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PREZ. G. FORDAS ĮSPĖJO MASKVĄ 
IR KUBA DĖL ANGOLOS

Ginklą ir karią siuntimas Į išlaisvintą 
koloniją pakenks visai detentes politikai

WASHINGTONAS, D. C. — Prezidentas Fordas labai rimtai' j 
šeštadienį įspėjo sovietų valdžią ir Kubos diktatorių dėl įvykiui 
Angoloje.

JAV buvo pasiruošusios at
naujinti santykius su Kuba, bet 
Kubos kareivių siuntimas į An
golą ilgam laikui sustabdė bet 
kokią draugingesnę JAV poli
tiką Kubos atžvilgiu.

Sovietu valdžios nutarimas 
siųsti tokį didelį kiekį Įvairiau
sių ginklų Į Angolą rimtai gali 
pakenkti dabartinei abiejų vals
tybių detentės politikai. Netikė
tai sušauktai saugumo atstovų 
konferencijoje prezidentas pasa
kė, kad šitie sovietų valdžios ir 
Kubos diktatoriaus nutarimai 
yra neprotingi, negalima primes
ti vienos grupės valdžios nau
jai išlaisvintam kraštui.

Amerikos diplomatai stengėsi 
sudaryti sąlygas išlaisvintai An
golai susiorganizuoti ir sudary
ti vyriausybę, o sovietų valdžia, i 
siųsdama ginklus vienai grupei, • 
nori primesti Angolai mažumos 
valdžia. Kuba jau pasiuntė Į An
golą 6.000 kareivių, kurie ture-- 
tų padėti primesti kraštui vy
riausybę. 'šis Kubos elgesys pa 
kenkė bet kokiom galimybėm pa
gerinti Kubos ir Amerikos san
tykius.

Sovietų Sąjunga jau išleido 
ginklams šimtą milijonų dole
rių arba daugiau, o tai, aišku, 
nei kiek nepadeda detantės po
litikai.

ŽMONIJOS PRIEAUGLIS

Atlantos didelė pradžios mokykla šildoma saulės spinduliais. Paveiksle matome plokštes, renkan
čias saulės spinduliu atsiunčiamą šilumą. Saulė duoda mokyklos šildymo ir vėsinimo sistemai 

nuo 50 iki 60 nuošimčiu kuro. Kitas kuras ateina iš gazo šilumos.

Kiekvieną dieną po 200,000

žmonija rimtai susirūpino 
nepaprastai pagreitėjusiu savo 
prieaugliu. Kas 4 sekundės 
gimsta naujas žmogus, o per die
ną jų gimsta po 200 tūkstančių. 
Dar 1830 metais žmonių skaičius 
visoje žemėje pasiekė 1 bilijo
ną (milijardą), šimtui metų pra
ėjus 1930 m. tas skaičius padvi
gubėjo, o tik 45 metų truko pa
siekti 4 bilijonus. Neapsakomai
sparčiai daugėja žmonių vadi-į 
narname “Trečiajame Pasauly
je”, tai yra neturtingose, atsi
likusiose šalyse, kur natūralus 
priauglis iš pusės nuošimčio 
pakilo iki 2.5 ii- 3.5 nuošimčių 
ir bendras skaičius padvigubė- 

j ja kas 223 metai, į
Apie 70 nuošimčių žemės gy

ventojų sudaro atsilikusios šalys. 
Kultūringosios šalys (ypač š. 
Amerika) visomis išgalėmis di
dina maisto gamybą, bet visuo
tino bado pradžios jau tenka 
laukti vėliausiai po 20 ar 30 me
tų, perspėjo Dr. Norman Bor
laug, kurs už išradimus maistui 
pasaulyje padauginti gavo Nobe
lio premiją. '

SU SUKILĖLIAIS ARGENTINOJ SUSITARTA
BUENOS AIRES. — Oro pajėgų įgaliotinis pranešė šešta

dienio vakarą, kai “susitarimas buvo pasiektas” kas link krizės, 
įžiebtos grupės sukilusių aviacijos karininkų,_ reikalaujančių pa
šalinti prezidentą Izabelę Peron ir jos valdžią.

Įgaliotinis pasakė, kad suki
lėlių rankose laikomas Buenos 
Aires metropolio- aerouostas ir 
Moron oro bazė sostinės pakraš
ty bus gražinti lojalistų pajėgom 
sekmadieni. Jis nedavė jokių su
sitarimo detaliu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Kubos ir Sovietų Sąjungos el
gesys yra didelis smūgis angolie- 
čiams, siekusiems tvarkyti sa
vo krašto reikalus.

Kongresas priešinasi Fordo 
administracijai

Vyskupai prašo 
ispanams amnestijos

MADRIDAS, Ispanija. — Is
panijos kataliku bažnyčios vys
kupai. aptarę dabar susidariusią 
nadėti. nutarė prašyti vyriausy
be paskelbti amnestija politiniam 
kaliniams. Vidaus reikalų mi- 
nisteris Manuel Frage pranešė, 
kad bus išleista kita politiniij 
kaliniu dalis iš kalėjimo, bet jis 
pastebėjo, kad bus daug griež
čiau baudžiami dabartinės tvar
kos ardytojai.

Vyskupai nurodė, kad iki šio 
meto ispanai negalėjo dalyvauti 
krašto politiniame gyvenime.

PENKI GINKLUOTI VYRAI SUĖMĖ 
TURTINGIAUSIUS ĮKAITUS

Aerodrome laukia sorausminis lėktuvas 
aliejaus valstybią atstovams išvežti

VIENA, Austrija. - - Vėlyvą šeštadienio vakarą geriausiame 
austrų sostinės hotelyje posėdžiavo suskridę aliejų gaminančių 
ir eksportuojančių valstybių įgaliotiniai aliejaus reikalams ap
tarti. Kiekvieną metą jie suskrenda pasitarti apie aliejaus rin
ką, tarptautinę aliejaus reikšmę ir paruošia klausimus, kuriuos 
vertėtų svarstyti ateinančiame ministrų pasitarime.

