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KISINGERIS IEŠKO BŪDU GELBĖTI 
ANGOLĄ Iš NAUJO KOLONIALIZMO 

Turėsi su Alžerijos, Nigerijos, Zambijos 
ir Zairės užsienio ministeriais

PARYŽIUS, Prancūzija. — Sekretorius Kisingeris ieško 
būdų, kaip išgelbėti Angolą ’iš sovietinio kolonializmo, kurį rusai 
bando primesti savo ginklais ir Kubos kareiviais.

Turint galvoje dabartines kon
greso narių nuotaikas, sekreto
rius Kisingeris nesitiki didelės 
paramos iš JAV kongreso.

Bet sekretorius yra įsitikinęs, 
kad viešoji viso pasaulio nuo
monė, ypač afrikiečių, gali pri
versti rusus palikti išlaisvintos 
Angolos likimą patiems angolie- 
čiams.

Ilgai kalbėjosi su užsienio 
ministeriais

Sekretorius Kisingeris antra
dieni gana ilgai kalbėjosi su Al- 
žiro užsienio ministru Abdlazir 
Buteflika, kuris savo laiku rė
mė “liaudies frontus”, bet pa
skutiniu metu nepatenkintas
Maskvos intervencija.

Pasikalbėjimo rezultatai ne
žinomi, bet gali būti vilties", kad 
patys afrikiečiai imsis iniciaty
vos sovietų ekspansijai sustab
dyti. :

Alžirijos valdžia žino, kad so
vietų agentai bandys Įsigalėti 
kiekvienoje Afrikos valstijoje, 
jeigu jie Įsistiprins Angoloje.

Kisingeris išsikalbėjo su 
Zairės ministeriu

Sekretorius Kisingeris išsi
kalbėjo gana ilgai su Zaires už
sienio ministeriu Rupija Ban
da. Zaire yra Angolos kaimynė. 
Jeigu rusai Įsistiprins Angoloje, 
tai jie bandys persimesti ir i 
Zaire.

Sekretoriui teko kalbėti ir su 
Zambijos prezidentu Kenner 
Kaunda. Yra pavojaus, kad so
vietų valdžia bandys kėsintis Į 
Zambijos vario kasyklas, ku

rios dabartiniu metu gerai vei
kia ir vykusiai pardavinėja sa
vo žaliavos, kisingeris matėsi 
su Gabono prezidentu Alberto 
Bongo, su Zairės užsienio mi
nisteriu Mandunga Bula ir su 
kitais Affrikos valstybių vadais.

Jis patarė jiems susirūpinti 
Angolos likimu, jeigu nori nepri
klausomai ir ramiai tvarkyti 
naujų valstybių reikalus.

Kad tik Įeiti į 
istoriją pirmiems 
MASKVA. — Sovietų Sąjun

ga pranešė antradienį, kad Ka
lėdų dieną ji atidarys pirmą pa
saulyje viršgarsinių lėktuvų oro 
liniją, pralenkdama anglų-pran- 
cūzų Konkordo reguliarę tarny
ba 27-niom dienom, e

Sovietų laikraštis Trud pra
nešė, kad Aerofloto TU-144, 
skrendantis 1550 mylių per vai. 
greičid, atliks savo pirmą regu
liarų skridimą 25-to gruodžio iš 
Maskvos į Almą Atą, Kazachs
tano respublikos sostinę.

Air France ir British Airways 
yra numatę pradėti reguliares 
viršgarsines tarnybas 21 sausio 
— Air France tarp Paryžiaus ir

Sara Moore skaito
Leniną ir laukia

SAN FRANCISCO. — Sara 
Jane Moore, laukianti pirmadie
nio ir žinios, ar teisėjas priėmė 
jos kaltės prisipažinimą (kuris 
prieštarauja jos ankstyyes- 
niems pareiškimams), mėginant 
nužudyti prezidentą Fordą, pasa
kė sekmadienį, kad ji skaito ko
munistų partijos steigėjo V. I. 
Lenino darbus.

Buvusi Valstybinio investiga- 
cijų biuro informuotoja, 45-kių 
metų amžiaus, moteris, kuri pa- ■ 
sakė, kad ji ketino nužudyti For
dą ir atmetė psichinio ligonio 
gynybos strategiją kaip “negar
bingą”, pasakė;

“Aš ir vėl skaitau Lenino me
džiagą. Bet reikia imtis save Į 
rankas. Alan patinka tai, ką jis 
sako, bet jis sunkiai skaitomas. 
Kur kas lengviau skaityti Mao. 
Jis toks paprastas”.

Jei U. S. teismo teisėjas Sa
muel Conti nepriims pakeitimą, 
teismas, numatytas pirmadie
niui, prasidės antradieni teisė
jų parinkimu.

Panelė Moore pasakė, kad vie
ši atsiliepimai apie ją kaip apie 
“dručkę”, “kuningą” ir “sunkią” 
paskatino ją mesti svori.

Demokratai kelia 
viešumon paramą 
WASHINGTONAS, D. C. —

Demokratų partijos vadovybė j 
kongrese jrra užsispyrusi kelti j 
viešumon iki šio meto ČIA teik- j 
tą paramą Angolos kovotojams 
už nepriklausomybę. Senatorius 
Church nori, kad būtų paskelb
ti visi dokumentai, išleistos su
mos ir pasižadėjimai Angolai.

Demokratai nenori, kad An
golai būtų teikiama bet kokia 
parama. Jie nori, kad sovietų 
Įtaka būtų pašalinta, bet neskel
bia plano, kokiu būdu sovietų 
tankai galėtų būti nuginkluoti, 
o Kubos kareiviai sugrąžinti Į 
Kubą,.
Reikalauja aiškintis dėl Angolos

Kongreso komiteto nariai su
stabdė ateinančių metų biudžeto 
nagrinėjimą, kol negaus užtikri
nimo iš atsakingų vyriausybės 
pareigūnų, kad nei vienas dole
ris nebus skiriamas Angolos rei
kalams. Kongreso atstovai yra 
įsitikinę, kad Angolai nereika
linga jokia parama.

ABC vadovybė pareiškė, kad 
netolimoje ateityje jų korespon
dentai duos daugiau vaizdų.

Iš Washingtono ateinančios 
žinios sako, kad senatoriai ruo
šiasi priimti panašią rezoliuci
ją, kokia buvo priimta atstovų 
rūmuose. Didesnis senatorių 
skaičius yra Įsitikinęs, kad JAV 
negali pripažinti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos aneksijos. Karo 
pradžioje sovietų valdžia buvo 
pasižadėjusi negriebti svetimų 
žemių, o dabar au nori pasisavin
ti Lietuvą, Latviją irEstiją. So
vietų noras kolonizuoti Angolą 
sukėlė dar didesnį pasipiktini
mą senato narių tarpe.

W. Carter dirbs 
Jungtinėse Tautose
VAŠINGTONAS. — Tikima

si, kad William Beverly Carter 
Jr., paliuosuotas Valstybės se
kretoriaus Henry A. Kisingerio 
rugpjūčio mėnesi iš ambasado
riaus Tanzanijoj pareigų, Įsi
jungs į U. S. delegacijos Jung
tinėse Tautose sąstatą.

Carter, 54 m., pakliuvo į Ki
singerio nemalonę, kai jis susiri
šo su komunistų partizanais, no
rėdamas i blaivinti du Stanfordo 
universiteto studentus ir vie
ną olandą. Zairos partizanų pa
grobtus.

Kisingerio nepasitenkinimas 
diplomatu rėmėsi tuo, kad lai
ke derybų, kurias vedė Stanfor
do profesorius David Hamburg, 
Carter priglaudė marksistinės 
“liaudies revoliucinės” partijos

Rio de Janeiro, o British Air
ways tarp Londono ir Bahrein. Į

Trud nepasakė ar TU-144 veš \ 
keleivius ar, kaip dauguma vaka- j 
rų šaltinių mano, daugumoj kro
vinius, bent pirmais metais.

Kanadoje, britu Kolumbijoje, Kelowna miestelyje. White Motor kor
poracijos dirbtuvėse pastatyti stiprūs sunkvežimiai, pritaikyti šal
tam Aliaskos klimatui. Jiems teks valyti sniegą nuo keliu, berti 
smėli ir vežti visokias atmatas. Du inspektoriai tikrina kelionei pa

ruoštus sunkvežimius.

TELEVIZIJA PARODĖ LATVIJOS
- KALĖJIMUS IŠ TO

CHICAGO, Ill. — American Broadcasting Co. atstovai turėjo 
progos pavažinėti po Pabaltijo kraštus. Sovietų valdžia suruošė 
jiems kelionę, kad pamatytų, kaip tvarkosi latviai. Antradienio 
vakarą jie parodė viso krašto televizijos kanaluose kelis tos kelio
nės vaizdus.

Įdomiausias vaizdas buvo Latvijoje, kai korespondentai bu
vo pravežami pro Rygos priemiesčiuose esančius Latvijos kalė
jimus. Nuotraukos imtos iš tolo, bet kai kurie žiūrovai tvirtino, 
kad galėjo pastebėti porą kalinių. Kameros turėjo turėti labai 
gerus stiklus, jeigu pajėgė iš tolo padaryti gana geras nuotraukas.

Laivynas lieja 
skystą kurą į jūrą 
VAŠINGTONAS. — Laivynas 

išliejo apytikriai 1.5 milijonų 
galonų skysto kuro, apie 500,- 
000 dolerių vertės, Į jūrą pa
skutinių dviejų metų bėgyje, 
pasak Vyriausios buhalterijos 

valdybos pranešimo, padaryto 
Ralph H. Metcalfe (D.-Ill.) ant
radienį.

Pranešime pažymima, kad lai
vyno vedamose knygose įrašai 
buvo nepilni ir todėl nebuvo ga
lima tikslia nustatyti kiek ir 
kur kuro buvo išlieta, bet pra
nešime sakoma:

“Mums prieinami laivyno Įra
šai parodė. <a laike 1974 ir 1975 
finansinių metų skystą kurą 
transportuojantys laivai išlie
jo iš savo tankų mažiausiai 13 
mil. galonų vandens bei kuro 
mišinio. Mes nustatėm, rem

damiesi laivyno duomenimis, 
rodančiais kuro kiekį mišiny, 
kad kuras buvo vertas apie 500,- 
000 dolerių (jo būta 1.9 piil. ga
lonų)”. Laivyno vertinimu — 
3.5 mil. dolerių.

narį JAV ambasadoj Dar Es Sa
lame. Zairės prezidentas Mobu
tu Sese Seko buvo suerzintas 
Carterio susitarinėjimais su 
partizanais.

Prieš dvi savaites Carter su
sitiko su Daniel P. Moynihan, 
JAV ambasadorių Jungtinėse 
Tautose ir pasiūlė darbą Moy- 
nihano tarnyboj.

VEUAUSIOS ŽINIOS
O

Sara Jane Moore prisipažino 
teismui, kad ji esanti kalta, ji 
norėjusi nušauti prezidentą For
dą. Prisiekusiųjų teismas ne
reikalingas. Sausio 15 dieną tei
sėjas Samuel Conti paskelbs 
sprendimą. Psichiatrai nusta
tė, kad ji sveika.

♦ Prezidentas paprašė slaptos 
tarnybos viršininką, saugojan
tį prezidentą, informuoti jį, kaip 
galėjo 24 metų Gerald Gainous 
du kartu perlipti per tvorą ir 
Įsibrauti Į Baltųjų Rūmų kiemą. 
Jis sakosi, kad norėjęs paprašy
ti prezidentą paleisti iš kalėjimo 
jo tėvą, nuteistą už narkotikų 
šmugeliavimą.

o Senato užsienio komitetas, 
išklausęs oficialaus pranešimo, 
siūlo priimti rezoliuciją, reika
laujančią atšaukti visas sveti
mas karo jėgas iš Angolos. Pa
komitetis reikalauja neteikti jo
kios paramos Angoloje kovojan
čioms grupėms.

o Beiruto policija užėmė ke
lias strategines pozicijas finan
sų distrikte, sostinėje sumažino 
pavojų, bet kovos tebeina provin
cijos miesteliuose. Libano vy
riausybė tikisi apraminti kovo
jančių partizanų aistras. Saudi 
Arabijos nutarimas sustabdyti 
karo veiksmus paveikė kelias 
kovojančias arabų grupes, ku
rios meta ginklus.

Mažėja namų statyba
Privačių namų statyba lapkri

čio mėnesyje krito 5.6$ • Tai 
pirmas toks naujų namų staty
bos sumažėjimas laike penkių 
paskutinių mėnesių. Prekybos 
departamentas baiminasi, kad 
naujų namų statybos mažėjimas 
gali būti Įspėjančiai reikšmin
gas, nes tai rodo, jog pagyvėjęs 
krašto ūkis pradeda vėl susting
ti.

Draugai ir priešai gerokai kritikuoja 
ambasadorių Daniel P. Moynihan. 
Junktinėse Tautose jis pasakė Mask
vai ir naujoms Afrikos valstybėms 
daug tiesos. Visi pripažįsta, kad nei 
vienas JAV ambasadorius nesugebėjo 
taip greitai orientuotis ir kirsti sovie
tu agentams smarkius smūgius. Ru
sai nežino, kaip jiems aiškintis prieš 
visą pasaulį apie koloniją steigimą 
Afrikoje. Portugalai davė laisve An
golai, o rusai Kubos kareiviais sten
giasi Angolą vėl kolonizuoti. Prezi
dentas Fordas pilniausiai pasitiki 

ambasadorium MoyniMnv.

PAŠTAS NEĮTIKINO TEISĖJO, KAD 
REIKIA KELTI ŽENKLU KAINAS
Kainy pakėlimas atidėtas iki balandžio mėn.

