo valandą, kitą na- j 
muose, paėmė mane iš lovos, ir, 
prieš aušrą mudu iškeliavome... . 
Taip tris vasaras su pertrauko
mis drauge su tėvu važinėjau po 
Lietuvą, Nuo ryto iki vakaro vis 
kelyje būdami, trumpam laikui 
užsukdami į kaimą, Į kurio nors 
ūkininko tėvo gero draugo ar 
pasitikėjimo verto pažįstamo, 
kiemą, poilsio, pasistiprinti ar 
šiaip platinamųjų raštų reika
lu pasimatyti. Kad ir įdomios, 
bet nelengvos būdavo tos diena 
iš dienos trukusios kelionės. Tė
vas būdavo paskendęs savo min
tyse, o aš nei problemų, nei sprę
stinų klausimų dar neturėda- ;

Į vau... Dvaras mums su tėvu bū- 
! davo visai svetimas, bet kaimas 
j visuomet atrodydavo artimas -ir 
, savas...” Taip pirmojoj savo at- 
| siminimų knygoj “Dienojant”, 
prieš keletą metų išleistoj JAV, 
rašo velionis Kipras Bielinis, ku
rio netekome 1965 metų pabai
goj. Jis mirė New Yorke, pradė
jęs 83 savo amžiaus metus.

Jo minimos vasaros buvo 1891, 
1892 ir 1893 metų, o pats Kip
ras Bielinis tuomet dar tebuvo 
tik 8-10 metų berniukas. Lie
tuva gi tais laikais buvo, anot 
poeto, tamsi ir juoda ir viską 
savo nagais suspaudęs laikė ru
siškasis erelis. Kovodamas su 
ta tamsa ir su tuo ereliu, Jur
gis Bielinis, Kipro tėvas, vadina-

I

f

į

&

mokratinei Lietuvai. Lietuvos 
ir lietuviškos sociuldeįmokratį- 
jos reikalais Kipras Bielinis rū
pinosi ir dėl jų gyveno iki pa
čios paskutinės savo gyvenimo 
valandos.

Kipras Bielinis buvo bent tiek 1 Must speak English. Near Chi- 
laimingas, kad jam teko sulauk-I cago and Michigan Avenues.

i

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių 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 čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

(1869-1959) metų
664 psL Kaina

lietuvis, pirmos

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp.'
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

_______ V. VALANT INAS

JUBILIEJINIU METŲ

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60^ metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai ston ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neinamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju igalicn 
timais.

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- 
nkos 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 Jubiliejiniu 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
tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
$26.00, pusei metų — SI4.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo- 
— $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

[J Siunčiu---------- ---- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

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

ADRESAS
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i niaiis Lietuvos knygnešių ka- 
į raliu, apvažiuodavo plačius šiau
rės ir Rytų Lietuvos sritis, daž
nokai dar nuvykdamas ir į Že
maitiją bei pasiekdamas Tilžę ir 
Bitėnus. Jo kuklaus kaimiško 
vežimo dugne buvo įtaisyta slėp
tuvė tuomet draudžiamoms lie
tuviškoms knygos ir laikraščiam 
lotynų raidėmis.

Nuostabi Jurgio Bielinio as
menybė ir šakota jo veikla, de
ja, dar tebelaukia talentingo ro
manisto ar dramaturgo plunks
nos. Tai tikrai dėkinga tema ir 
herojus tikras. Įspūdinga, pa
vyzdžiui, būtų teatro scenoj pa
matyti, kaip Jurgis Bielinis, tas, Įneš daug kam yra sakęs, jog ne
galima sakyti, savamokslis lie
tuvis ūkininkas, prasčiokas, Pa
ryžiuje įsiveržia į lenkų kongre
są, kuriame dalyvavo ir vienas 
kitas tuometinės Lietuvos aris
tokratijos atstovas, ir lietuvių 
vardu pareikalauja panaikinti 
visus Liublino unijos ryšius ir 
atstatyti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, žinoma, jis tuojau iš 
to kongreso išprašomas, bet tai 
buvo bene pirmas ir toks aiškus 
Bielinio lūpomis atgimstančios 
lietuvių tautos pasisakymas dėl 
praeities ir dėl ateities. -