Netikėtai į viešbutį įžengė pen
ki jauni vyrai, tarp savęs besi
kalbėdami prancūziškai. Nešinau 
dodami keltuvu, keturi laiptais 
užlipo į antrą aukštą, o vienas, 
išsitraukęs iš po pažasties .auto
matinį revolverį, pasiliko prie 
laiptų. Nespėjo užlipti Į viršų, 
tuojau pasigirdo vienas šūvis, o 
už poros sekundžių visame vieš
bučio mezanine pasigirdo ketu
ri skardūs šūviai. Apačioje bu
vęs policininkas bandė bėgti prie 
laiptų ir patirti, kas atsitiko, bet 
jam buvo paleista viena kulka 
ir jis krito ant grindų.

Viešbučio laukiamajame bu
vo būrys žurnalistų, laukusių 
posėdžiautoj ų pranešimo apie 
aliejaus magnatų nutarimus. Jų 
tarpe buvo ir amerikiečių, ku
rie tuojau suprato šūvių pras
mę ir pranešė savo laikraščiams 
apie grobikų įsi veržimą i di
džiulį viešbutį. Paaiškėjo, kad 
grobikams pavyko suimti pa
čius turtingiausius, aliejaus at
stovus, iš kurių bus reikalauja
mas išpirkimo mokestis. Posėdy
je turėjo dalyvauti 13 atstovų, 
bet grobikai rado tiktai 11, kiti 
jau buvo išėję.

Radijas sako, kad grobikai tu
rėjo paruošę sprausmini lėktuvą 
Vienos aerodrome. Ar jie atskri
do savo lėktuvu, ar jiems tyliai 
pavyko pagrobti vieno magnato 
lėktuvą, tuo tarpu dar neaišku. 
Vienos policija pastatyta ant ko
jų, bet grobikai veikia daug 
sparčiau, negu policijoje tarnau
jantieji seni austrai.

Amerikos žurnalistai radijo 
bangomis pranešė savo laikraš
čiams ir žurnalams, kad užmuš
tas vienas ir keturi žmon ės sun
kiai sužeisti. Tuo tarpu nenu
statyta. ar sužeistieji yra posė
džiavusieji aliejaus magnatai, 
daugiausia arabų valstybių šei
chai, ar juos saugojusieji poli
cininkai. Viešbučio apačioje, prie 
pačių laiptų buvo užmuštas po
licininkas, įpareigotas neįleisti į 
viešbutį įtariamų asmenų.

Nušovė šiaurės

Tripolio prie- 
netoli gubema- 
buvo nušautas 
provincijos gu-

Libano gubernatorių
BEIRUTAS. Libanas. — Pra

eitą šeštadieni, 
miestyje, visai 
toriaus namų, 
šiaurės Libano
bernatorius šeichas Kasim Imad. 
Jis vadovavo Libano druzų gru
pei, kurios atstovas Beiruto pa
sitarimuose būdavo Kamai Jun- 
blat. Kartu su gubernatorium 
buvusi jo žmona užpuilimo me
tu buvo lengviau, sužeista.

Vidaus reikalų ministras Ca
mille Chamun viešai pareiškė šar
vo baimę, kad šita žmogžudystė 
gali vėl atnaujinti pilietinio ka
ro žudynes pačiame Beirute ir 
kitose vietose. Paskutinėmis die
nomis krikščionių ginkluoti da
liniai ir musulmonų kariai per
leidžia savo pozicijas policijai ir 
kariams. Libano kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Hikmat 
Čihabi dvi valandas tarėsi su 
kovojančių pusių vadais paliau
bom pratęsti.

o Prieš Peronienę buvo suki
lusi tiktai dalis Argentinos avi
acijos. Lakūnai pasidavė, kai 
kariuomenės vadas prižadėjo 
maištininkų sunkiai nebausti, o 
vyriausybei ištikimi lakūnai iš
ardė Moron aerodromo įsibėgė
jimo takus. Kariuomenės dali
niai nepritarė maištaujantiems 
lakūnams.

Ataka ant Moron Įvyko grei
čiau nei 90 min. Po to, kai su
kilėliu vadas Orland Jesus Ca
pellini. atsisakęs kapitaliuoti, 
grižo i bazę helikopteriu iš 30 
min. trukusio susitikimo su ka
ro aviacijos viršininku įOrlan- 
do Ramon Agosti Buenos Aires.

Ponia Peron, 44 metų, pasku
tiniais mėnesiais kentėjo nuo 
virškinamojo trakto ir nervinių 
problemų ir mažai laiko skyrė 
darbui. Kritikai kaltina, kad ko
rupcija ir neatsakingas vadova
vimas tarp jos tarnautojų daro 
didelę žalą šiai 25-kių mil. gy
ventojų valstybei.

Anksčiau, valdžios reaktyvi
niai lėktuvai padarė skridimą 
ant Moron bazės ir sukilę atsar
gos karininkai pranešė, kad jei 
atakos tęsis, jie, savo ruoštu, 
padarys puolimą ant valstybės 
rūmų, kur ponia Peron tebedir
bo prie savo rašomo stalo.

Tarnautojai buvo skubotai 
evakuoti iš Ružavų rūmų Į Bue
nos Aires centrą, o svarbiausios 
priemonės buvo perkeltos Į mu
ziejų. Automobiliai buvo paša
linti iš pavojingos zonos.

šie skuboti pasiruošimai pri
minė aviacijos ataka prieš 20 
metų, kai sukilę lakūnai mėgi
no subombarduoti mirusi pre
zidentą Juan D. Peron. užmuš
dami šimtus nekaltu civiliu Ma- 

• aikštėje ties rūmais.