WASHINGTONAS, D. C. — Watergate bylos siūlą sučiupęs 
teisėjas John J. Sirica išnarpliojo visą bylą, antradienį išklausęs 
naujų pašto administratorių prašymą pakelti kainas, uždraudė tai 
daryti. Pašto vadovybė jau buvo pasiruošusi nuo gruodžio 28 
dienos laiškų persiuntimo kainas pakelti iki 13 centų, laiku ji 
pradėjo didelę propagandinę kampaniją, tuo tarpu teisėjas Sirica 
atidžiai išklausė advokatų argumentus ir pasakė jiems, kad jie 
neturi teisės kelti pašto patarnavimų kainas tokia didele suma.

Sekr. H. Kisingeris 
pagerbtas Vokietijoj

JAV valst. sekretorius Hen
ry Kisinger praeitą pirmadie
nį lankėsi Furth mieste, Bava
rijoje (Vakarų Vokietijoj), kur 
buvo pagerbtas suteikiant jam 
to miesto piliečio auksinį medalį. 
Furth, 100,000 gyventojų mies
tas, yra, kur jis gimė 1923 m. 
gegužės 27 d. Jis buvo 15 me
tų amžiaus, kai 1938 m. su tė
vais Paula ir Louis pabėgo nuo 
nacių į Ameriką.

Medalį Kissingeriui minėtas 
miestas buvo nutaręs suteikti 
prieš dvejus metus, bet tik da
bar jis rado atliekamą laisvą 
dieną tam pagerbimui priimti. 
Miesto limuzinu nuvežtas į žy
dų kapines, jis penkias minutes 
meldėsi prie savo senelio (mo
tinos tėvo) Falk Stern kapo. Iš
kilmingame priėmime, Vakarų 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Hans Dietrich Gentscher 
savo kalboje pasakė, kad “isto
rikas ir valstybininkas Henry 
Kissinger gavo šį medalį už sa
vo aistringas pastangas laimė
ti pasauliui taiką”, o pats Ki
singeris pareiškė, kad “Iš vi
sų sutvėrimų šioje planetoje vie
nintelis yra žmogus, kurs pats 
sudaro sau didžiąją kentėjimų 
dalį”, pridurdamas, kad Auksi
nio Piliečio Medalio jam sutei
kimas parodo kaip toli esame 
palikę nelaimingąją praeitį.

Kisingeriui gimus, Furth mie
ste gyveno apie 3,000 žydų, ku
rių daugumas žuvo nacių siau
tulyje; dešimt asmenų žuvo pa
ties Kisingerio artimų giminių. 
Dabar Furth mieste bėra apie 
200 žydų.

Nuostolingos 
lėktuvu bendrovės t
United Airlines lėktuvų susi

siekimo bendrovė paskelbė, jog 
ji lapkričio mėnesyje turėjo 6.2 
milijonus dol. nuostolio. Perei
tais metais tuo pačiu laiku turė
jo nuostolio 5.1 milijoną dol.

♦ Angoloje nepriklausomybės 
šalininkai jau paėmė nelaisvėn 
tris Kubos kareivius, pasiųstus 
kovoti prieš Angolos nepriklau-
somybę.

•» Prokuroras reikalavo 15 
metų kalėjimo Guenter Guillau
me už slaptų laiškų persiuntimą 
Rytų Vokietijos komunistams. 
Buvo perduotas prezidento Nik- 
sono laiškas, rašytas kancleriui 
Brandtui apie Niksono pasikal
bėjimą su Prancūzijos preziden
tu.

Į statymas numato, kada paš
to vadovybė turi teisę pakelti 
kainas ir kada ji negali to dary
ti. Pašto vadovybė privalo su
rinkti daug informacinės medžia
gos ir nurodyti, kad kitokio iš
ėjimo nėra, kaip tik pakelti jau 
ir šiaip aukštas patarnavimu 
kainas. Teisme buvusieji pašto 
atstovai teisėjo neįtikinimo. Pir
miausia, jie neparuošė reikalin
gų duomenų, iš kurių būtų ma
tyti, kad tas kainas būtinai-jau 
reikia kelti. Paštas jau buvo 
pasiruošęs nuo gruodžio 28 die
nos įvesti 13 centų pašto ženk
lą laiškui, o nuo sausio 3 dienos 
jis ruošėsi kelti kainas ir ki
tiems patarnavimams.’ Jeigu 
pašto advokatai būtų įtikinę tei
sėją, kad būtinai reikia kelti 
kainas, tai visi būtume turėję 
bėdos dar prieš metų galą. Laik
raščiai ir šiaip turi padidėjusias 
išlaidas, o jeigu nuo metų pra
džios būtų reikėję dar padidinti 
pašto patarnavimą, tai be kainų 
pakėlimo nebūtų galima apsiei
ti.

Teisėjas Sirica klausimo ne
išsprendė, bet jis nedarė spren
dimo, kol pašto vadovybė jo ne
įtikins, kad yra būtinas reika
las tas kainas kelti. Propagan
dą už paštp ženklų pakėlimą 
lengviau pravesti, negu faktų 
ieškantį teisėją įtikinti. Pašto 
vadovybė nepatenkinta sprendi
mu, bet nieko kito ji negalės 
daryti iki balandžio mėnesio. 
Tada ji pasiruoš geriau, surinks 
daugiau faktų, įrodančių, kad bū
tinai reikia kelti kainas už tei
kiamus patarnavimus. Žmonės 
ir įstaigos norėtų, kad paštas 
pagerintų ir patarnavimus. Paš
to vadovybė skelbia, kad kainų 
kėlimo atidėjimas tiktai dar la
biau komplikuos visą reikalą.

Visus pašto reikalus tvarko 
pašto viršininkas ir legaliai su
darytoji komisija. Visus svar
besnius klausimus viršininkas 
privalo pranešti komisijos na
riams ir prisilaikyti jų sprendi
mo. Kainoms kelti taip pat bu
vo reikalingas komisijos narių 
pritatim: s. Bet teisėjas išaiš
kino, kad vadovybė visai nepa
ruošė komisijos nariams pakė
limui reikalingų duomenų, kai 
jie susirinko posėdžio spalio 18 
dieną. Jie pradėjo pasakoti, kad 
bus pakeliami pašto ženklai laiš
kams, bet nieko komisijos narių 
neįtikino, kad kainas kelti bū
tinai reikia. "Vadovybė neįtiki
no ir griežto teisėjo Siricos.

Šalia.
Saulė teka 7:13, leidžiasi 1:22.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

Gerbi imas Nerimavičiau!

Ar Tamsta girdėjai, kad ma
no parapijoje lietuviai katalikai 

'diskut oja klausimą: “Kur ma
rijonu “Draugas” veda lietuvius 
katalikus?” Kaip Tamsta ma
nai, ar neįdomus klausimas?

Žinoma, “Draugas” veda ka
talikus ne pririštus virvele, bet 
jis nukreipia juos į tam tikrą 
vagą linkui nuolaidumo okupan
tui. Čia šnekama, kad “Drau- 

* gas” r ries bendradarbius su oku
pantu. ir pučiančius į Agitpropo 
dūdą turistus nė miau-miau, kad 
jo redaktorių jau pradilo kelnės 
sėdint ant tvoros, kad per mažai 
rūpinasi akcija dėl bažnyčių už-j

lies prieš kitą ir už pasiskelbi- 
mą žydų karaliumi, bet tikrai 
nepažino, nes mažne visi apaš
talai buvo viens į kitą panašūs, ■ 
tai Judošius sutiko Jėzų išduo
ti už grašius. i

Judošius mirė maždaug prieš 
1942 metus, tai kaip tie grašiai 
po tiek amžių atsirado pas Brež
nevą? “Draugas ir to nepaaiš/ 
kino. .

Sutikim, kad “Draugo” redak
torius, rašydamas įžanginius, 
naudojo alegoriją, palyginimus 
ir prilyginimus, bet kodėl grie- į 
besi tokio judošiško prilygini
mo? | ...... .... T ,.I vatine, liepžiedžiai. Labiausiai 

Mano parapijos lietuviai sam- jjUV0 mėgiama arbata su medum,

KONFRONTACIJA

’■ djįj V. F« d’rk ■ "adi^u kin
kų drebėjimu. S. Bukis

Magaryčios
• Detektyvas taip stropiai 

saugojo savo dukterį, kad po 
kiekvieno pasimatymo su savo 
draugu, ieškodavo ant jos pirštų 
nuospaudų. Bet ta jo duktė sa
vo nedrąsiam draugui taip pa
reiškė: “Jei tavo meilės veiks
mus rodytų per TV, tai aš ją už
sukčiau.

9 Praktiška slaugė visuomet 
ieško turtingo ligonio vedyboms.

e Reikia, kad žmonės naudo
tų tokius talentus, kokius turi. 
Miškai būtų tylūs, jei juose te

lupiiiucį UAVAja avi via,-. * . . . . UUVU UlCgldHRl di U4W dU UlCVlUlll,

darinėjimo, dėl prievartavimo protauja, kad tokiu prilyginimu cį-įrįna jr spiritu. Seniau saky- 
skelbiant bedievybę, kad prieš- j “Draugo” redakcija norėjo Pa’.davo>kad sirgdami sloga vaikaij uavo, Kau sirguanu sioga vaidai 

brėžti tosios prekybos svarbu- išmokdavo naturaliu būdu nu- 
mą, kad niekas nedrįstų tikėti ■ „ivalv+i nn<i

į oi > dl L1 llVzoX.
.Amerika ir vakarų demokrati- ' •
jom, net pačiu šventuoju Tėvu.l Kartu su depresija atsirado 

! sunkiosios slogos. Bet prieš jas
“Draugas” ir kitokią keiste- Į atsirado daug geresnių vaistų, 

nybę išspausdino: leido Bimvy-*QaĮ ^ė] to vienas literatas apie 
dui šliažui išniekinti lietuvius j jas sukQrė modernia poemą: 
patriotus. Tasai “Draugo” ben
dradarbis parašė: “Patriotizmas Gavai šaltį — nosis bėga,
-yra paskutinioji niekšų prie-! Kiti sako: turi slogą, 
globstįs”. Ar tikrai “Draugo” Paguldys tave į lovą.. .

pirkęs draugas Brežnevas už Ju-j redakcija su tuo sutinka? 
došiaus grašius. Kodėl už Judo- į.
šiauš grašius, “Draugas” nepa- 
aiškina.

- Lietuviai katalikai ir be “Drau- 
t go” žino, kad Judošius Jahuda

i s kari jos buvo Jėzaus Kris- 
mokinys — apaštalas, ir 

pardavė savo mokytoją valdžiai 
už grašius. Anų laikų vietinė

^.valdžia norėjo suimti Jėzų už 
kurstymą vienos visuomenės da-

■’‘“'komunistinė veikla baigiasi tik 
-.paburnojimu.

Tuoi po Helsinkio konferen
cijos “Draugo” redaktoriai ir 
Fron’ininkų Bendruomenės (F. 
B.) vadai net dvilinki susiries
dami stengėsi įtikinti skaityto
jus. kad Lietuva jau yra par- 

.v. duota rusams ant amžių amži
nųjų pagal visas šventraščio ce
remonijas. Lietuvą jau esą nu- it

Satyrikas
Aš turiu slogą 
visai neblogą

Seniau slogos buvo vieni juo
kai. Jomis susirgę sakydavo 
“pagavau šaltį”. 0 kokių ste
buklingų vaistų buvo toms slo-

— Kur tu matei bėgant nosį, 
Tartum kokį raganosį? — 
Kojos bėga — neša nosį: 
Jei aukštyn, tai optimistas. 
Jei žemyn, tai pesimistas.

Don Pilotas

goms gydyti; salutaras, oremus,• kjausia kįtą:
O n n r n • n 1 r i i o yri O A rr-rv-x em Cxflrj _

Geriausias šachmatininkas
Karta vienas T. S-gos pilietis

I Baczkowskio išvirtas zmejecz- 
j hykas, špalierius, trejanka, gy-

•\EPRIKI AUSOMA LIETtiV.V naujam skaitytojui
7722 George St. tik už Sū.OO metams!

La Salle. PQ.r Montreal 690/
^anacla ^.. (Reguliari prenumerata — $10.00)

Piasome isicirph ir prisiųsti
■•u urs nurodvtu
orenumerato<
nok esčių

^Pavardė ir v^das)

(Tikslus adresas)

pažadą išpildyti, nprs jums dėl 
to gręstų bankrotas.

— O kas yra protingumas ?— 
paklausė sūnus.

— Protingumas yra tokių pri
žadų nedaryti.*

Be rūpesčio; i dienos
Dvi dienos yra „savaitėje, dėl 

kurių aš visiškai^ nesirūpinu: 
Dvi nerūpestingos dienos, lais
vos nuo baimės ir nerimo. Vie
na yra vakar diena, antra, dėl 

i kurios aš visai nesirūpinu, yra 
| rytdiena. n.

-— Kas geriausias šachmati
ninkas T. S-goj,

— Mikojanas, — atsako.
— Iš ko sprendžiat,
— Su Stalinu sulošė lygiomis, 

prieš Chruščiovą laimėjo, o da
bar lošia su dviem pieškom (pės
tininkais). i ■ •'

Sužinosim

rusė pasakoja anūkui
Pritrūkusi pasakų, 

pasakoti apie Rusijos

Senutė 
pasakas, 
ima jam 
valdovus.

Caras Nikolajus buvęs nege
ras, nesirūpinęs vargšais žmo
nėmis, užtat valdžią paėmę kiti 
ir jį nužudę. Po jo buvęs Leni
nas. Jis mylėjęs vargšus, geras 
buvęs. Po jo buvęs Stalinas — 
mučitelis, dušitelis (kankinto
jas, smaugėjas). Tas jau numi-

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista; 
150 psL Kaina S2.50.