Yra ir daug kitų panašiai įs
pūdingų scenų Jurgio, o vėliau 
ir Kipro Bieliniu gyvenimuose, 
nes abu buvo dideli lietuviai pa
triotai. dideli kovotojai ir jų 
žingsnius nuolatos sekė visoki 
pavojai. O su kovomis ir pavo
jais visuomet pinasi ir drama
tiškumas. Keliasdešimt metų ru
sų žandarai gaudė Jurgį Bielinį 
ir už jo sugavimą buvo paskir
ta nemaža suma. Tie patys žan
darai gaudė ir persekiojo ir Ki
prą Bielinį, ypač už jo veiklą 
Lietuvos socialdemokratų par
tijoj, už garsiuosius jo “pa
mokslus” .1905 m. visoj eilėj Lie
tuvos miestelų, už nelegalios li
teratūros platinimą ir bendra
darbiavimą joje. Nelaimei Kip
ras vėliau vis dėlto pateko į jų 
nagus ir jam buvo lemta patirti 
ir kelerių metų kalėjimo kan
čias ir Sibiro tremties vargus... 
Tačiau vargu ar dabartinėse są
lygose kuris nors okupuotos Lie
tuvos rašytojas drįs panaudoti 
savo kūryboje šias temas, tad 
tikrai būtų gražu, jei jomis su
sidomėtų laisvajam pasaulyje 
esą lietuviai rašytojai,, kol dar 
nesame labai nutolę nuo Jurgio, 
o ypač nuo Kipro Bielinio laikų.

Apie Kiprą Bielinį būtų gali
ma pasakyti, kad tai buvo nuo
stabaus tėvo nepaprastas sūnus, 
tėvo darbų tęsėjas, nors jau ki
tokia. žymiai realesne kryptimi, 
nes jau ir gyvenimo sąlygos ir 
aplinka buvo kiek pasikeitusi. 
Jurgio Bielinio ilgus metus sė
toji sėkla pradėjo nešti vaisius: 
Lietuvos žmonės tapo šviesesni 
ir drąsesni, atsirado jau tokių, 
kurie nebebiiojo pasakyti tiesos 
žodį tiek pačiam carui ir jo “či- 
novninkams”, tiek ir carizmui 
bei lenkiškumui pataikaujan
tiems Lidtuvos dvarininkams.

Jau minėta, kaip Kipras Bie
linis, mažametis berniukas, savo 
tėvos vežime, ant lietuviškų laik
raščiu ir knygų, kurios tuomet 
savo pavojingumu prilygo dina
mitui, pradėjo gyvenimo mokyk
la ir Lietuvos bei jos vargų pa
žinimą. Tikrai, joks kitas nei 
anų laikų, nei ir vėlesniųjų, mū
sų tautos veikėjas neturėjo to
kios vaikystės, nė vienam jų ne
teko tiek daug po I ietuva keliau
ti ir tain ja pažinti, kaip Kip
rui Bieliniui, nes jie neturėjo 
tokio tėvo. Tie vaikystės ir jau
nystės įspūdžiai, toks nepapras
tas jo tėvo pasiaukojimas lietu
viškiems reikalams, be abejonės, 
turėjo žymios įtakos j Kipro to
limesnę gyvenimo eigą ir į jo pa
žiūras.

Tokiu nepaprastu būdu pra
dėjęs kovotojo, visuomenininko 
ir politiko kelią, kuris iš Lietu
vos lygumų nuvedė jį keleriems 
metams j Rygos kalėjimą, vė
liau j šaltąsias Sibiro taigas ir 
dar vėliau į aukštuosius New 
Yorko dangoraižius, taigi nusi
tęsė net per tris kontinentus, 
Kipras Bielinis iki paskutinės 

savo gyvenimo valandos išliko 
ištikimas savo jaunystės idea
lams, savo įsitikinimams ir d a-

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Full time. Experienced on 
mens and ladies alterations.

ti ir nepriklausomos Lietuvos ir 
daugelį metų aktyviai veikti 
daugelyje jos gyvenimo sričių, 
nors toji Lietuvą daug kur ne
atitiko jo normas, ypač po 1926 
m. Tuo tarpu jo tėvui Jurgiui 
nepriklausoma Lietuva buvo il
gų metų svajonė ir idealas, ku
riuo jis vis dėlto šventai tikėjo,

mirsiąs tolei, kol rusai bus išva
ryti iš Lietuvos. Jo nujautimas 
išsipildė. Jurgis Bielinis mirė 
1918 m. sausio 18 d., pėsčias 
eidamas į lietuvių konferenciją 
Vilniuje, taigi, pačiose Lietuvos 
nepriklausomybės išvakarėse, 
bet rusų tuomet Lietuvoje tikrai 
jau nebebuvo.