Sukilusiems vadovauja 
brigadininkas Capellini

Ponia Peron. kuri nerėmė pre
zidento postą, kai Peronas mi
rė prieš 18 mėn.. sugebėjo pasi
priešinti dideliam spaudimui, 
daroma, kad ji apleistų savo pa
reigas akivaizdoj augančio po
litinio terorizmo ir ekonominės 
nelaimės.

Sukilimą padarė grupė deši
niojo sparno aviacijos karinin
kų ši kevirtadienį. Jie stegėsi 
prikalbinti kariuomenės vadą 
gen. Jorge Videla perimti vy
riausybę. Vieton to. ginkluotųjų 
pajėgų vadai nusprendė numal
šinti sukilimą.

Lojalistų lėktuvai apribojo sa 
vo atakas vienu taikiniu — pa
grindiniu nutūpimo keliu Moron 
bazėj, 20 mylių nuo preziden
tūros.

Moron yra Argentinos svar
biausia helikopterių bazė, bet

♦ Naujas Argentinos aviaci
jos vadas gen. Agosti įsakė maiš
tininkams pasiduoti 3:10 PM 
šeštadieni. Negavęs brigadie- 
riaus Orlando Capellini atsaky
mo, Įsakė sunaikinti Moron lėk
tuvų takus ir baigė maištą. La
kūnai nemokėjo perversmo pa
ruošti.

Portugalams pataria

šių metų pradžioje saugumo 
taryba yra nutarusi paremti an- 
golieti Holden Roberto, vado
vaujanti Visiškos Angolos ne
priklausomybės sąjungai.

Pagal prezidento Įsakymą. ČIA 
jam pasiuntė mažo kalibro gink
lu, kad galėtų apsaugoti savo su
sirinkimus. Senatas praeitą sa
vaitę uždraudė administracijai 
teikti bet kokią paramą angolie- 
čiams.

Senato nutarimas, pravestas 
54% balsais prieš 22. o atsto
vams šiais metais atsisakius 
svarstyti bet kokius klausimus, 
liečiančius Angolos tarpusavio 
kovas, surištos administracijos 
rankos. Negalėdamas teikti jo 
kios paramos prezidentas Fordas 
Įsakė Kisingeriui organizuoti 
tarptautinę kampaniją Angolai 
išlaisvinti. Geriausiai apginkluo
tas yra Dr. Agostino Neto va
dovaujamas “liaudies frontas”. 
Antroje vietoje stovi Holdeno 
Roberto vadovaujamas visiškos 
nepriklausomybės judėjimas, o 
kiniečių remiamai grupei vado
vauja angolietis Jonas Sa- 
vimbi.

Kinija atsisakė teikti bet ko
kią paramą Savimbi vaovauja- 
mai grupei, patardama jam ben
dradarbiauti su Roberto grupe. I JAV, be Ženevos konferencijos, ri tikros smogiamo* jieoi.

Maskva priešinga 
pasitarimams

MASKVA, Rusija. — Sovietų 
valdžia pranešė sekretoriui Ki- 
singeriui, kad ji yra priešinga, 
bet kokiems pasitarimams Žene
voje, jeigu į pasitarimus neįlei
džiami palestiniečių atstovai.

Sekretorius Kiši n geri s pasiū
lė susirinkti Ženevoje ir antarti 
Įvairius Artimųjų Rytų klausi
mus.

yo

♦ Indira Gandhi nauju karo 
minister™ pasirinko 48 metų am
žiaus gubernatorių Bansi Lai. Ji 
atleido visą informacijos minis
terijos vadovybę.

♦ Sovietų valdžia vakar pa
skelbė naują “penkių metų pla
ną’’, iš kurio rusai tikisi padidin
ti užsienio prekybą. Planas ne
rodo, kad būtų pagerintas dar
bininkų ir žemės ūkio vargų gy
venimas.

Prieš porą dienų sovietų val
džia pasiuntė laiška Kisingeriui-, 
kuriame pasisakė prieš bet ko
kią Ženevos konferenciją dabar. 
Kylančius klausimus sovietų vai-' nei Moron, n ei Aeroparque. turi
džia yra pasiruošusi spręsti su ' irgi yra sukilėlių rankose, netu-

Connecticut gubernatorė Ella Grasso 
buvo priversta gerokai apkarpyti val
stijos biudžetą. Ji apskaičiavo, kad 
truks 60 milijonu doleriu. Būdama 
praktiška, ji tokiai sumai sumažino 
valstijos išlaidas. Jai teko atleisti 

daug tarnautoju.

♦ Sacharovienė parvežė Į Mas
kvą fizikui Sacharovui medali ir 
Nobelio premijos diplomą, bet 
pinigus ji paliko Norvegijoje. 
Jeigu būtų parsivežusi 8143,000, 
tai sovietų valdžia dolerius būtų 
atėmusi, palikdama tiktai cen
tus. '

♦ Graiku valdžia patraukė 
teisman 70 Graikijos policininkų 
ir karo policijos atstovų už kan
kinimus arešto metu. Valdžia 
yra pasiryžusi bausti už kiek
vieną pagrindinių žmogaus tei
siu pažeidimą. Policija privalo 
vadovautis įstatymais.

LISABONAS, Portugalija. — 
Portugalijos vyriausybė, leidu
si gyventojams padykinėti, ėmė
si priemonių krašto ūkiui atsta
tyti, kuris Įvairių protestų ir 
nerversmų metu gerokai nusmu
ko.