Kristijonas Donelailis, THE SEASONS. Klasinės pcemos “Metai” poeto' TOS. 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00. | __

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy- kas. 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją.
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 

piniginę perlaidą.
-----““■/O'? •? M ** V ****** V*V v MAAVU X V UAA AVi^**C ^XV^UUUC' O Cl O * X • 

kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar kas 
ninicrinp nprHido

1739 South Halsted Street. Chicago, III. 60608

KMGa — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis. pnvato susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 

čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, 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 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunancio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruota 300 psl Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmones pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta į anglų kalba

°*.?xuraiHs/1 MAG’SKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai. Iliustruota loto nuotraukomis. 331 psl. $3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos rašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaitis, LIETUVIU ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai lob psi. Kaina $2 00.

Vincas UUBL,N° UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.
R4 psl. Kama $1.50

Šie ir kiti leidimai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST z CHICAGO, ILL. 6060*

•nilanlranf durbe valandomis arba uls-ka^ paUu Ir prld^arf 
rki ar piniginę o^iiUda

vi u

O paskui? — klausia vai-

0 paskui Chruščiovas.
0 koks jis? — klausia vai- 
nebesulaukęs, kol pasakys.

— Palauk, sūneli, numirs su
žinosim, dabar jis dar valdžioj.

Krizas Pleperis

Atpratino

— Pagaliau aš savo vyrą at
pratinau kramtyti pirštus, — 

j gyrėsi Gražina savo draugei Al- 
(donai.

— Kaip tu tai padarei? Juk 
jis turėjo tą įprotį nuo pat ma
žens ir jokie gydytojai nieko 
ko negalėjo padėti, — stebėjosi 
Aldona.

— Visai,lengvai ir paprastai. 
Dabar jis turi tik dirbtinius dan- 

i tis, tai atėjus laisvalaikiui aš 
įjuos paslepiu... !
' ūkininkas ir astronomija

Turtingas Texas farmeris pa- 
, dėjo rūošti savo sūnui astrono
mijos pamoką. Išsiblaškęs vai- 

i kas tarė:
— Tėveli, kai aš užaugsiu, tai 

būsiu astronautas ir skrisiu į 
i Venerą.

— To nereikės, sūnau: rytoj 
Įvažiuoju į miestą ir tau nupirk
siu tą Venerą, — atsakė tėvas.
Sąžiningumas ir protingumas

Ilgametis prekybininkas mo
kė savo sūnų sėkmingo verslo 

I pagrindus:
I — Sąžiningumas ir protingu
mas tai yra pagrindai kiekvie
name versle, kiekvienoje profe
sijoje. Jei jūs kam nors ką pa- 
'adė-ite, tai turite sąžiningai *tą

Archeologija
Dama Agatha Christie, žino

moji misterijų rašytoja, pa
klausta kaip jai patinka ištekė
jus už archeologo, atsakė:

“Archeologas- yra geriausias 
vyras, kokį moteris gali gauti: 
Juo ji sennesnė, juo labiau jis ja 
domisi 1”

I Aukų rinkimo komiteto pir
mininkas sutiko Vaizbos klube 
turtingą šykštuolį ir jam sakė:

— Rekordai rodo, kad jūs šie- 
jmet uždirbote $100,000, bet nie- 
įkur nieko nedavėt. Esu tikras, 
kad šį kartą duosite.

- — O ar jūsų rekordai rodo, 
kad aš turiu padėti savo seniems 
tėvams, kad mano sesuo liko

Į našlė su mažais vaikais, kad ma- 
j no brolis yra karo invalidas ? 
Jeigu aš jiems neduodu, tai ko
dėl aš turėčiau duoti jūsų mi
nimam reikalui? — pasiteisino 
turtingas šykštuolis.
Rusofobija ar kinkų drebėjimas? j giedotų tik gražiausius balsus tu- 

~ ooa „ u i ; ri paukščiai (Henry van Dyke).
0 Yra žmonių su dviem ir 

daugiau talentų, bet dauguma 
neturi jokio talentų vien dėlto, 
kad apie tai nenori nė galvoti.

• Profesorius važiavo maši
na ir galvojo apie atomo gran
dinę reakciją. Užsigalvojęs, pa
miršo sustoti prie raudonų švie
sų. Įvyko grandininė mašinų 
reakcija.

9 Komunistiniuose kraštuose 
trūksta intelektualų, nes tokie 
ten yra sodinami į kalėjimus ar
ba uždaromi į bepročių ligoni
nes, o gudrūs bepročiai priima
mi į partiją ir vyriausybę.

C Amerikiečiai geria daug ka
vos, kad neimtų miegas, o kad 
geriau galėtų miegoti, per me
tus išleidžia 60 milijonų dolerių 
miego piliulėm.

9 Arklių lenktynių žiūrovams 
patalpų langai būna tokie šva
rūs, kad švarina net kišenes.

Draugo 280 nr. b. kv. veda-j 
muoju “žurnalistas — enkave
distas” bara pavergtos Lietuvos 
žurnalistus ir užtaria skystus 
ir minkštus turistus:

Eilėje .prie kasos
Stovėdamas eilėje prie . kino 

teatro kasos vienas senas džen
telmenas pašnabždomis pasakė 
už jo stovinčiam: '“Tik pažiūrėk 
į tą priešais mane: stovintį cha
rakterį mėlynoms šulopytom kelį*, 
nėm ir šuns pudelfb fasonu sušu
kuotais plaukais. Ar jis ber
niokas ar mergiotė?”

“Mergiotė!” piktai atsakė pa
klaustasis. “Tai mano duktė”.

“Atleiskite, ponas!” atsipra
šė džentelmenas. “Niekados ne
būčiau spėjęs, kad tąmsta esi 
jos tėvas”. .- r ?

“Aš nesu joks tėvas!” dar pik
čiau atsakė kelnėtoji būtybė:

“Aš esu jos motina”.

Politika ir Adomas su Ieva
Dirvos 70 nr. politikos apžval

gininkas V. Meškai|skas straips
nyje “špionažo tinkle” rašo apie 
ČIA, FBI, įvairias' paslaptis ir 
jų viešą tyrinėjimą senate. Ta 
proga komentuojamas dar ne
atspausdintas Johil Ehrlichma- 
no romanas 
Prisimenamos ir prez. Niksono 
pasikalbėjimų juostelės, kurias 
jis nesunaikino, todėl nuskendo 
į Watergate liūnai

— Likimo ironija Įėmė, kad 
jos jo ne tik kad neišgelbėjo, bet 
tiesiogiai pražudė. Juk pritai
kius tas pačias taisykles pre
zidentams Keimedj| ir Johnso- 
nui, ir tie turėjo imti priversti 
atsistatydinti! Kai veda prie 
vienos išvados: gėriau, jeigu 
kai kurie dalykai palieka visam 
laikui paslaptyje. Už išvadą kal
ba ir kelių tūkstančftj metų žmo
nijos istorija. Juk!dėl smalsu
mo Dievas iš Rojabs išvarė ir 
Adomą su Ieva. S. Bukis
Vieno vedybos, kito skyrybos

Po ilgo nesimatymo susitiko 
du draugai. Viena.4 pasakojo:

— Žinai, man nusibodo valgy
ti restoranuose, vaikščioti į skal
byklą, dėvėti kiaurais kulnimis 
kojines, todėl pirmai progai pa
sitaikius vedžiau.

— Tai labai keista. Matote, 
aš dėl tų pat dalykų išsiskyriau, 
— stebėjosi antrasis.

Prakilnių metų piršlybos
Mergaitė: “Aš norėčiau su ta

vim dalintis visokiais vargais”.
Berniukas; “Bet aš jų visai 

neturiu”.
Mergaitė: “Aš tai žinau. Bet 

ju atsiras mudviem vedus”.

— Štai imame į rankas Vil
niuje okupantų leidžiamo “Gim
tojo krašto” Nr. 46, 1975.XI.13. 
Šio laikraštėlio 4 ir 8 psl. pa
skelbtas “žurnalisto” — enkave
disto Viliaus Baltrėno “pasikal
bėjimas” su čikagiškiu Jonu 
Kaunu, buvusiu mokytoju, nu
vykusiu į Vilnių aplankyti savo 
sunkiai sergančios žmonos. 
Mums neteko susitikti Jono Kau
no ir su juo kalbėtis, kaip jis 
buvo Lietuvoje tardomas (šiuo 
metu J. Kaunas guli ligoninėje), 
bet iš “Gimtajame Krašte” pa
skelbtų eilučių matome, kaip jis 
buvo negailestingai tardytas, 
stengiatis iš jo išgauti Sovie
tams reikalingus pareiškimus 
ir pažadus, grįžus į Ameriką ra
šyti iy kalbėti teigiamai apie 
okupacinį režimą.

Tikrai neteko pastebėti, kad 
J. Kaunas būtų ką nors rašęs 
prieš Lietuvos okupaciją ar oku
pantus bei kolaborantus. Jis 
pats moka kalbėti taip pat ra
šyti, todėl be b. kv. lengvai ga
lėjo pareiškimus atšaukti ir iš
kelti grąsinimus.

JRedakt..b. kv. turėtų žinoti, 
kad daugelis' turistų serga ruso- 
fobijos arba rusų baimės liga,

ku 
viešbučio tarnautojas pažadina 
viiunaktį miegantį svečią pa
sakyti, kad jo ant durų pakabi
nama kortelė “Netrukdyti” yra 
nukritusi ant grindų.

• Viena pora gavo skyrybas 
dėl religijos skirtumų: jis gar
bino pinigus, bet neturėjo nė 
dešimtuko.

**— Išsikėlus žmogui ant mė
nulio, technologija pasieks Co
mic knygelių lygį.

• Laike jaunimo revoliucijos 
vienas studentas gavo “A” pa
žymį ir aukščiausią pagyrimą iš 
agronomijos už išauginimą sa
vo kieme marijuanos.

© Viename policijos tarnauto
jų suvažiavime buvo pavogtas 
raportas apie didėjimą krimina
linių nusikaltimų.

O Vakariečiai išgelbėjo pri
mityvių tautų meną nuo sunyki
mo, bet negalėjo išgelbėti pačias 
tauteles.
jotojų, 
tik dėl

Gaila, atsiranda sva- 
ka lietuviai gali išlikti 
aukštos kultūros.

Dan Pilotas

gas

išėjusi iš spaudos ir galima gauti'khj;^ųirinkoj». .

AMERIKOS LIETUVIŲ POUTIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos, lietuvių 
daryti Įtakos i krašto politiką. 102 psk? Kanur

Kovuos bos išsiųstos, -jei -11.50 čekis arba Money Orderis | 
I 
i

bus pasiustas tokiu adresu:
- r - f'. S

1739 So. Halsted St., (Jhjicągp. įi

S1

‘•‘Thd Company”.

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying Ū.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

1739 So. Halsted Street

now with U.S. Savings • 
Bonds. They just might 
let your kids spend more 
time studying and less „ ‘

school—whatever they

inĄmerica.
Buy U. S. Savings Bonds

Hev E Bead, pay wh« Md to maturH*
** J® V* year). fctoa

Chicago, Ill. 60608
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MINGIS

'* 1 1 šviesiam a. a. Kipro Bielinio atminimui 

ūž . / (Tęsinys)

3 Demokratinėje Lietuvoje iki 
1926 rh. pabaigos Kipras Bieli
nis, buvo labai aktyvus politinėj 
veiktoj į jis buvo visų Lietuvos 
jšfeimų narys, vienas iš lietuviš
kosios socialdemokratijos vadų, 
Profesinių darbininkų sąjungų 
Teikėjas, ir 1.1. Socialdemokratų 
reikalais jis 1923 m. lankėsi ir 
JAV. Po 1926m . Kipras Bieli
nis būvo ypač aktyvus Lietuvos 
kooperatinių organizacijų darbe, 
Ąąugelyje , jų eidamas atsakin- 

pareigas.; Užklupus Lietuvą 
■okupantams, jis vienas pirmų
jų pogrindžio veiklos ir jos spau
dos organizatorių. Taip pat jis 
penas .pirmųjų Vliko kūrėjų, il- 
gumetis jo narys ir finansų tvar-

hms buvo ilgametis LLK narys, i i..... . » - - _ _ - -.
C Kipras Bielinis buvo toks žmo
gus, kad jam ramiausia sąžine 
buvo galimą, be jokių raštų ir 
garantijų pavesti tvarkyti ir mi- 
.Ęjonines sumas ir būti tikram, 
jį>g Pė-viėnas centas niekur ne
bus be ręjkalo išleistas. Per savo 

gyvenimą K. Bielinis tikrai 
per sąyo raukas yra perleidęs 
yisOkiautsia valiuta milijonines 
Šurnas visuomeninių pinigų, nes 
daugelis įvairių organizacijų

Į,'.-'—'■-----L----------------------------------------------

kaip tik jam ir pavesdavo tvar
kyti savo finansinius reikalus. 
Ir niekuomet tokiais atvejais nė
ra buvę kokių nors neaiškumų.