(Bus daugiau)

MOKYTOJO J. KAUNO 
KELIONĖS

Mokytoją J. Kauną, kasmet 
važiuojantį į okupuotą Lietu
vą, šį kartą gerokai prie sienos 
prirėmė “Gimtojo krašto” re
daktorius. Raitėsi kaip žaltys, 
tik apsijuokino ir daugiau nie
ko. St. Juškėnas parašė gerą 
komentarą.

Daugiau negu nusistebėjimo 
verta šaulių Sąjunga, įteikusi 
tokiam asmeniui žymenį, kurs 
nuvažiavęs nesąmones skelbia. 
Ir “Draugo“ redaktorius B. kv. 
išėjo ginti savo uolų bendra
darbį. Laikas jam nusiimti iš 
“Draugo”, “Darbininko” ir 
kitos patriotinės spaudos, ypa
tingai iš šauliij Sąjungos. Jis 
pamėgo “Vienybę”.

Pasakoja asmuo, matęs su
sitikusius .T. Kauną ir E. šulai- 
tj, kad toks tokį pažino ir į 
svečius pavadino... Džiaugs
mingai jiedu dalinosi įspū
džiais. ’ Kpr.

Minėjo7 Lietuvos 
kariuomenės sukaktį
LKVS “Ramovės” Clevelando 

Skyriaus valdybos, lapkričio 22 
—23 dienomis buvo suruoštas 
Lietuvos Kariuomenės atsikūri
mo' 57-rių metų minėjimas.

Minėjimas susidėjo iš trijų 
daliu:

1. Oficialioji dalis, 2. vaišės ir 
šokiai. 3. pamaldos - mišios baž
nyčiose.

Minėjimas pradėtas Ameri
kos ir Lietuvos himnais.

Skyriaus pirm. A. Jonaitis ati
darė minėjimą ir pasveikino 
savanorius - kūrėjus, ramovė
mis. birutininkes ir svečius.

Minėjimą pravedė S. Astraus
kas.

Trumpą, gana gerą kajbą apie 
Lietuvos kariuomenę j pasakė 
skyriaus pirm. A. Jonaitis, šven
tės proga iramovėnus ‘ žodžiu 
sveikino L. B. Clevelando apy
linkės pirm. J. Malskis, biruti- 
ninkių pirm. V. Nagevičienė ir' 
karininko Juozapavičiaus šaulių : 
kuopos pirm. Dr. K. Pautienis.

Meninę dalį išpildė solistė Al
dona Slempužienė - Švedienė, 
akomponavo kompozitorius J- 
švedas. Dainų pasirinkimas ir 
jų išpildymas, pagal svečių nuo
monę. buvo aukšto lygio.

Antroli dalis — pasilinksmi
nimas praėjo pakilia nuotaika.

Ir pagaliau sekmadienį, lap
kričio 23 dieną šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje, dalyvaujant 
Ramovės, šaulių kar. Juozapa
vičiaus, Žalgirio ir kitų organi
zacijų vėliavoms, buvo atlaiky
tos pamaldos už žuvusius bei 
mirusius karius ir partizanus.

Skyriaus Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja programos išpildyto- 
jams, visiems auka ir darbu pri- 
sidėjusiems ir visiems minėji
mo dalyviams.

S. Astrauskas

ATETTIS RIKIUOJASI
I FRONTININKUS

Moksleivių ateitininkų žurna
las rikiuojasi į frontininkus. Ka-

664-3212

WANTED TO RENT
Ieško buty

REIKALINGAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS vienam pensininkui bet kurioje 
miesto apylinkėje. Kas turite tokį 
butą, prašau siūlyti. Tel. 434-3084.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

PARDUODAMI FILATELINIAI PAŠ
TO ŽENKLAI IR RINKINIAI. Tei

rautis po 6 vai. vak. 
Tel. 778-3151.

talikų Federacija ALTe kan. 
Vaclovą Zakarauską išmainė į 
jaunuolį Saulių Kuprį. Pasta
rasis Ateityje (1975 m. birže
lio mėn. numeryje, 178-180 psl.) 
moko Dr. K. Bobelį, ko jis ne
turi daryti, nors pats turėtų 
mokytis.

Rimtą darbą dirbantį Dr. K. 
Bobelį, jaunuolis isteriškai mo
ko ir klausia, “kaip ilgai lietu
vių visuomenė toleruos tokį el
gesį, kurs trukdo bendrą darbą 
kritiškame mūsų tautos mo
mente“.