Krašte padidėjo nedarbas 13%, 
o infliacija nuvertino gerybes 
24%. Vyriausybė patarė biznie
riams sudaryti sąlygas dirbti, o 
politikuojantiems žmonėms pa
taria gaminti kraštui reikalin
ga turtą. Valdžia uždraudė kel
ti algas, bet tuo pačiu pakėlė 
muitą Įvežamiems automobi
liams ir liuksusinėms prekėms. 
Vyriausybė pranešė, kad gyven
tojai pasiruoštų pasiaukojimui. 
Valdžia turės kelti gazolino kai
nas. Gali tekti mokėti po pus
trečio dolerio už galioną.

25 žmonės Arkansase 
laukia pasaulio galo

GRANNIS. Ark. — Kukliame 
mūriniame Gene Nance namely 
netoli miesto. į pietus, 25 žmo
nės laukia antro Kristaus atėji
mo ir pasaulio galo laike Šių Ka
lėdų.

Jie mono, kad pasaulis gali 
baigtis kiekvienu momentu, yra 
čia nuo 29-to rugsėjo, kai. Nance 
žodžiais: “Mes pajutom tą jaus
mą savo širdyse”, kad Jėzus 
greit ateis, ateis Į Grannis. Ark., 
177 gyventojų miestą, lygiai taip, 

(kaip jis atėjo gimdamas kitame 
mažame miestelyje kitame kraš
te beveik prieš 2,000 metų. Ko
dėl Kristaus atėjimą jie riša su j
pasaulio galu, taip ir nepaaiški-j Šalta, 
na? Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:22.

Nauja valdžia
laikosi tvirtai

JOHANESBURGAS. P. Afri-
— Mozambiko juodųjų mark-

♦ Olandijos valdžia nedarys 
jokių nuolaidų molukiečiams. Ji ka. 
baus pasikėsintojus už žmonių sistinė valdžia pranešė sesta- 
nužudymą ir prievartos naudo- į dieni, kad ji sutriuškino 400-tų
jimą, svetimu įstaigų grobimą 
ir darbo trukdymą. Be kalėji
mo molukiečiai neišsisuks. Vie
nas suimtųjų pareiškė, kad jų 
metodai netikslūs.

disidentinių karių sukilimą sos
tinėj Lourenzo Marques. Mo
zambiko radijos kvietė sustip
rinti “klasių kovą musų visuo
menėj”.

Stebėtojų nuomone, tai reiš
kia. kad politiniai valymai, kurie 
charakterizavo prezidento Sa
mora Machel vadovavimą tiek 
prieš, tiek po to. kai šalis gavo 
nepriklausomybę nuo Portugali
jos pereitą birželį, platės ir gilės.



Kokios priemonės pagelbsti įsigyti 
visokeriopo maisto

šiais laikais dažnai tenka mū
sų spaudoje pastebėti, kad kai 
kuries 3 pasaulio vietose gyve
nantiems žmonės pritrūksta 
maisto ir todėl kai kam tenka 
badauti. Toks pastebėtas bada
vimas kai ką paskatina, kad' į 
tokias vietoves būtų nusiunčia
ma m risto produktų nemokamai, 
žinoma, toks poelgis yra geras, 
nes rū cinamasi žmonių gerovės 
išlaikymu.

Bet bendrai imant visokerio
poj snaudoj niekad nepasakoma, 
kaip tokiose vietose, kur žmonės 
kenčia badą, turėtų būti imama
si reikiamų priemonių, kad ten 
gyvenantieji žmonės būtų kul
tūrinami ir mokėtų savo žemėje 
prisiauginti visokių javų, kurie 
atneštų tenykščiams žmonėms 
visokeriopų grūdų gerą derlių, 
nes tokiais atvejais susidarytų 
didesnis kiekis visokeriopo mai
sto. Tuose pasaulio kraštuose, 
kuriuose pasireiškia žmonių ba
davimo duomenys, būtų gerai, 
jei tenai susidarytų tokios or
ganizacijos, kurios skleistų žmo
nėse pasiryžimą tinkamai mo
kėki auginti dirvoje tokius au
galus arba javus, iš kurių bū
tų garina gauti tinkamų grūdų,

gillil Lietuj
Labai džiugu, kad JAV At- pareiškė, kad ilgalaikė oficiali 

lauko būdavo aptręšiama gyvuli- stovų Rūmai priėmė kongr. JAV politika nepripažinti pri-, 
niu mėšlu. Vartojant septynių Derwinskio ir kitų pasiūlytą verstino Sovietų Sąjungos 
laukų sėjomainą visokie pasėliai rezoliuciją 864, pasipriešinau-1 įvykdyto Baltijos valstybių in- 
geriau užaugdavo ir duodavo čią Sovietų Sąjungos užma- korporavimo ir prijungimo nė-' 

Toji septynių ėioms susilaukti Lietuvos jn-lra paveikta Europos Saugumo 
todėl

govės Cxc.... . . .‘.2. "L - 
toti septynių iaukų sėjomainą, 
tad tik septinta dalis dirbamo

patogių visokeriopam maistui 
gaminti.

Šiuo atveju aš čia trumpai pa- didesnį derlių. ___________ _____ __ ________
papasakosiu apie įvykių mano laukų sėjomaina buvo tokia: 1) korporacijos pripažinimo. Re-1 Konferencijos rezultatų, 
tėviškėje, Lietuvoje, kada 1904 pūdymas, 2) žiemkenčiai, 3) va- ‘zoliucijos turinvs mums labai, tebūnie 
metais buvo panaikintas lietuvių sarojus> dobilai, 5) dobilai, Į reikšmingas, joje sakoma:' ; .
spaudos draudimas. Tada 190ą k) žieminiai kviečiai, 7) vasa-' Kadangi trys Baltijos valstv-t. kad nepa.sant