Kilęs iš pačios Pakuršės, gi
męs ir augęs Biržų apksr., Ne
munėlio Radviliškio valse., Pur- 
viškių vienk., trumpai mokęsis 
Jelgavoj, vėliau gi mokęsis ir il
giau gyvenęs bei veikęs Rygoj, 
Kipras Bielinis nuo pat mažens 
nuolatos susidurdamas su lat
viais, puikiai mokėdamas jų kal
bą, pažindamas jų praeitį ir pa
pročius, jis visą savo gyvenimą 
Artimai su jais bendravo ne tik 
pačioj Latvijoj ar Lietuvoj, bet 
net Sibire ir JAV. Juk mūsų ir 
latvių istorinė dalia gana pana
ši, ją apsprendžia ir geografinė 
mūsų tautų padėtis, tad dauge
lyje vietų pasaulyje greta lietu
vio galima rasti ir latvį. Kip
ras Bielinis buvo uolus lietuvių 
latvių vienybės šalininkas ir ak
tyvus toje srityje veikėjas.

Žinoma, kaip ir mes visi, taip 
ir K. Bielinis buvo savo amžiaus, 
aplinkos ir tuometinių vyraujan
čių nuotaikų kūdikis. Jo jau- , 
nystėj uoliausiai į gyvenimą ver
žėsi naujas judėjimas — mark
sistinis socializmas, kuris sten
gėsi į savo sūkurį paimti gyve
nimo apačia: nuskriaustuosius,

%

Prof. Vaclovo Biržiškos

PIrin«|«me tom* yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu. tomai minkytuose viršeliuos* parduodami už $4.00, o kietuose

. viršeliuose už $6.00.
■ AM knygas gausite, Jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

'1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
: YRA GERIAUSIA DOVANA

' . Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę šerną as- 
■ meniškai pažino, .skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų.

Dabar’ jiė gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
’ Jiems, bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
- Naujai ’atvykęs .‘lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
C Jfckti Antano Rūko ; parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ'— 
•- Dėdės Šeriogyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 
L'ii$jeiĮ<,į<pafitK»i<i, .o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- 
. NQ 'RftKO, lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas

Žioš. progos', susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
. ' jų :.kfetx,J IdeęSogine veikla.

ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
■y fcaftioy-'■Šerno ' gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
-^.jės'lDnųgija,-Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

■"-(Jaunama'- “naujienų” administracijoje

KNYGĄ, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

r/.1 : DK 'Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
ta' Chicagojė 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
ilų:-žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
fflrio. švietimas Lietuvoje.

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

nių IF'kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
.tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 

. ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
/Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

- absoliuti lietuvių • tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
ainfad, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 

. liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga

• ąūtoriaūs skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

' < Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.
p.., čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
L 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
r ■ ’ , Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

KIPRAS BIELINIS

neturtinguosius ir darbininkiją., riodinių ir neperiodinių leidinių 
Nors daugeliui tuometinės iner- 
tingos visuomenės ir turtingųjų 
sluoksniams jis atrodė, kaip 
koks šiurkštus skersvėjis, kuris 
i kūną drebulį įvaro, bet moks
lus einančioj Rusijos jaunuome
nėj jis buvo ne tik įsitikinimų, 
bet dar ir mados dalykas. Socia
lizmas save identifikavo su pa
žanga, o visus kitus jam abejin
gus ar priešingus visuomeninius 
junginius negailestingai štam
pavo reakcionieriais. Be to, jis 
įmanomai išaiškino daugelį keb
liųjų gyvenimo klausimų ir da
vė į juos atsakymus. Ar visi 
tie atsakymai buvo teisingi, tai 
jau kitas klausimas. Nenuosta
bu, kad į,tą sūkurį pateko ir 
idealistiškai nusiteikęs K. Bieli
nis, ypač kai dar prieš akis tu
rėjo tokį taurų savo tėvo pa
vyzdį, kaip nesavanaudiškai rei
kia dirbti savos visuomenės ir 
tautos labui. Kažin ar jis be
būtų tapęs tokiu uoliu socialde
mokratu, jei būtų gimęs dvide
šimtmečiu vėliau? Be to, ka
žin ar nekilo K. Bieliniui, kaip 
ir kitiems Rytų Europos social
demokratams, pergyvenusiems 
bolševikines okupacijas, dvejo
nės, ar jau iš tikrųjų yra tokia 
šventa ir neklaidinga toji mark
sistinio socializmo klasių kovos 
dogma (“klesų” kovos, kaip 
anais laikais Lietuvoje buvo sa
koma), kuri tariamai apspren
džia daugelį gyvenimo klausimų. 
Gal būt, vakarų Vokietijos ir 
kai kurių kitų Europos kraštų 
socialdemokratų partijų pačių 
pagrindų ir programų revizija 
ateityje turės. įtakos ir mūsų 
socialdemokratams.

tiek pačioje Lietuvoje, tiek ir 
už jos sienų ir beveik visuose 
juose galima rasti K. Bielinio 
rašinių. Jis neturėjo tokios la
kios plunksnos, kaip artimiau
sias jo idėjinis ir viso gyvenimo 
bičiulis inž. Steponas Kairys, bet 
jo straipsniai gražia kalba para
šyti ir svarsto rimtus dalykus, 
paremiant svariais argumentais.

K. Bielinis yra parašęs ir ke
letą knygų, kurių svarbiausios 
yra čia, JAV, išleisti du didžiu
liai jo atsiminimų tomai. “Die- 
nojant”, “Penktieji metai ir pa
skira knyga “Gana to jungo”. 
Juose autorius yra sutelkęs ga
na daug vertingos medžiagos iš 
anų laikų Lietuvos Pakuršės. 
žmonių gyvenimo ir ypač iš 1905 
m. revoliucijos, kurios vienas ak
tyviausių dalyvių buvo ir pats 
autorius.

Iš Beiruto bėira ne tik 
libaniečiai

BEIKI 1 AS. — Dabar atsira
do Libano pabėgėlių problema. 
Laike paskutiniu kovų, tūkstan
čiai Beiruto gyventojų pabėgo 
š sostinės, užlvindindami jau 
ir taip perpildytus viešbučius 
Sirijoj ir Jordanijoj.

Biznis gerėja Jordanijoj dė
ka chaoso Beirute. U. S. komer
cinis tarnautojas Ralph Brad
ford, Amane pasakė, kad po 
kovų įsiliepsnojimo Beirute 
rugsėjo mėnesį, Amerikos fir
mų, besiteiraujančių apie gali
mybę atidaryti savo skyrių Jor
danijoj, skaičiai padidėjo 75%.

Paskutinėm savaitėm, Brad
ford pasakė, 20 Amerikos fir
mų pareiškė aiškų norą atsi
kraustyti i Amaną, įskaitant 
kai kurias didžiules korporaci
jas, kaip Du Pont, Hughes Air
craft, Honeywell ir G. M. Iš 20 
suinteresuotų firmų, 16 yra da
bar Beirute, jis pasakė.

Bet Amanas ir Damaskas, 
arabų sostinės Viduriniuose ry
tuose, kurios yra pačios paran
kiausios vieton Beiruto, turi nu
eiti ilgą kelią, kad atsiektų kos
mopolitinę atmosferą, vyravu
sią Libano sostinėj jos žydėji
mo laikais. Damaske ar Ama
ne, pavyzdžiui, yra nelengva 
surasti padorų restoraną. O 
Amerikos standartai ir patogu
mai yra toki reti, kaip gyvųa- 
jančioš paliaubos Beirute.

“Jei Beirutas negrįš”, pasakė 
vienas bėgantis libanietis, “aš 
nemanau, kad bent vienas iš 
mūsų pakęs gyvenimą Viduri
niuose rytuose. Mes visi važiuo
sim į Londoną”.

valdė Ispaitij
Premjeras

/arro pranašavo “rizikų ir sun
kumų” |>eriodą, bet pasakė, 
kad valdžia sieks “tokios laisvės 
>avo žmonėms, kuri būtų toli 
nuo bet kokios totalitarinės 
grėsmės, galinčios nustelbti jų 
tikras asmenybes”.

Bet Arias nepaliko jokių abe
jonių, kad jis ketina “tęsti didį 
Francisco Franco darbą, tobu
lindamas ir pritaikydamas jį 
kiekvieno momento ir kiekvie- 
nos'situacijos sąlygoms”.

Kabinetas, kurio sudėty yra 
trys gerai žinomi reformų šali
ninkai, o taip ,pat ne vienas 
griežtos Franco linijos palaiky
tojas, prisiekė “griežtą ištiki
mybę” Franco dešiniojo sparno 
politiniam judėjimui..

H) III.

JAV gyventojy priauga 
per 5 metus 10 milijonų
Federalinio Cenzų Biuro pra

nešimu, gyventojų skaičius JAV 
per praėjusius 5 metus padau
gėjo 10 milijonų, šiuo metu 
Jungtinių Amerikos Valstybių

/=

4.6 nuošimčiais da u 
buvo 1970 metais. La

gyventojų 
600 arba 
giau kaip 
blausiai gyventojų per tuos 5
metus padaugėjo Arizonoje ir 
Floridoje, būtent Arizonoje 25 
nuošimčiais, o Floridoje 23%.

Stambus gyventojų padidėji
mas užregistruotas Nevadoje — 
21.1%, Aliaskoje 16.3%, Idaho 
14.9% ir Colorado 14.7%. Illi- 
nojuje padaugėjo tik vieno nuo- 
širmčio aštuntadaliu.

MANO DIEVMEDIS
Dievmedi, senas — tupi patvory, 
Kai rūtos puošia mergelių kasas, 
Niekas neklausia, kiek metų turi. 
Kas tavo krūmą žolėje suras?
Nulaužiau tavo mažą šakelę, — 
Įmerkiau savo žaliojoj vazoj, 
O tu jau leidi naują šaknelę, 
Mano namuose, — mano globoj.
Tavo jautrumas, kada pajudini, 
Tuojau pajunti saldžius kvapus, 
Tarytum iš miego staiga

[pabudini,
Amžinai žalias ir augi gražus...

M. Šileikis

GEROS DOVANOS
ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS OABAR "NAUJIENOSE' 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

D r. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik ________________ __________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

$3.00
$2.00

$2.00

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

Praleidęs keletą metų Sibire, 
kaip caro politinis tremtinys, K. 
Bielinis tikrai geriau žinojo už 
daugeli mūsų tas sąlygas ir tuos 
vargus, į kuriuos ten pateko 
tūkstančiai lietuvių tremtinių 
1941 m. ir 1944-53 m. Tuo klau
simu jis iš visur surankiojo me
džiagą ir parašė knygą “Teroro 
ir vergijos imperija Sovietų Ru
sia”, kuri 1963 m. buvo išleista 
JAV.

Neprikl. Lietuvoje K. Bielinis 
buvo parašęs ir Spaudos Fondas 
išleidęs dvi knygas “Dėl atei
ties” ir “1905 metai”.

Prieš trejetą metų mirus Ste
ponui Kairiui, o praėjusiais me
tais jį pasekus ir Kiprui Bieli
niu!, atrodo, lyg pasibaigė viena 
mūsų gyvenimo epocha. Lietu-i

Dar prieš 1905 m. aktyviai Ivos socialdemokratai neteko ko- 
pradėjęs veikti tuomet nelesa- vos u«"yie ir visokiose nelaimė- 
,. . T. , o , se bei varguose išbandytų savohoj Lietuvos Socialdemokratų yadų užima nau- Į 
partijoj, daugiausia Rygos lie- jį žmonės, bet ar prilygs jie sa- 
tuvių darbininkų kuopose, Kip- Į vo dvagia ir savo veikIa tiems 

mus palikusioms lietu- 
socialdemokratijos

ras Bielinis uoliai bendradarbia- neseniai 
vo ir partinėj spaudoje. Per 70 viškos 
savo veiklos metų mūsų social- |]arng ? 
demokratai yra Ididę daugybę 
visokiais vardais pavadintų pe-

(Pabaiga)

su-

ISPANIJA TURI 
“REFORMŲ” KABINETĄ

MADRIDAS, Ipanija. — Nau
jas, reformas brandinantis, ka
raliaus Juan Carlos kabinetas 
pradėjo oficialiai eiti savo parei
gas šeštadienį ir žadėjo demo
kratines laisves, bet priesaikavo 
ištikimybę Ispanijos mirusio 
diktatoriaus autoritetiniams 
principams.

Trisdešimts septynių metų am 
žiaus karalius pirmininkavo 
prisaikdinimo ceremonijom Za
rzuela rūmuose. Jis paveldėjo 
galią prieš tris savaites mirus 
gen. Francisco Franco, kuris

z=

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be? 

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina 82.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

t ;

NAUJIENOS

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ 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

derį tokiu adresu:

Nazareto miesto mėru 
išrinktas komunistas

TEL AVIV. — AP žiniomis, 
Nazareto miestelio, kur Jėzus 
praleido savo jaunystę, meru 
(burmistru) išrinktas arabas 
komunistas Tewfik Zayad. Iz
raelio valdžia perspėjo, kad nu
trauks Nazaretui finansinę pa- 

| ramą, jei komunistai užvaldys 
to miesto tarybą. Iš 13,500 Na
zareto gyventojų arabų 67 nuo
šimčiai balsavo už Demokratinį 
Frontą, kuriam vadovauja Izrae
lio parlamento narys išrinktas 

1 Inuo Rakah komunistų partijos.

pas mus

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

MM

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos

sumos

neša

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI ’NAUJIENAS”

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

Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Nepatinka blyškios idėjos
* 't

Vytautas Girdzijauskas, naujai kylantis “tarybinės” 
Lietuvos rašytojas, išklausęs visus rusiškos marksisti
nės mokyklos kursus, išlaikęs visus kvotimus ir išaiški
nęs giliausius okupanto pageidavimus, ryžosi panagri
nėti opiausią visos rusų primetamos literatūros sritį, 
kaip sužavėti jaunimą. Išaiškinęs sunkiai suprantamą 
ir dar sunkiau išaiškinamą okupanto norą paveikti Lie
tuvos jaunimo mintis, ryžosi darbui

Girdzijauskas manė, kad jis, gerokai problemą pa
studijavęs, pajėgs nupiešti tinkamą šiandieninės Lietu
vos gyvenimo vaizdą ir sugebės apipinti jį tokiomis idė
jomis, kuriomis susižavės mokyklas lankantis jaunimas 
ir pasiryš dar didesniems žygiams pačioje Lietuvoje, 
jeigu bus proga, arba “plačiojoje tėvynėje”, jeigu Lie
tuvoje toki didesni projektai rusams netiktų, tai jis ga
lėtų savo energiją, išmintį ir pasiryžimą- parodyti-pa
tiems rusams, kaip reikia ruošti “planus socializmui” ir 
“statyti komunistinę santvarką”.