Jaunuoliui nepatiko, kad Dr. 
Z. Danilevičius, kan. V. Zaka
rauskas ir A. Juškevičius pano
ro dalyvauti nepaprastoje VLI- 
Ko konferencijoje.

Jaunuoliui reikėjo pasiteirau
ti, ką ALTas dirbo Washingto
ne, kai VLIKas posėdžiavo Chi
cago] e tinkamai neparuoštoje 
konferencijoje. K. Paulius

— Į 10 metų Kipro Bielinio 
mirties minėjimą ir Elenai Ju- 
ciūtei jo premijos įteikimą iš 
Waterbury, Conn., buvo atvy
kusi Vita Laudinskienė. Ji yra 
Kipro Bielinio sesers duktė ir 
didžiojo knygnešio Jurgio Bie
linio anūkė. Gruodžio 6 d. da
lyvavo E. Juciūtei premijos Įtei
kime, o gruodžio 7 d. su savo 
seserimis Aldona Tamošiūniene 
ir Angele Vencloviene, ir arti
maisiais nuvyko Į Liet. Tauti
nes kapines ir prie Kipro Bieli
nio palaikų padėjo gėles. P.

— Sunkiai susirgęs aktorius 
Stasys Pilka. 80 metus einąs 
veteranas išvežtas j ligoninę. 
Labiausiai jį spaudžia senatvė.

— Kun. Feliksas Gureckas, 
gavęs širdies priepuolį, guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jo širdis 
labai lėtai taisosi.

— Mary Zalgienė kelioms sa
vaitėms išvažiuoja pas savo 
dukrą, gyvenančią Georgia val
stijoje.

♦ Miami Amerikos Lietuvių 
Klubas, 3655 NW 34 St., Miami, 

i Florida, teikia savo nariams, 
svečiams bei atvykusiems vasa
rotojams patarnavimus ir kiek
vieną sekmadienį ruošia pietus 
su programa ir šokiais, tuo su
darant progas susitikti su pa
žįstamais bei iš toliau atvyku
siais. Besiartinančių Kalėdų ir 

(Naujųjų Metų proga Klubo Val- 
I dyba siunčia visiems geriausius 
sveikinimus ir linkėjimus, o 
Naujienų paramai skiria 25 dol.

Lietuvos Universitetas — 
vertingiausia dovana šventėms 
ar sukaktuvėms. Knyga bus at
gaiva skaityti suaugusiems ir 
paskata siekti aukštojo mokslo 
mūsų jaunimui. Visų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų istorija. įdo
mūs atsiminimai.

Red. Pr. Čepėnas.
Įsigyti Marginiuose, Vaznelių 

prekyboje arba užsakyti čekiu 
pas leidėją i— Association of 
Lithuanian Professors % 
Račkauskas.

621 Wellington Ave., 
Chicago. Til. 60657.
Kaina $15.00.

Balys

(Pr).

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJLMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVICIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave.
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

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

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. SI.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

■°- Lietuvių Pensininkų susi
rinkimas Įvyks ši ketvirtadieni, 
gruodžio 18 d. 4 vai. popiet Chi
cago Savings and Loan Asso
ciation patalpose, 6215 So. We
stern Ave. Maloniai kviečiame 
dalyvauti narius, o taipgi norin
čius būti nariais. Pageidaują 
mokėti nario mok esti prašomi 
atvykti kiek anksčiau.

Valdvba 
(Pr).

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 uždarvta.

(Pr).

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
vltomt progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660
—

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pas vfenlnteŲ 
lietuvi kailininką 

Chios goję -

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

(buto)

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

ir Bono blrtx per

NAUJIENAS

778-2233
MUMS GERAI KARTU

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

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29.900.

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

AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir _2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušu me
džio porčius. $32.000.
2 BUTŲ 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantos. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

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

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5851

■ 
iI

Reel Estete. Notcry Public.
INCOME TAX SERVICE 

*259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 ■ 
Taip pat daromi vertimai, giminiu I 
Iškvietimai, pildomi pilietybės prs-» 

žyma! ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.'

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

HOMEINSWMNCEfi
r*agCall Frank Zapolis 

32081/2 W. 95th St.
GA *-3654

A
.......

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

■w MC9

£iV8a«4

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2645 WEST 69th STREET
Telefj REpublIc 7-1941

——5LU3OI 

NAUJIENAS
--------- « TEmWITW——

HEART 
FUND