_.._.-k.-._a Dar pasitaikydavo tokių bės: Estija.’Latvija ir Lietuvai?*1/,in‘erPie,av,ino’ ko'i 
lauku, kuriuose niekas nieko buvo nelegaIiai „ Pasau. | Sąjunga ar kuris
neaugindavo, būtent: visokį 
smiltynai. Tokius nenaudoja
mus Ūkininkų Draugovės orga
nizatorių nurodymais galima bu
vo sėkmingai naudoti, būtent: Sąjungos galutinį, Saugumo ir 
sudaryti keturių laukų sėjomai-

metais Marijampolėje susikūrė 
vadinamoji Ūkininkų Draugo
vė, kurios skyriai greitai įsikūrė 
ir kitose Lietuvos vietose. Toje 
Ūkininkų Draugijoje buvo įsto
ję tokių asmenų, kurie susirinku
siems ūkininkams mokėjo įkal
bėti geresnius ūkininkavimo me-
todus, kad būtų gaunami gėrės- na: lubinai, 2) žieminiai ru- 
ni įvairių javų derliai ir kad giai> 3) bulvės, 4) vasarojus. To- 
tiems žmonėms, kurie jautėsi į kjuose iaukuose nereikėdavo nau- 
pusiau alkani, galėtų susidaryti 
malonesnės gyvenimo sąlygos. 
Tada beveik visi ūkininkai nuo 
senų laikų vartojo trijų laukų 
sėjomainą. O Ūkininkų Draugo
vės organizatoriai siūlė vartoti 
septynių laukų sėjomainą, o 
smiltynuose — keturių laukų sė
jomainą. čia trumpai nurodysiu, 
kokios tos sėjomainos buvo. Tri
jų laukų sėjomaina: 1) pūdymas, 
2) žiemkenčiai, 3) vasarojus. 
Taigi viso dirbamo lauko trečia 
dalis būdavo tręšiama gyvuli
niu mėšlu. Kai Ūkininkų Drau-

doti jokio gyvulinio mėšlo, nes 
vietoj jo buvo naudojami auga
lai lubinai.

Ūkininkų Draugovės žymes
niųjų veikėjų nurodymais dau
gelis ūkininkų pasinaudojo ir to
kiu būdu greitai įsitikino, kad 
jau turi geresnius derlius, taigi 
ir didesnes pajamas. Praėjus 
kuriam laikui daugelis ūkininkų 
įsigijo visokias mašinas ūkinin
kavimo reikalams. Tais laikais 
ūkininkai kuldavo savo javus 
spragilais nuo ankstyvo ryto, 
nuo 4 ar 5 vai., kada pradėdavo
giedoti gaidžiai. Taigi toks ank-

»u>u uuu IX <-«<,u-:khas krašlas gali bandyti teik-,
limo karo Sovietu Sąjungos! , , . c Ii Europos Saugumo ir Koope-1(Okupuotos; ir . .. . . • » . '1 ravimo Aktui, pasirasytam

Kadangi atrodo, jog Sovietų

Bendradarbiavimo Europoje 
aktą, pasirašytą Helsinky, in
terpretuoja kaip suteikiantį 
pastovų statusą Sovietų Sąjun
gos neteisėtam aneksavimui Es
tijos,. Latvijos ir Lietuvos; ir

Kadangi nei Prezidentas, nei 
Valstybės Departamentas ne
paskelbė specialaus atsišau
kimo ryšius su Galutinio Akto 
pasirašymu Helsinky, siekiant 
išryškinti, kad JAV vis nepri
pažįsta priverstino tų kraštų 
užėmimo, įvykdyto ..Sovietų Są
jungos, tačiau Prezidentas sa
vo viešame pareiškime 1975 
m. liepos 25 d. ir Valstybės Sek
retoriaus pavaduotojas Euro-

Helsinky, Atstovų Rūmų pri
pažįstama prasmė yra kad
1) nėra pasikeitusi ilgalaikė 
JAV politika nepripažinti ne
teisėto užėmimo ir aneksavimo 
trijų Baltijos valstybių — Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos — įvyk 
dyto Sovietų, Sąjungos ir

2) taipgi ir toliau JAV politika 
bus jokiu būdu nepripažinti 
Baltijos Valstybių įjungimo į 
Sovietų Sąjungą”..

Šis nutarimas svarbus. Ame
rikos Lietuvių Taryba jau iš
siuntė padėkos laiškus į Wa
shington ir prašo, kad ALT 
os skyriai bei pavieniai lietu
viai pasiųstų padėkas savo kon
gresmenams už vienbalsį taip

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKU ORGANIZACIJOS VALDYBA
Sveikina visus geros valios lietuvius Šventų 
Kalėdų ir Naujų Metų proga, , o Marquette 
Parko lietuvius kviečia būti šios organizaci
jos nariais ir bendromis jėgomis ginti savo 
reikalus. ■ -

LINKSMtJ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

linki visiems

AL’S HILLTOP LOUNGE
S514 ROBERTS ROAD

Oak Lawn. Illinois 60455 Tel.: 598-9661

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
linkime visiems savo kostumeriams 

draugams ir pažystamiems

BRIDGEPORT DELICATESSEN
3263 So. Halsted St.. Chicago, Hl. 60608 

Phone CA 5-6696
CICERO DELICATESSEN

4930 W. U St., Cicero, Ill. 60650 Ph.: 863-9359
ROMUALDAS URBONAS. Sav.

Linksnių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linki visiems savo klientams ir draugams

BALTIC BAKERY
JUOZAS A.XKUS

4627 So. Hermitage Ave. Tel. LA 3-1510
IR ANTRA KRAUTUVĖ

2616 W. 69 St. Tel. 737-6781

styvas laikas buvo vadinamas 
' gaidyste. Bet visi įsitikino, kad 
turint daugiau pinigų galima įsi
gyti javams kulti mašinas. Ja
vų kuliamoms mašinoms varyti 
buvo paprastai naudojami ketu
ri’ arkliai, kurie sukdavo vadi
namąjį maniežą. Arklių traukia
mąją jėgą buvo lengva vartoti, 
ir man pačiam, kaip dabar pri- f 
simenu prieš 65 metus, sėdint • 
viduryje maniežo su botagu ran- Į 
koje labai lengva būdavo visai 
tai atlikti. Man pačiam tada, bu- į 
vusiam jaunuoliui, tekdavo yar-' 
teti javų ir šieno plaunamąsias 
mašinas. Tąsias mašinas trauk
davo du Įkinkyti arkliai. Dirbant 
tokia mašina man būdavo labai 
malonu, nes viskas atrodydavo 
kaip koks žaislas.