Girdzijausko buvo geriausi norai. Jis turėjo visas 
šaim darbui kvalifikacijas. Jis kreipėsi i atitinkamus 
partijos ir valstybės organus, kad-jam leistų pastudijuo
ti Naujosios Akmenės cemento dirbtuves, jose dirban
čius vyrus ir moteris- ir leistų paruošti meno kūrinį, 
įvilktą j naujas idėjas ir naujus pasiryžimus. Valdžia 
reikalą svarstė, paskyrė Girdzijauskui reikalingas su
mas pinigų, davė visus reikalingus leidimus, įsakė ce
mento dirbtuvių viršininkams atidaryti- ne tik dokumen
tus, bet nuteikti darbininkus naujai atsiradusio ' “socia
linės revoliucijos” darbininko ausims.'”
- ■ -Naujosios Akmenės cemento dirbtuvės yra pačios 
didžiausios “tarybinėje” Lietuvoje. Elektros stulpai; 
stogų plokštės- naujai statomų namų blokai' nuliejami 
šiose dirbtuvėse ir vežiojami į įvairias Lietuvos vietas: 
Kai kyla koks svarbesnis reikalas,1-1 tai Lietuvoje gami
nami stulpai, sienų blokai ir kitokį gaminiai siunčiami į 
tolimesnes rusų laikomas sritis. Lietuviai ilgai laukė 
cemento plokščių, kad galėtų taisyti senus šiaudinius 
stogus ir pratiesti į kaimus elektros laidus.

Vytautas Girdzijauskas, ne tremtiniams pažįsta
mas tokiu pačiu vardu gydytojas, bet naujai sovietų tar
nybon'metęsis jaunas vyras, septyneris metus studija
vęs cemento dirbtuvę, kalbėjosi su dirbtuvėje dirban-

IČiais vyrais ir moterimis, klausinėjo paprastus darbi
ninkus, atsakingą darbą dirbančius inžinierius ir pa
rašė “Laimingųjų laimę”, kurią okupantas valdžios 
pinigais šiais metais Vilniuje išleido. Valstybė septyne
rius metus maitino jauną rašytoją, partijos vadai dėjo į jį 
dideles viltis, bet kai veikalas pasirodė rinkoje, tai atsa
kingi partijos vadai nusiminė.

Girdzijauskas nepateikė. Jis gana gyvai ir tiksliai 
aprašė pačią dirbtuvę, suminėjo cemento užsispyrimą 
ne kiekvieno klausyti, bet jis nepajėgė įdėti į darbą dide
lių idėjų, kuriomis susižavėtų lietuviškas jaunimas ir 
ryžtųsi dar dideliems žygiams. Teisybė, kad N. Akme
nės dirbtuvės darbininkai Sunkiai dirba, gyvai pavaiz
duota, kaip jaunos moterys, paskendusios visą dieną ce- 
Imento dulkėse ir ugnies dūmuose, bet taip pat teisybė, 
kad sunkiam darbui besiryžtančių žmonių idėjos nėra to
kios aiškios ir tokios didelės, bet labai jau blyškios. Ce
mento dirbtuvėje sunkiai dirbantieji jaučiasi taip, kaip 
jaučiasi į kolchozus suvaryti buvę Lietuvos ūkininkai. 
Jie eina į laukus, prižiūri paršus, melžia karves ir taiso 
kertamąsias, bet ne dėl didelių idėjų, o dėl paprasčiausio 
duonąs kąsnio, riebalo kiuopelės ir reikalingos ramybės 
liuoslaikį praleisti su šeima.

Algimantas Bučys yra sovietinės Lietuvos literatū
ros kritikas, praėjęs visus .. istinius kursus” ir gavęs 
pačių aukščiausių partijos vadų leidimą kritikuoti pačius 
ištikimiausius. Bučys, perskaitęs naują Girdzijausko 
kūrinį, apsiblausė. Veikalas duoda tikrą cemento dirb
tuvės vaizdą, bet jame nėra tų didelių idėjų, kurių laukė 
okupantas ir kurios būtinai reikalingos jaunimui užkrės
ti. Bučys gerokai pakritikavo Girdzijausko darbą raši
nyje, kurį pavadino “Kai tema svarbi, o idėjos blyš
kios...”. ; » į ' ,

“Laimingųjų laimė” okupantui brangiai kainavo, bet 
pinigus mokėjusieji tarpininkai — literatūros reikalams 
skirstantieji pinigus partijos ir valstybės pareigūnai, — 
nelaimingi. Matyt, kad ir tas pats Girdzijauskas, 20 me
tų įvairiose mokyklose, kursuose ir universitetuose bei 
institutuose studijavęs sovietinę literatūrą — nepataikė. 
Jo veikalas bus parduotas, bet jaunimas neturės kuo ža
vėtis. Jaunimas nesižavi inžinierium, kuris smilksta ce
mento dirbtuvėje dėl ramybės, šeimos ir užtikrinto duo
nos kąsnio. Jaunimas nori ruošti didelius planus, skrieti 
į žvaigždynus, pamatyti pasaulį, nešti laisvę pavergtie
siems. Girdzijauskas tokių idėjų nenaudojo. Jo inži
nieriai norėjo, kad darbininkai laiku ateitų i darbą, kad 
būtų pareigingi, kad jų žodžiu galėtum .pasitikėti, o tos 
didelės idėjos didžiausią dirbtuvę valdantiems ponams 
visai nerūpėjo. Girdzijausko rastos idėjos buvo mažu
tės, blyškios, nevertos didesnio dėmesio.

Antros septynių metų stipendijos Girdzijauskas jau 
nebegaus. Bučys yra įsitikinęs, kad Girdzijausko dar
bas-yra banalus, jo “laimingieji” stebina tiktai “minia- 
tiūriškumu”, banaliomis pretenzijomis ir “menkučiais 
dvasinių išgyvenimų ištekliais”.

' Komunistams nesiseka. Jie nepajėgė įkinkyti litera
tūriniam darbui vyresniųjų, jie nepajėgia tinkamai išdre
siruoti ir jaunesnės kartos, kad diriguotų pagal jų pa
ruoštas gaidas.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARBINKIT ES NAUJIENOSE

Frank Annunzio kalba JAV kongrese
Š. m. gruodžio 2 d. Chicagos demokratų atstovas Frank 
Annunzio JAV atstovų rūmuose pasakė šių kalbą:

ne-

ma-
kū-

Ponas pirminike, kaip vienas 
86-1 rezoliucijos pritarėjas, stip
ri ūi remiu ir prašau paramos 
mano kolegų kongrese šiai re
zoliucijai patalpinant rūmų 
atstovų archyvuose, kad nebus 
keičiama pastoviai JAV veda
ma politika nepripažinti netei
sėtą užgrobimą ir prijungimą 
trijų Baltijos valstybių Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, padary
tą Sovietų Sąjungos, ir kad ta 
JAV politika nepripažįstant 
Baltijos tautų prijungimo, at
likto Sovietų Sąjungos, bus tęsia 
ma jokiu būdu jos nekeičiant.

Baltų valstybės atgavo
priklausomybę pirmajam ka
rui pasibaigus ir šių trijų 
žų tautų išminties pilni ir 
ribingi žmonės stengėsi ugdyti
sekančioms kartoms savo tau
tinį ir kultūrinį palikimą, iš 
šalies niekam nesikišant pirmą 
kartą šimtmečių bėgyje. Kiek
viena šių šalių tuojau ėmėsi 
užtikrinti visas demokratinėse 
šalyse sukurtas laisvės teises.

Po to, neatsižvelgiant, Sta
lino rėžimas 1940 m. birželio 
15 jėga užėmė tas respublikas, 
priešingai keliems nepuolimo 
paktams, 1919 ir 1920 m. paža
dant gerbti Baltų tautų- nepri
klausomybę. Nuo to laiko, nuo 
1940 m., iš tų kraštų buvo prie
varta deportuota tūkstančiai 
žmonių į- Sibirą ir kitas Sovie
tų Sąjungos vietas, ir be dau
gelio,- daugelio užmuštų, iš
skerstų bei nukankintų. Tūks
tančiai mirė pasekmėje tokio 
brutalaus -Kremliaus tironų

veiksmo. • -
Jų garbei, JAV vyriausybės 

tvirtai ? nepajudinamai atmes
davo Baltų kraštų sovietiškos 
okupacijos pripažinimą. Bet, 
be to, JAV turi kreipti dėmesį j 
Baltų tautų nepriklausomybės 
bylą kiekviena palankia pro
ga ir mes turime stengtis pa
akinti kitas demokratines tau
tas paspausti Sovietų Sąjungą 
duoti lietuviams, latviams ir 
estams pagrindines teises, dėl 
kurių jie nepaliaujamai kovo
ja, dėl kurių jie verti yra.

1975 m. rugpjūčio 1 d. prezi
dentas Fordas, atstovaudamas 
JAV, Europoje pasirašė sau
gumo ir bendradarbiavimo 
paskutinį aktą. Helsinkio su
tarties pasirašymas aiškina
mas, kaip nuolatinis ir galuti
nis neteisėto Baltų valstybių 
užgrobimo statuso
mas. Aleksandras Solženicy
nas, sovietų rašytojas, Nobe
lio premijos laimėtojas, įžiūri 
dokumente Rytų Europos išda
vimą. Tikriausiai, Rusijos po
žiūriu, “sienų neliečiamybė’’ 
yra pagrindinis ir svarbiausias 
sakinys, kadangi jis reiškia ofi 
cialų trijų Baltų valstybių pra
ryjamo patvirtinimą. Nuo to 
laiko, kai pasibaigė antrasis 
pasaulinis karas, rusų diplo
matijos nuolatinės pastangos^ 
yra formalus militariškai už
kariautų sienų pripažinimas, 
ir pasirašant Europos • konfe
rencijoje saugumo ir bendra
darbiavimo galutinį aktą, so
vietai pagaliau atsiekė tą užka-

pripažini

davimų ir prijungimų prie ko- 
munigtihės imperija simboli
nį patvirtinimą, nežiūrint, jog 
visos partijhs pripažino, kad 
Helsinkio susitarimaa-Bėra su
tartis ir, * kaip tokia, nepriva
loma. • ‘ -i -f--f d*

Pone pirmininke, narsūs 
baltų žmonės yra įrodę, vėl ir 
vėl, rizikuodami savo asmens 
laisve ir šeimų saugumu/- jog 
jie tvirtai ir pastoviai atsisako 
pripažinti save Sovietų ’ pilie
čiais ir socialistinių respubli
kų tautiečiais. Tūkstančiai bal
tų patriotų viešai ir atkakliai 
priešinasi komunistų pastan
goms suvaržyti jų religinės 
apeigas bei išnaikinti jų iš tė
vų paveldėtą tėvoniją. Pagal
ba deportacijų ir rusifikacijos, 
Sovietai kėsinasi žiauriai nu
gnybti' bei užgniaužti taūtiilę 
ir pasipriešinimo veikią Raitų 
kraštuose. -Laike iia'skutiilių 
35-kių okupacijos metų,-1 'So
vietai deportavo milijonus estų, 
latvių, lietuvių iš jų prigimtų 
žemių į tolimus rusiškos impe
rijos kampus ir tuo- pat:laiku 
prigabeno didelį kiekį-' ru'šų; į 
Baltų valstybes' ' toliau 'rusinti 
baltus. Baltai'net turi-priešin
tis grąsomoms- ■ pastahgbms 
nevartotu savo1 gimtos kalboš;

Pone pirmininke, JAV, pą- 
veldėjusios didžią asmens ir 
sąžinės laisvę, negali surišti sa
vo garbę jokiais dokumentais 
ar veiksmais, kurie stelbtų 
okupuotų žmonių Sultis išsilais
vinti iš tirotfijbš. Ilgai kenčiį 
tų okupuotų tautų piliečiai vi
sada kreipdavosi į šią šalį ieš
kodami įkvėpimo ir visi laisVę 
mylintieji žmonės tikisi, jog 
jie pagaliau galės nusikratyti 
Rusijos jungo ir užimti jų pil
nai ^teisėtą -Vietą tarpė? laisvU 
pasaulyje tautų; ^JAV’'kongrė- 
sas balsas Amerikds^žniotri^, 
turi būti šiandie įrašytas'-1 ^do
kumentus, priimant Rū
mų Rezoliuciją, išsklaidant 
kiekvieną abejonę, draugų, ar 
priešų, kad ši šalis tvirtai lai
kosi savo nusistatymo okupuo
tų Baltų valstybėse-fžmonių, 
trokštančių laisvėsr;'ir :ąėpi|- 
klausosomybėš; -atžvįlgiū?.'’. ?

Aš bijau, kad dabartine dę- 
tentės politika silpnina JAV ir 
jos sąjunginihkų dvasišką”at
sparumą kovoje su visuotinti 
komunizmo totalitarizmu ir 
kongresas turi dabar -pareikšti 
visų žiniai savo valią,, kad Ši 
tauta (Amerikos} znepakas 
gražias dvasinių demokratijas 
vertybių "ir r laisvą valią, tr 
stiprins Baltų žmonių herojiš
kumą, moralę,, kuri .tvirtai laf- 
kosi kovoje už- tautinę savisto
vią savivaldą ir teisės į religi
nį, kultūrinį ir asmenišką p#- 
čių apsisprendimą.•

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KiSaMs"

3
Tai buvo 1956 metais, kai Rokosovskis buvo dvi

gubas maršalas. Maršalo laipsnį jam buvo davusi so
vietų valdžia, o vėliau jis buvo gavęs ir Lenkijos mar
šalo laipsnį. Tais laikais jis buvo vyriausias sovietų 
karo jėgų vadas Lenkijoje. Jis taip pat vadovavo ir 
Lenkų kariuomenės daliniams. Vienu žodžiu, marša
las Rokosovskis buvo vyriausias karo jėgų vadas viso
je Lenkijoje.

O vis dėlto, Gomulka jam patarė važiuoti Rusijon. 
Rokosovskis Goinulkos paklausė, nes Varšuvos apy
gardos viršininkas klausė Gomulkos, o ne Rokosovs- 
kio. Maršalas Rokosovskis buvo visos Lenkijos karo 
vadas, bet gen. Okulickis buvo Varšuvos apygardos 
viršininkas.

Marš. Rokosovskis galėjoįsakinėti, bet Varšuvos 
garnizonas jo įsakymų neklausė. Varšuvos karo vado
vybė labai lengvai :g»lėjo suimti maršalą ir visą jo šta
bą. Taip pasitaikė, kad ir visoje Lėnkfjoje tuo metu 
buvo nedaug sovietų karių. Vieni buvo išsiųsti į Ven
griją, o kiti buvo permesti į Rytų Vokietiją. Lenkai 
gerai viską apskaičiavo 'ir išprašė maršalą Rokosovskį.

šia proga’ verta priminti, kad-lenkai, net ir ko
munistai, rusų vis dėl to nemėgsta. Rusai įsodino Len 
kijo* komunistus valdžios kėdėn, bet lenkas, kad ir ko 
munistas, negali užmirkti Katyno-skerdynių. Rusai 
gali nežinoti, kas išžudė virš 10,000 lenkų inteligentų, 
bet lenkai više tai žino. Lenkijon pabėgę rusų čekistai 
lenkus tiksliai informavo.

‘ Kiekvienas lenk**'taip pat prisimena Rokosovskį.

sustojusi prie Vislos krantų ir nežengusį nė žingsnio 
pirmyn, kai Varšuvos lenkai sukilo prieš vokiečius. 
Sukilėliai siuntė delegacijas pas maršalą Rokosovskį, 
prašė duoti bet kokią pagalbą, bet jis griežčiausiai at- 
isisakė. Rokosovskis buvo lenkų kilmės, bet visą laiką 
tarnavo rusams komunistams.

IŠ lenkų patyriau, kad Rokosovskis buvo papras
tas lenkų statybos darbininkas, bet susižavėjo rusų 
“revoliucijos” idėjomis, turėjo palinkimą kovoti ir pri
sidėjo prie raudonarmiečių, kurie tais laikais ruošėsi 
padaryti revoliuciją visam pasaulyje. Pirmiausia jie 
norėjo padaryti revoliuciją Vokietijoje, o vėliau jau 
kelti maištą ir kitose vietose. Rokosovskis įstojo į rau
donąją armiją ir joje darė karjerą. Jis buvo drąsus ir 
gabus karys. Karo pabaigoje jis buvo paskirtas į aka
demijas, kurias gerai baigė ir kilo. Jį aukštai vertino 
Tuchačevskis ir kiti rusų karo vadai.

STALINUI DAVĖ GERĄ PATARIMĄ
Kada Stalinas, Himlerio apgautas pradėjo kapoti 

galvas aukščiausiai sovietų karo vadovybei, tai bėdon 
pateko ir-gen. Rokosovskis. Prieš patį Staliną jis dar1 
dar nebuvo tiek nusikaltęs, čekistai jo nenušovė, bet 
uždarė keliems metams jį į kalėjimus. Čekistai gero* 
kai tardė jį ir vertė prisipažinti prie tekių dalykų, ku
rių jis nebuvo padaręs ir apie kuriuos jis nieko nežino
jo. Stipri valia iškentėti smūgius ir neprisipažinti prie 
nepadarytų nusikaltimų išgelbėjo Rokosovskį. Vietoj 
mirties, jis gavo ilgus metus Solovką kalėjime...

Hitleriui įsiveržus į Rusiją, sovietų karo vadovy
bė buvo be gabesnių karo vadų. Hitlerio armija skro
dė Rusiją kaip varškę. Kur ėjo, ten praėjo; kokį mies
tą norėjo, tokį užėmė. Be galvos likusi sovietų armija 

I pajuto Stalino padary tas klaidas.

Maskvon pakviestas gen. Žukovas paprašė Staliną, 
kad išleistų gen Rokosovskį ir leistų jam vadovauti bet 
kuriam fronto Sektoriui. Stalinas sutiko ir pasiuntė Ro
kosovskį į Stalingrado frontą. Ten jis vykusiai vado
vavo jam skirtame ruože, o kai pradėjo vokiečius pul
ti, tai Rokosovskis pirmas pralaužė maršalo Pauliaus 
užnugarį. Tai rodė, kad jis yra agresyvus.

Sąjungininkai pranešė Stalinui, kad Hitleris nu
tarė paklausti visų trijų Stalingrado fronto vadų, kur 
siųsti sustiprinimus: Manšteinui sustabdyti ar Pauliaus 
armijai likviduoti. Jis telefonu paklausė gen. Roko
sovskio, Vatutino ir Vasilevskio kas daryti: jėgas 
kreipti prieš Manšteiną, ar naikinti Pauliaus armijos 
likučius. Rokosovskis tuojau atsakė, kad reikia kreip
ti prieš Manšteiną, o kiti du generolai patarė pirma 
likviduoti Pauliaus armijos likučius. Stalinas paklau
sė Rokosovskio ir laimėjo dar didesnį mūšį. Jie ne tik 
suėmė visus Pauliaus apsuptus karius, bet jis- dar ir 
Manšleinnui davė neatgaunamą smūgį. Nuo to laiko Sta-. 
linas jau pradėjo gerbti Rokosovskio nuomonę.

ROKOSOVSKIS SUSIKERTA SU STALINŲ
Bet lenkai man pripasakojo įvairiausių dalykų 

apie Rokosovskį. Pats įdomiausias susikirtimas buvęs 
su pačiu Stalinu. Laimėjus Staliningardo mūšį, Stali
nas pasikvietė Rokosovskį į Kremlių,. kad galėtų pasi
kalbėti įvairiai karo reikalais. ' Stalinas jau žinojo, kad 
patarimas sumušti Manšteino armiją buvo pats protin
giausias.?- ’ <- ' j , .. ••

Kalba ėjo apie priešo linijų pralaužimą. Stalinas 
paklausė Rokosovskio, kaip geriaif dubti priešui’šfip* 
resnį smūgį vienoje fronto zonoje, ar geriau prakirsti 
dvi priešo linijas. Gen. Rokosovskis atsakė, knd ge
riau prakirsti dvi fronto vietas. Stalinui nepatiko at-

sakymas, ir jiš patarė Rokošovskiui apsigalvoti/ vėl 
ateiti į Stalino kambarį ir pasakyti savo nuomonę. Rofc 
kosovskis grįžo ir pasakė tą patį, geriau stipriais suiiJi 
giais prakirsti dvi priešo fronto vietas. <u ?-■'* w Ū

Stalinas dar kartą patarė Rokosvskiui išeiti į gre
timą kambarį ir pagalvoti, kaip iš tikrųjų geriam Tud 
tarpu į kambarį įžengę Malenkovas ir Molotovas, di 
Stalino bendradarbiai. Malenkovas-pasakė: į

— Generole, neužmiršk, kur tu esi'ir su kuo tu 
kalbi... o n r r? z |

— Drauge, neužmiršk, kad tu esi skirtingos nuo
monės, negu Stalinas, — pridėjo Molotovas. i>

—turėsi su juo sutiktfY; Sutit,*’ A‘ės kito kelio 
tau nėra...

Rokosovskis išklausė dviejų įtakingų komunistų 
partijos narų,nuomonėj- betmieko jiemšdiepasakė.

Kai Rokosovskis trečią kartą buvo pakviestas į 
Stalinb kabinetą ft* pirmasis sovietų komunistų partijės 
sekretorius dar kartą paklausė te peties klausimo, tįl 
Rokosovskis atsakė: ' • i į (

— Du smarkūs smūgiai į priešo linijas yra svarbes
ni, negu vienhs smarkus smūgis. .. V

(Bus daugiau)

JOS VISAD RAŠO.
T E I S.Y B E.
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IK MOltKŲ LiUUS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ilgumos pagal silsi La rimą. 

Jei neaismepia, skambinu 3/4-oui2

OK. C. K. BUBtUS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TaKŲ 

CHIRURGIJA
Teist 6950533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SUkvcUN 

2434 WEST 7Ut STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5649 

Rezid.; 388-2233
OFISU VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. i—7 
anUaiL. peuKlaoieiu nuo 1—-% 

ir segiau, urnai susitarus.

] JURGIO VALAIČIO
j PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Jurgio Valaičio, VLIKo vicepirmininko visuomeniniams 

reikalams, pranešimas VLIKo Seimui
! 1975 m. lapkričio 29 — 30 d. New Yorke

Man tenka kalbėti VLIKo 
santykių su lietuvių visuomene 
klausimu. Gerbiamieji, apla
mai šie santykiai niekad nėra 
buvę geresni. Aš drįstu tai tvir
tinti ne dėl to, kad mums taip į) 1
atrodo, bet, kad taip mums sa
ko kiti: pirmiausia iš Lietuvos

■ ateina žinios, kad ten lietuviai, 
j informuojami svarbiausiai ra- 
I jo būdu, Vliko veiklą žino, pa
lankiai vertina ir ja džiaugia
si. Lietuviai - emigrantai ir 

i laišku ir žodžiu su VLIKu nuo- 
" i širdžiai bendradarbiauja, o

Įsavo pasitikėjimą ir pritarimą 
pasako finansine parama, apie 
kurią detaliau išgirsite sekan
čiame pranešime. Geri buvo 
mūsų santykiai su lietuvių or-

vaL, 
uec.

DK. PAUL V. DAitUiS 
uYDYIujaS IR CHIKUkuAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HL
VALANDOS: 3—9 aarbo dienomis ir 

Kas anuą iesiauiem o—o vai.
TeL: ioZ-2/27 area 562-27x8

4CKZ.: Gi 8-0673

DR. W. EISIN - EISK4AS
AKUŠERIJA IK MUfEKU L.IIAJS

GINEKOLOGINE C H1RU K. Gi J A 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0v0i.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLAVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ- AKIU LIGOS 
3907 West i03rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. JUČAS
Tel.: 56'1-4605 fr 489-444T 

0 FI S A I ;
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7‘ist STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLcCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7lst St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEtSUTlS
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 rez. telef.: 448-5545

i

KLAUSYKITĖS 
PASAULIO 

21-nos bangos 
GRUNDIG RADIJU 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Sekm. ^2—4
J

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

&
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA 
1490 kil. A. M.

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Frviezai, Mėd. Bao- į 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

Vai.: 9—4 ir B -8. šeštadieniais 9—1. 
2850 W*st 63rd St., Chicago III. 60629 .

T*l*f.: PRospect 6-5084
PLEASE! i 
ilty you un 
PREVENT

minimi

praėju- 
paliesi-

ver-
Lie-
gali
Su

ganiacijom aplamai, o taip pat 
ir kitomis pagrindinėmis Lie
tuvos laisvinimo darbą dirban
čiomis organizacijomis bei Lie
tuvos Diplomatine Tarnyba.

Po Šitokio bendro vertinimo 
turėtų sekti dalykiška įvairių 
santykių sričių , būdų ir san
tykius liečiančių bei inšryški- 
nančių įvykių apžvalga. Pra
eityje mes esame daug laiko 
skyrę Seimo dalyviams nu
šviesti mūsų veiklą. Šio Seimo 
metu, trumpindami mūsų pra
nešimą, mes ribosimės įvykiais, 
susijusiais su Lietuvos laisvi
nimo darbo ir nepaprastąja 
laisvinimo organizacijų konfe
rencija. Apie mūsų santykius 
aplamai tekalba čia 
faktai.

Trumpai pažvelgę į 
šio Seimo nutarimus,
me VLIKo santykį su Tautos 
Fondu. Pagrindinis dėmęsys 
teks VLIKo santykiams su 
VLIKu pačiu, arba siūlymui pa 
tikslinti VUKo darbo būdą, 
kad VLIKą sustiprinti. Realus 
padėties Sovietų Sąjungoje ir 
pasaulinės politikos raidos 
tinimas mums sako, kad 
tuvos laisvinimo darbas 
užtrukti dar ilgus metus,
tuo reikia skaitytis, padaryti 
išvadas ir atitinkamai veikti. 
Tokie samprotavimai liečia vi
są laisvinimo darbą aplamai, 
liečia jie, žinoma, ir VLIKą. 
Sustingti vietoje negalima.

Lietuvos laisvinimo konfe
rencijos pirmoji sesija įvyko 
1974 m. spalio 26 — 27 d. d., 
t. y. prieš praėjusį VLIKo Sei
mą Bostone. Tame Seime apie 
šią konferenciją buvo padary
tas specialus pranešimas, ta
čiau White Plains konferenci
ja ir jos padarytos išvados yra 
ir liks mums neeilinės svarbos 
įvykis. Jis prisimintinas pa
kartotinai, nes (1) jis parodė, 
kad mes sugebam bendrą dar
bą sėkmingai dirbti; antra — 
jo nutarimai laikytini gairėmis 
ateities darbams įvairiose lais
vinimo darbo sritvse. v ..