- Taigi dabar, kai tenka prisi
minti tą praeitį, .vis tenka .dar 
prisiminti tą Ūkininkų Draugo- 

j vę. šiais laikais tuose kraštuose, 
kur pasitaiko tokių vietovių, ku
riose nemokama kultivuoti ūki- j 
ninkavimo metodai, turėtų susi- j 
daryti tokios organizacijos, ku-' 
rios pasiryžtų kultivuoti nau- j 
jus ūkininkavimo metodus ge-

I resniam derliui ugdyti.
A. Kelmutis

pos reikalams savo liudijime 
JAV Atstovų Rūmų Tarptauti
nių Santykių Komiteto Tarp
tautinės Politikus ir Karinių 
Reikalų Pakomisijoje aiškiai

svarbios rezoliucijos 864 priė
mimą. To pasiekta kongresma- 
nui Dedwinskiui artimai ben
dradarbiaujant su Amerikos 
Lietuviu Tarvba. V ** -

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki visiems savo kostumeriams ir draugams

ZOLP’S MILLWORK
/ LIETUVIU {STAIGA ’■ < : :

L MARIE ZOLP, Sav. —- - ;
' ~ ' • . ..

3554 South Halsted Street
Tel.: YArds 7-2576

. _ .. _____ _ - — ■ ——   ■ _ II ..... -c

VENECUĖLOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 

sveikina savo- narius ir prijaučiančius, taip 
pat visus tautiečius Venecueloje ir visame 

pasaulyje

Kai cenzūra
susimaiso

Mano kaimynė, sena moteris, Į 
susirašinėja su gyvenančiu ok.' 
Lietuvoje, prieš porą metų grį- 1 
žusiu iš Sibiro broliu. Pasiun-' I
čia jam ir siuntinėlių. Mat, grį- 

t žo iš Sibiro visišku invalidu. Pa
ti negali laiško parašyti. Prašo 1 
pažįstamų. Laišką mašinėle ra
šytą dar paskaito, bet ranka ra
šyto — nepaskaito.

Gavo iš brolio ranką rašytą 
laišką. Prašo jai perskaityti. 
Laiške rašoma apie dukterį jau | 
agronomę, kitą dukterį, baigian-j 
čią odontologiją, sūnų dirbantį 
valdiškoje įstaigoje ir sunkiai
sergančią, žmoną. (Laiške pami
nėti vardai — praleidžiu).

Nė kaip senutė negali supras-' 
ti. kaip jos brolis galėtų tėkius ’ 
niekus rašyti. Juk jo žmona mi
rė Sibire. Dukters likimas ir
gi nežinomas. Greičiausia, mi
rusi Sibire.

Paaiškinau senutei, kad šis 
laiškas ne jai skirtas, čia mato
mai cenzoriai Vilniuje ar kitur 
tikrindami laiškus juos sukeitė.! 
Senutė įpyksta ir prašo būtinai 
parašyti tiems cenzoriams, kad 
jos brolio laišką grąžintų. Pa
tariu senutei nieko nedaryti, nes 
į jos protestą niekas nekreips 

'dėmesio. Senutė pyktelėjusi sa
iko: “Jei tu nenori rašyti lietu
viškai. tai paprašysiu, kad dūk* 
tė angielckai jiems parašytų".

Prašant laiškus į ok. Lietu- 
va reikia būti labai atsargiems, 

i < veikia stipri cenzūra. sj.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

Linksmų Kalėdų švdnčfų ir laimitigų Naujų 
Metų linki savb klientams, draugams 

’ ir pažįstamiems ►

CONTINENTAL
RESTORANAS

' -Telef.fr 842-9559 - — -
3139 So. Halsted Street, Chicago, UI.

VALDYBA
r‘ 4 ■ J :

H

if ................ .. .............
į ĮI

Metų visiems klientams ir, draugams linki ;
Metų visiems savo klientams ir; i į 

draugams linki. J
TAMALUNAS TAVERNOM;

TAI TĖVŲ PALIKIMAS — LIETUVIŠKA. LįžEIG^A |
3 |- - j ■ r - - .. .- ė

■ ANTHONY and MARY OŠALUNASį |

1447 So. 49th Avė., Cicere, 10. 606h
Telefonas: TO 3^9571^1

i
Reg — Pool Table jauniems Ju:-.suąugusjems? >>> 4 

J
*5=-- . ■ ■:     r .Tn-w a1,.,X.-: -r.,11.- — ■ 1 .■ ■. S ' g.

Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu giedrios nuotaikos švenčių 
metu, daug laimės, sveikatos bei džiaugsmo savo klientais, 
pažįstamiems ir visai lietuviškai visuomenei. į

JUOZAS JBACEVIČIUS |
—. > — --.f - - A .A -į, L'; _ V. .
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Telef.fr


I* jis paliko trijy tomų testamentą jaunajai kartai 
šiandien ir ateities kartoms, kurios ateis vis iš naujo..
4 šio mėnesio 7 dięną prieš de- 
(Mintį metų mirė vienas iš ryž- 
tingiąusių dėl Lietuvos laisvės, ir 
n^prįį:|ausamybės kovotojų ir 
įąiąvds demokratinės Lietuvos 
ątsta^ymo . piopierių, didžiojo 
įietųvos knygnešio Jurgio Bie
linio sūnus Kipras Bielinis. Jo 
įĮ savo kuklių putaupų paskir
ta premija $3,000 šio gruodžio 
13 dieną bųvp įteikta Sibire 5 
metus kalintai Elenai Jociūtei 

jos parašytą knygą pergyve
ninių “Pėdps mirties zonoje”, 

proga gausingame lietuvių 
susirinkime Chicagoje velionio 
atminimas. buvo prideramai pa
gerbiąs. L -.L- -
? Keleivjp:nr. 47 tilpo Petro Tar
vydo.- straipsnis “Kipras Bieli-
nigi Jo mirties dešimtmečiui pri- nukentėjo, gaudamas 4 metų ka- 
yminti”, kur autorius vaizdžiai Įėjimo bausmę ir pagaliau buvo 
nųpąšąkoja, kaip Kipro tėvas, ištremtas į Sibirą.
sVispję Ųiętuvoje žinomas kaip

“knygnešių karalius”, sūnų daž
nai imdavo drauge su savim, ke
liaudamas pavojingos lietuviškų 
knygų iš Frūsų kontrabandos 
reikalais, tuo būdu iš mažens 
savo sūnų supažindindamas su 
kovotojo už šviesą ir tiesą pa
siaukojančiu gyvenimu, tokiam 
gyvenimui jį dar vaiku esant pa
ruošdamas ir užgrūdindamas. Ir 
Į tokį- gyvenimą Kipras Bielinis 
iš pat ankstybos jaunystės pasi
nėrė. Autorius P. Tarvydas ra
šo:

Jeigu caro žandarai, manyda
mi, kad Jurgis Bielinis dirb pa
vojingą darbą, jį persekiojo ir 
baudė, tai sūnus Kipras pasidarė 
rusų valdžiai šimteriopai pavo
jingesnis. Tad jis daugiau ir

Vietoj Kalėdinių sveikinimų, aukoju Amerikos Lietu
vių Tarybai — $20, Beg. JAV Lietuvių Bendruomenei — 
•^20, Spaudos Klubui — $20, Bražinskams — $20, Lietuvių 
TV (Siutas) — $12 ir Naujienų surengto Vaitkaus Minėji
mo banketui — $20.

Žiemos Švenčių — Kalėdų proga sveikinu visus gimi
nes, prietelius ir geros valios lietuvius. Linkiu visiems 
linksmai praleisti Kalėdų šventes ir laimingai sutikti Nau
juosius Metus.

JUOZAS MOCIŠKIS

3449 So. Lituanica, Chicago, Ill. 60608

Pagaliau atėjo 1905 metai,

: LINKSMŲ KALĖDŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
. linki visiem draugams, pažįstamiems ir 

geros valios lietuviams

IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
A BUD’S REAL ESTATE

BALYS BUDRAITIS, sav.
Pa-Ši įstaiga tarpininkauja perkant - parduodant namus, 

jįęidaųjąnt. suranda butų nuomininkus be atskiro mokes- 
' čio. Išrūpina visų rūšių apdraudas.

Avenue Tel. 254-5551
l Chicago, UI. 60632

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ •• ■
AMERIKOJE

-A"'!.!.'k-' ■ - '■
Iv.mety tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo dau- 

• SEPTYNIUS MILIJONUS. dolerių savo apdraus-
ueno oar

lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy, 
ilgoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE- 

pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagrindu.

- jiu turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad- jo apdraudė . tikra. ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

- jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudė • Endowment In- 
auranee, tad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— dudd* VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

8LA — AKČIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 

' I metus.
SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 

J . veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašystt:

KUZMAS

i '

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

kurie supurtė visą Lietuvos šalį, 
žmonių pabudimų rūpinosi lietu
vių šviesuomenės centrai Vilniu
je. Bet. kas sukėlė kaimų ir vals
čių minias, kas juos padrąsino 
priešintis priespaudos santvar
kai, kas įtikino kaimiečius ne
bijoti nei uriadninko, nei pri- 
stavo, kas išvaikė iš kaimų bau
džiavos šmėklą, -kuri dar nebuvo 
spėjusi iš ten pasitraukti? Rei
kėjo pasinaukojusių ir idėjiniai 
stiprių žmonių. Ir tie žmonės 
nunešė 1905 metų kovos prieš 
rusu cara ir Lietuvos žmonių iš
laisvinimo idėjas į patį kaimą, 
atidarė “visam svietui” akis ir 
paskatino drąsiai veikti, 'šių 
žmonių tarpe pirmaujančias po
zicijas turėjo Kipras Bielinis.

Kipro aktingumas buvo tie
siog nuostabus. Savo atsimini
muose jis mini, jog arba pro- 
klamacijas-atsišaukimus išplati
no, arba “pamokslus” sakė to
kiose vietose — Kupiškyje, 
Daukšiuose, Igliaukoje, Rokiš
kyje, Sudarge, Kovapske. Uk
mergėje, Liudvinave, Biržuose, 
Sudeikiuose, Troškūnuose, Sur
viliškyje, Veiveriuose, Budkoje, 
vėl Anykščiuose, Kuršėnuose, Jo
niškyje ir dar daugelyje kitų 
vietovių. Kiekvieną kartą bu
vo iškeliamos revoliucinės vė
liavos, dalinami atsišaukimai, 
sakomos prakalbos, o svarbiau
sia — buvo iš vietinių žmonių 
sudaromi komitetai ir steigia
mos pastoviai veiklai kuopos.