šia proga aš norėčiau primin
ti antrosios sutarimo dalies sa
kinį, kuris skamba taip: “Iš
laikyti, remti ir stiprinti Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, tęsiantį tautos va
lią dirbti ir kovoti už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą”. 
Reikšminga, kad taip buvo su 
tarta visus o kartojamas šis su
tarimas tam, kad čia toliau 
bus kalbama apie tai, kaip 
VLIKą stiprinti. '■

Antroji laisvinimo darbo ko- 
nefrencijos sesija turėjo įvykti 
š. m. pavasarį. Tačiau jūs ži
note, mus tuo metu užklupo 

dėl kurių antroji se- 
atidėta ilges-

pirmoje pusė- 
kad Jungtinių

įvykiai, 
sija turėjo būti 
niam laikui.

Kovo mėnesio 
je. nežiūrint to,
Amerikos Valstybių preziden
tas priėmė baltų delegaciją, iš
ryškėjo, kad yra rimto pagrin
do ir galimybė, kad nepriklau
somos Lietuvos pripažinimas 
Vašingtone gali būti atšauktas. 
Kovo 21 d. VLIKas paskelbė at
sišaukimą į laisvuosius lietu
vius, pabrėždamas, kad “atsi
dūrėm lietuvių tautai ir Lietu
vos valstybingumui lemtingose 
sąlygase”. Toliau šitame atsi
šaukime buvo pasakyta:

“... Mums kliuvo didi atsa
komybė. Raminkime nesantai
ką. spieškimės krūvon, asme
niškus reikalus, malonumus ir 
prabangą atidėję į šalį. Ska
tinkime vienas kitą, būrkime 
Lietuvos ir žmogaus laisvės 
draugus. Mes nesame pasauly
je vieni.

“Vyriausias Lietuvos Išlais-

slauges bei žygius h $L&iamas s£xu Tarybos buvaziuvuuo dar
bus ir kelionių* kitomis progo
mis. Už tai mes dėkingi. VLI 
Ko atstovas sveikino Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos suva
žiavimą.

Šių metų sausio 10.— 11 d. d. 
VLIKo Tarybos narys Stasys 
Lūšys ir Jurgis Valaitis buvo • mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis* laikas suteikia žmogui 
nuvykę į Čikagą pasitarti su 
ALTos valdyba, svarbiausia 
finansų klausimais. Po ilgų ir 
draugiškų atvirų kalbų buvo su 
rašyta, metmenys išvadų, ku
rios siekė toliau negu artėjan
čių Vasario 16-sios minėjimų 
klausimas. VLIKo taryba nu
tarė, kad esą tikslingiau pana
šius klausimus atidėti veiksnių 
konferencijos antrajai sesijai. 
Šis žygis į Čikagą buvo dar vie
na VLIKo iniciatyvų spręsti 
jautrų Vasario 16-sios aukų’ 
klausimą.

(Bus daugiau)

vicLo.iao <UrLo tuderiaimo, 
sustiprinimo ir išplėtimo, su
sitarę su kitais veiksniais, kvie
čia centrines Lietuvos laisvini
mo darbo organizacijas nepap
rastos konferencijos, kuri vyks 
Čikagoje š. m. balandžio 12 d.”

Konferencijos sąstato ir tvar
kos pagrindu buvo paimtas Lie 
tuvos laisvinimo darbo konfe
rencijos paruošiamojo susita
rimo, įvykusio 1974 m. kovo 23 
d. New Yorke, priimtos išva
dos.

Sudarius koordinacinę ko
misiją iš VLIKo, PLB ir ALTos 
atstovų, ši nepaprastoji kon
ferencija, nors ir trumpu lai-, 
ku, buvo rūpestingai paruoš
ta. Jos tikslas buvo aptarti ir 
įvertinti susidariusią padėtį, 
sutarti ypatinguosius darbo už
davinius, priemones ir orga
nizaciją ateinantiemse trims 
mėnesiams. Priemonių tarpe 
buvo numatytas ypatingasis 
fondas. Buvo sutarta dviejų 
dienų darbotvarkė, kurios pa
grinde buvo raštu paruoštini 
pranešimai; “Kongreso rezo
liucijos ir jugtinis pabaltiečių 
centras Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse’’ - referuoja ALTa; 
u—a ?O5.

“Lietuvių ryšių ir žinių cent
ras” — referuoja JAV LB;

“Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Konferencija”, 
taip pat “Darbų finansavimas” 
— referuoja VLIKas.

Atkreiptinas. dėmesys, kad 
toks temų pasiskirstymas ne
buvo atsitiktinis, bet atrodė 
tikslingas net ir žvelgiant į to
limesnę ateitį.

Grėsmė Lietuvai atrodė tik
ra, ir dėl to buvo užsimota pla
čiai. “Mes turime įvykių rai
dą pakreipti, mes privalome 
naują grėsmę Lietuvai paša
linti arba bent sumažinti. Tai 
uždavinys, kurio lietuviai Lie
tuvoje negali atlikti, ir dėl to 
atsakomybė už jo vykdymą 
tenka mums — laisviesiems lie
tuviams”, buvo tarp kita ko 
pasakyta įvadiniame konferen
cijos pranešime.

Konferencija įvyko to meto 
aplinkybėse, iš jos buvo daug 
tikėtasi tiek mūsų, tiek lietu- 
tuvių visuomenės. Dėl to tuo 
didesnis buvo didelės daugumos 
nusivylimas, kad reikėjo pasi
tenkinti tik dalinais susitari
mais ir kukliomis išdavomis. 
Nors dalini, bet vis dėlto su
tarimai buvo pozityvūs. Svar
biausia, kad buvo visų pritar
ta ypatingojo fondo reikalui, 
nors ir nejungtinio Tautos Fon 
do ribose. Lietuvių visuomenė 
jautriai ir palankiai į kvieti
mus atsiliepė ir dėl to Tautos 
Fondo padėtis yra šiandien ge
resnė, nei ji yra bet kada bu
vusi. Tai galėtų būti atsakymas 
tiems, kurie šioj konferencijoj 
nieko gero nematė, ar neno
rėjo pastebėti.

Žiūrint į šią konferenciją iš 
mūsų politinio ir visuomeninio 
gyvenimo taško, ją galima lai
kyti generaline repeticija, ar 
pamoka prieš antrąją Lietuvos 
laisvinimo darbo konferenci
jos sesiją. Nepaprastoji konfe
rencija mums parodė, kokie 
yra susitarimai realūs ir siekti
ni, kurie yra nerealūs ir dėl to 
politiniame mūsų gyvenime ati- 
dėtini bent iki tol, kol sąlygos iš 
esmės nepasikeis. Naivu būtų 
galvoti, kad jos yra pasikeitu- 
.sios šiandien, nors to mūsų 
dauguma ir labai norėtume, 
šios dienos išvados į tai turi at
sižvelgti.

šioje vietoje tiktų trumpai 
pridėti keletą faktų bei įvykių 
iš mūsų santykių su kitomis 
pagrindinėmis lietuvių orga
nizacijomis.

JSu PLB santykiai ribojosi ne
paprastosios konferencijos pa
ruošiamaisiais darbais ir pa
čios konferencijos įvykiais, kaip 
jie nusakyti 1 
■naciniame pranešime.

MIAML FLA.
Kūčių ir Naujų Metų parengimai 

Lietuvių klube
Laikas lekia nesulaikomai. Ir 

vėl artinasi Kūčios. Ketvirti me
tai iš eilės — jau tradiciniai įsi
tvirtinus — susidarė sąlygos 
Miami Balfo skyriui Kūčias ruo
šti ir šiais metais ir tuo būdu 
sutelkti, šalpai lėšas. Jos ruo
šiamos Miami LAP klube (3655 
NW 34 str., Miami, Fla. 33142,
telef. 635-4331).

Miamiečiai daugumoje jas šil
tai sutinka, ypač svečiai iš šiau
rės. Pasiteiravimai iš visur jau 
senokai prasidėjo, 
liai pranešama, kai 
Kūčių vakarienė p 
džio 24 d. 6 vai. 3C 
Auka suaugusiems

Per Kūčias bus pagiedotos ke
lios kalėdinės giesmės, vadovau
jant mūsų veteranei 
brauskaitei,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Vakar* ir ryt* Ir vidudieny ai d*|uoju ir laukiu, o |ls iigirdo ma

no balsą". — Psalmė 55:17.

Nėra abejonės, kad geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie, 
kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo

nepalyginamai daug palaimų. Palaiminimų gauna patys maldų darytojai”ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasisventusio žmogaus gyve
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dieve žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime "Užtarėją arba Gynėją pas Tėvą, 
Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis į 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia Švento Raito tyrinę- 
to j v aiikinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra m4 
rvsie|i? | tą klausimą atseko knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAITO TYRINtTOJA!

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYCIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

staigmeną padarys?
Vaikučiams numatoma įteik

ti dovanėlių. Norintieji sėdėti 
prie vieno stalo (10 asm.) turi 
užsigarantuoti stalus ne vėliau 
gruodžio 22 d. telefonais 864- 
1329 arba 866-3044. Į

Dalyvaukime visi tą brangų 
vakarą kilniam tikslui paremti 
— nepritekliuje atsidūrusiems 
ranka ištiesti.

— Miami Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubas (LAP) savo sa
lėje ruošia 1976 JAV sukaktu-.; 
vinių metų sutikimą. Numatoma! 
daugiau įvairium, iškilmingu-1 
mo bei jaukumo, todėl ir tikima- { 
si, kad visi dalyvaus savųjų tar-į 
pe — savoje pastogėje.

Dalyviams tarp 7-9 vai. -bus 
.duodama gera šiltų valgių va
karienė. Geresniam įsismagini- 
mui gėrimų prieinamomis kai
nomis bus galima įsigyti tik iš 
klubo išteklių.

Įėjimas 9 dol. asmeniui. Įsigy
jant bilietus iš anksto — 8 dol. 
Stalus galima užsisakyti telefo
nais: 864-1329 ir 866-3044.

Sutinkant Naujus Metus šok 
A. Dambrauskaitė pagiedos him
nus.

3aIDaS 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

KITA.I PATARK 
DEMOKRATINĮ 
•NAUTI6NAS* ;

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

SKAITYK IK 
SKAITYTI 
Dt KNRAŠ1

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

F- P 5 T » ** ■*.' * 1

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So, 50th Av«^ Cicero, DL Phone: OLympic 2-100.3

Snsiriukim ę
PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuviu Namu 
Savininku organizacijos narių rinki
minis susirinkimas ivyfcs gruodžio 19 
dieną 7:30 vai. vak Marquette Parko

bendrame infor-iparapijos 6820 Washtenaw benaiame inior |Ave Vigns prašom€ Skait!in- 
*' Pasi-jgai dalyvauti, nes bus renkama 1976 

vinimo Komitetas, skatindamas* keista pora telefoninių pasikal- valdyk'da^g
visus remti ALTos ir Lietuvių bėjimųu | priklausys Marrquette Parko koloni-
Bendruoinenės dabartines pa-l JAV LB mus informavo apie *lf?esnis lsI$fa™ya$s plt|aĮM sckr

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associaciios

GEORGE F. RUDMINA8
3319 Šo. LITUANICA A VE. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHW AY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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metus luugts K^onkordijo." 
mokytųjų sciuiaaiiją ir yra stu-

X ..... ,. . .... .. . , dijavęs muziką Dr. Giescheno>. m. lapkričio 23 dieną buvo meniskai sugražino mano studen- . ..... ...................., ... ‘ T. . ... 1 (labai reikalaujančioje pneziuro-dedikuoti naujieji Ziono ev. hu-jtavimo dienas konkordijos ko- ' .^ 
teronų parapijos bažnyčios var
gonai ir ta pačia proga Konkor- 
dijo.s mokytojų seminarijos mu
zikos profesorius Dr. Gieschen’- 
as davė bažnytinės muzikos re-1 Gieschen’u. Dr. Gieschen’as Kon- 
čitalį. Rečitalio repertuaras bu- kordijos kolegijoje yra populia- 
vo gana ir labai puikiai išpildy- rus ne tik kaip muzikas, bet yra 
tas. šalia kitų garsių muzikos |mėgiamas ir respektuojamas 
veikalų buvo išpildyti: 
ch’o “Prelude and Fugue in Eb, Įširdumu.
Helmut’o Walchos “Tvirčiausia 1 riavimo karjeros 
apsaūgos pilis yra mums Vieš- j n’as

AV J 1

lelijoje, kuriose prieš šešis me
tus baigdamas magistratą auklė
jimo administracijos srityje tu
rėjau progos susipažinti su Dr.

Ba-I kaip asmuo savo šiluma ir nuo-i ’ I *
Šalia savo profeso- 

Dr. Giesche- 
isad randa laiko pratur- 

pats Dievas”, Hermano Schroe-I tinti kolegijos atmosferą savo
kruopščiai išpildoma muzika. 
Man asmeniškai buvo ypatingas 
malonumas net tik vėl susitikti 
su profesoriumi ir išgirsti jo 
tobulai pildomą muziką, bet ir 

,__^..„.pasidalinti jo-iabai specialiu ta-
Desiring” j lentų su savais parapijiečiais ir 

[jų draugais iš kitų parapijų. Ta 
pačia proga norėčiau pastebėti,

der’io "In dūlei Jubilo, “l'airest 
Lord Jesus”, We Now Implore 
God, the Holy Ghost’, Paul 
Manz’o “How Lovely Shines the 
Morning Star'’. “Like the Gol
den Sun Ascending”; Bach’o’ 
“.lesu Joy of Man’s 1 _ _
ir Francois Couperin"To the Į 
Triune God Alone be Glory”.

Dr. Gieschen’as savo daly va- kad mano džiaugsmu taip pat 
vimu mūsų vargonų dedikacijos ypatingai dalinosi mūsų parapi- 
iškilmėse suteikė visiems daug įjos vargonininkas Verneris čės- 
muzikinio malonumo ir man as-Į na, kuris taip pat yra prieš ke-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
(1869-1959) metų 
664 psl. Kaina

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 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvaunaniškų 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, m. 60608

lietuvis, pirmos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

je.
Šalia Dr. Gieschen’o rečitaly

je dalyvavo mūsų parapijos so
listai, Inge Paul, Erna Juozupai- 
tienė ir Viktoras B. Mieliulis. 
Inge Paul sugiedojo Max Rege- 
r’io “Marijos Lopšinę” ir Stra- 
dellos “Pieta Signore”, Erna 
Juozupaitienė pagiedojo iš Han- 
del’io Messiah’os “Ateik prie 
Jo” ir Paul Ambroses “Ateik į! 
mano širdį, Viešpatie Jėzau”. Į 
Viktoras B. Mieliulis pagiedojo, 
W. Belland’o “Viešpatie Didis” 
ir Bizet’s “Agnus Dei”. Solistus 
prie vargonų palydėjo parapijos 
vargonininkas muzikas Verneris 
Čėsna. Kaip paprastai, visi so
listai buvo geros vokalinės for
mos ir labai puikiai paįvairino 
rečitalio programą. Parapija yra 
laiminga ir gali būt dėkinga, tu
rėdama balsą šlifuojančius ir ne
pailstančius solistus. Mes visi 
labai džiaugiamės jų nenuilsta
mu darbu ir jų ryžtu tobulinti 
savo muzikinį pajėgumą.

Iš visos širdies-reiškiu padė
ką visiems dedikacijos dalyviams 
ir Aukščiausiam už suteiktą to
kį didelį dvasinį džiaugmsą mū
sų bendratikių bendruomenei. 
Taip pat noriu padėkoti visiems 
atsilankiusiems ir svečiams iš 
Tėviškės, Reformatų ir apylin- 
kinių parapijų. Mes visada džiau
giamės matydami juos, kurie 
mūsų ir mūsų bažnyčios neuž
miršta ir atsilanko pas mus kar
tu draugystėje pasidžiaugti ir 
kartu pasimelsti.

Baigiant nuoširdus ačiū mū
sų Ziono moterų draugijai ir jos 
socialinio komiteto vadovei p. 
Almai Kreivėnienei už dengtus 
stalus p-jos salėje su .gardžiais 
užkandžiais. Kun. J. W. J.

BAKER WANTED

with at least 15 years all-around 
experience. Bridgeport area.

Must understand English.

Call PAUL 842-21 16.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Maryland valstijos gubernatorius Mar
vin Mandel yra įsitikinęs, kad teisme 
bus įrodytas jo nekaltumas. Jis ne
laužęs įstatymu ir prisiekusiųjų tei
sėju nutarimas patraukti jį teisman 
buvo visai be pagrindo. Federalinis 
teismas patraukė gubernatorių ir ki

tus penkis tarnautojus teisman.

PARDUODAMI FILATELLNIAI PAŠ
TO ŽENKLAI IR RINKINIAI. Tei

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

Iki šiol 1975 m. Čikagoje jau 
yra nužudyti 784 asmenys. Pra
eitais metais Čikagoje buvo nu
žudyta 970 asmenų. ,

CICERO
Padėka bendradarbiams

Automobilių mokesčiai
Cook apskrities iždininkas 

Edward J. Rosewell praneša, kad 
nuo praeito pirmadienio, gruo
džio 15 dienos pradėti parduoti 
leidimai (Cook County Whell 
Tax licenses) motorvežimiams, 
registruotiems neinkorporuotose 
srityse trijose šerifo policijos 
įstaigose May woode, Homewoode 
ir Niles. Tie leidimai taip pat 
parduodami Apskrities Name 
iždininko ofise. Aplikacijos gau
namos parašius Apskrities iždi
ninko įstaigai Vehicle License 
Section, kambarys 112, 118 
North Clark st., Chicago, Ill., 
60602. Leidimai parduodami 
biznio valandomis nuo pirmadie
nio iki penktadienio nuo 9 .vai. 
ryto iki 4:30 vai. popiet. Leidi
mo kaina automobiliams iki 35 
arklių jėgos §10, nuo daugiau 
kaip 35 arklių jėgos §15.

Rosewell pasakė, kad leidimai 
(licenses) turi būti prie auto-

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metų patyrimas.

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

JAV LB (Reg.) Cicero Apy
linkės Valdyba ryšyje su Ru
dens Baliaus paruošimu turi 
garbingą pareigą išreikšti padė
ką pasidarbavusiems: salės puo
šime. Danai Vyšniauskaitei, Dai
nai Novickaitei, Sofijai Palio
nienei ir Irenai Praskevičienei.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIU METU
NAUJĮJ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėįo RO^rnetu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtina^ 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.

NAUJTEXOS. 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 poltmiu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios. naudingos 
ir reikalingos, rret būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

v Jautienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vaju 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: Chlcagoje ir Kansdoie metams •— $30.00, pusei metu — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo- 
** — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Vakarienės paruošime: Onai 
Vyšniauskienei, Elenai No- 
vickienei, Barbarai Zumarienei, 
Irenai Pranskevičicnei, Liudvi
kai Dubauskienei, ir ypač Pra
nute] Dvylaitienei.

Prie baro pasidarbavusiam 
Stasiui Vyšniauskui.

Patarnavusioms prie stalų, 
prašė pavardžių neskelbti.

Aukotojams dovanas Laimės 
Šuliniui, jo pravedėjui ir Napo
leono pardavėjui, Stasiui Ber- 
notavičiui.

Napoleono kepėjai Elenai No- 
vickienei.

Už papiginimą maisto ir do
vanas vakarienei “International 
Meat Market” krautuvės savinin 
kams Izabelei ir Petrui Burkaus- 
kams ir “Baltik bakery” savinin
kui Ankui.

Kun. dr. Antanui Juškai už 
ypatingos invokacijos sukalbė
jimą.

Poniai Sofijai Palionienei už 
programos pravedimą.

Programos pildytojams: Kri
stinai Griniūtei. Danai Runimai- 
tei, Aušrai Baronaitytei, Mani- 
girdui Motekaičiui ir Petrui Dū
dai.

Už skelbiamus mūsų Rudens*■ I . ---------- --- --------- - _
Baliaus pranešimus: Radijo Po- kaltinamas noru nužudyti mei-

Sophie lūžę Warnie King, imetant ją

niais, žiemine kepure ir šiltomis 
pirštinėmis, iš O’Hare jis TWA 
lėktuvu išskrido į New Yorką, 
o iš ten tuojau sės į kitą lėktuvą 

į ir skris tiesiai į Buenos Aires.
Argentinoje jis kiek atsivėps, 
paillsės, sulauks atvažiuojančių 
keleivių, o vėliau toliau skris.

Be šiltų drabužių ir apavo, 
Rasčiauskas išsivežė ir du dide
lius foto aparatus. Jis prižadė
jo iš kelionės atsiusti fotografi
jų, jeigu jam pavyks jų pada
ryti. Jis pasakė, kad norėtų nu
sitraukti su draugišku pingvinu, 
kurių Pietų Ašigalyje yra gana 
daug. Jeigu jam pavyks, tai gali 
nutraukti ir ant ledo besišildan
tį ruonį.

Iš Buenos Aires Rasčiauskas 
skris į Rio Grande, Comodoro 
Rivadavia, o iš ten trauks tiesiai 
į patį Argentinos galą — Ušua- 
ja, kur stovi Ugnies Žemė.

Sekantis jo uostas bus Falk- 
landų salos, Palmer įlanka, Ar
gentinos sala, pagaliau ir pats 
Pietų Ašigalis. Iš ten teks imti j
specialų lėktuvą, kuris prireng- mobilių iki 1976 m. vasario 1 d. 
tas skraidyti dideliame šaltyje ir To Rosewell pranešė, kad 
gali nusileisti ant ledo ar kieto asmenys 65 metų amžiaus ar 
sniego. senesni, Apskrities potvarkiu,

Iš kiekvienos svarbesnės Pietų leidimą moka tik §1. Ta nuo- 
Ašigalio vietos Rasčiauskas pri- laida teikiama tik keleiviniams 
žadėjo parašyti ar patelefonuoti automobiliams, kurių savinin- 
Nauj ienoms, kad gausūs skaity-l^l yra senesnio amžiaus asme- 
tojai. galėtų pasidžiaugti kelio- nYs- Specialios aplikacijos se
nės įdomybėmis. nesnio amžiaus piliečiams gau-

;Korespondentas įnamos visose vietose, informuo- 
 ja ižininkas Rosewdell.

Per 1975 metus jo įstaiga par- 
Industri.ia kelia gamybą davusi 48,906 visų rūšių leidi- 

bet lėtai mus už §623,133.
Industrijos produkcija tebe

augo lapkričio mėnesį, bet pačiu Krautuvėj išėjo iš proto 
lėčiausiu taktu skaitant nuo to Prieškalėdinėje spūstyje State 
laiko, kai indeksas atšoko pra- street šeimai iš Lansing, Mich., 
eitą pavasarį nuo savo staigaus I Kelvin Moo^e, 22, jo žmonai 
puolimo. | Sharon, 34, ir dukrelei Heather,

Federalinė rezervų komisija 5 metų amžiaus einant pribėgusi I 
pranešė, kad produkcija padidė- nepažįstama moteris stvėrė 
jo dviem dešimtojom vieno pro- Heather, sušukdama “Atiduoki- 
cento, kai tuo tarpu spalio mė- te man mano kūdikį!” Tėvams 
nesi ji pakilo keturiom dešim- savo vaiką nuo tos moters atplė- 
tojom procento. šus, ji išsitraukė iš savo ranki-
Automobilių surinkimo fabri- nuko mėsininko peilį ir besi- 
kai kiek sumažino savo produk- švaistydama keturis žmones su
riją pereitą mėnesį, priartėda- žeidė ir leidosi bėgti.
mi prie metinio 7,7 milijonų Policija, ją sulaikė įbėgus į 
automobilių skaičiaus, ir, pagalinamą 55 E. Jackson st. išaiškin- 
programą, produkcijos lygis šį ta, kad ji yra Eupa Cropter, 19 
mėnesį bus toks pats. Bet ben- j metų, iš Wilmington, Del., ten | 
dra plataus Vartojimo prekių 
produkcija, Įskaitant automo
bilius, pakilo 4-riom dešimto
siom vieno procento.

Nužudyta liudininkė
Vincentas Snowtonas buvo

žinoma kaip nepilno proto.

♦ Dar yra vietų į Neo-Lituanų 
rengiamą Naujų Metų sutiki
mą, Liet. Taut. Namuose. Užsi
sakyti iki XII. 21 d. pas Br. 
Kasakaitį, tel. 778-7707 arba 
778-9878. (Pr)

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

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

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

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

rumui. Naujienoms, 
Barčus šeimos radijo 
ir Laisvajai Lietuvai.

Visiems aukščiau 
tiems tariame didelį 
ačiū. Taip pat mūsų gili padė
ka svečiams, kurie savo atsilan
kymu mus parėmė.

LB Cicero Aplinkės Valdyba

valandai

išvardin-
lietuviška4.

ADRESAS

VLADAS RASčIAUSKAS
IŠVYKO I ANTARKTIKĄ

Vakar vakare išlydėjome Vla
dą Rasčiauską ilgon pusantro 
mėnesio kelionėn. Apsirūpinęs
šiltais vailokais, dideliais kaili- gės.

nuo tilto j Calumet upę. Waraie 
King turėjo gruodžio 15 teisme, 
Snowtono byloje, būti liudinin
ke, tačiau policija ją rado nužu
dyta meilužio Snowtono lovoje, 
435 W. Oakdale.

Snowtonas yra suimtas ir už
darytas Cook apskrities kalėji
mo ligoninėje, nes jo petys bu
vo sužeistas.

Taipgi pereitos savaitės gale 
buvo šūviu j galvą nužudytas 
Shalle Harris. Harrisui bešildant 
savo automobilį, nežinomas as
muo jį nušovęs, pasak jo drau-

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

I — NAUJIBNOS, CHICAGO t, ILL — THURSDAY, DECEMBER 18, 1974

Full time. Experienced on 
mens and ladies alterations.

Must speak English. Near Chi
cago and Michigan Avenues. 

664-3212

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMA1S

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 |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduotu

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

o Lietuvių Pensininkų susi
rinkimas įvyks ši ketvirtadienį, 
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 mokestį prašomi 
atvykti kiek anksčiau.

Valdyba
(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 uždaryta.

(Pr).

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvį kailininką RS 

Chicagoje ------

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

(buto)

i

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

«TDrriMan>

NAUJIENAS

'778-2233
MUMS GERAI KARTU

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

6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko Ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29 900.

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

1% AUKŠTO, 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patoerumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond.. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

8 BUTŲ 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 — 

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

M. A. M I M K U S
Rasi Motery Public,

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

šymal i? kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

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

ggOMEINSURANCE &fc:

Call Frank Zapolis 
3208i/2 We 95th 

GA 4-8654

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA) 

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
Telef.; REpublic 7-1941

■■ ■■ ■ ■ . .4

give

FUND
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMĄ BIZNYJE l