Kada “elesdiečiai”, kaip sa
ko pats Kipras, pamatė, jog rei
kalinga sustiprinti veikimą Su
valkijoje, ne kas kitas, bet Kip
ras ten buvo siunčiamas. Negel
bėjo jo atsikalbinėjimai, kad jis 
suvalkiečius mažai pažįsta, kad 
vietovės jam nežinomos. Bet 
reikalas svarbus, ir jis ryžtasi 
ir vyksta į Vilkaviškį, Marijam
polę, lankosi Šunskuose, Alks
nėnuose, Veiveriuose, Šilavote 
ir daugumoje žymesniųjų baž
nytkaimių.

Straipsnis baigiamas:
Kipro Bielinio paliktos trys 

atsiminimų knygos nepaprastai 
reikalingos šiandien, o ateityje 
jų svarba pasidarys dar gilesnė 
(ir reikšmingesnė. Jis nerašo, 
kaip daugelis kitų, “ką mačiau, 
ką girdėjau”, o jo knygose ma
tome plačius vaizdus, didžiules 
drobes svarbiųjų lietuvių dar
bų, jis daugiausia sako, ką jis 
pats nuveikė, kokiuose reikšmin
guose sąjūdžiuose jam teko ne- 
tarpiškai dalyvauti. Trys kny
gos — “Dienojant”. “Penktieji 
Metai” ir “Gana to jungo”, — 
tai jo testamentas jaunajai kar
tai šiandien ir ateities kartoms, ] 
kurios ateis vis iš naujo, jpr.

Helsinkio aktas - dinamito bomba Maskvoj
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems klientams ir draugams linki
nininkas pulk. A. Rėklaitis, ge
nerolas M. Rėklaitis ir kiti, pa- Į 
skaitos klausėsi apie 60-70 as
menų.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
a Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
der} tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Saulėtas, linksmas rudenėlis 
jau praėjo, žvarbus ruduo čia 
pat, jis jau plačiai atvėrė mums 
duris į sales, kur, kaip kad Chi- 
cagoje. užvirė gyvas kultūri
nis, organizacinis gyvenimas.

Praeitą sekmadienį, gruodžio 
mėn., 14-tą d. J. C. salėje su
sirinko ir LKVS Ramovės Chi- 
cagos skyrius, kur paskaitą skai
tė žurnalistas V. Meškauskas, 
tema “Helsinkio konferencija 
ir Lietuva”. Paskaitininkas pa
teikė gerai politiškai apspręstą 
ir apžvelgtą Helsinkio konferen
cijos reikalą, jį parodė lietuvių 
ir Lietuvos intereso šviesoje.

Paskaitininkas pasakė, kad 
šiai konferencijai buvo rengtasi 
gana ilgai ir atsidėjus, buvo su
šaukta net 2400 posėdžių, ir pa
naudoti tonai popierio! V. Meš
kauskas, įrodė, kad Helsinkio Į gydamas Kalėdų papročius, už- 
konferencija yra ne koks juridi
nis aktas, sutartis, bet tik vals
tybininkų geros valios pareiški
mai,- skirti taikai siekti ir ją įgy
vendinti, tautų egzistencijai pa
laikyti.

Paskaitininkas tvirtino, kad 
Lietuvos laisvės reikalas yra ne- 
beviltiškas: buvo ir yra tos pa- 

’ čios galimybės veikti, siekti Lie
tuvai laisvės. Pasisakė už veiks
nių sutartiną veiklą, už veiklos 
sričių padalą: veikti dirbti pa
sirinktoje, nekliudant kitiems.

Paskaitininkas, kalbėdamas 
apie Helsinkio konferenciją, pa
sakė, jog akte yra aiškiai pa
sakytam deklaruotas žmogaus 
ir tautų laisvės principas; tautos 
ir žmogaus laisvo apsisprendimo 
teisė. Kas reiškia, kad tauta ga
li laisvus noru dėtis Į kokią są
jungą, ar iš jos savavališkai, ne
varžomai išstoti. Žmogus gali 
laisvai judėti: iš krašto išvykti 
— kada nori sugrįžti. Deklaruo
ta žodžio, spaudos laisvė, kas ir 
yra dinamito bomba Maskvai!... 
Paskaitininkas atkreipė klausy
tojų dėmesį į Helsinkio konfe
rencijos 3-7 punktus, kurie aiš
kiai liudija, apie realią Europos 
tautų išsivadavimo galimybę, o 
taip pat ir Lietuvos. Paskleidė 
viltį, kad už kokio dvidešimtme
čio Lietuva gali būti laisva. Pa
kartotinai pasakė, kad yra būti
na konsoliduoti išeivijos jėgas, 
sutartinai veikti Lietuvos lais
vės reikalui, siekti tautinio iš
likimo, eišeivijoje ir Lietuvoje.

V. Meškauskas, kalbėdamas 
apie JAV politiką, pasakė, kad 
prezidentas Gerald Fordas ir 
Henry Kisingeris įtemptai dir
ba, jiedu siekia dviejų dešimt
mečių darbą atlikti per du me
tus, pagreitintai. Išaiškino, už
tikrino, kad Helsinkio konfe

rencijoje nei JAV prezidentas, 
nei kitų valstybių atstovai nepri
pažino Baltijos tautų aneksijos 
Rusijai. |

Po paskaitos sujudo auditori
ja plojo, dėkojo paskaitininkui 1 
už puikiai parengtą, pateiktą | 
paskaitą ir statė klausimus, į 
kuriuos jis gyvai, taikliai atsakė. ‘

Paskaitą moderavo ir susirin- ’ 
Irimui pirmininkavo buv. ilgame- | 
tis Chicagos Ramovėnų skyriaus , 
pirmininkas A. Juškevičius. Pa- ’ 
skaitoje dalyvavo LKVS Ramo- | 
vės centro valdybos pirmininkas, j 
genr. štabo pulkininkas K. Da- 
bulevičius, valdybos nariai: E. I 
Vengianskas, pulk. J. švedas ir J

Z. J.,
Spaudos atstovas

ARTINASI KALĖDOS - 
GASPADORIAMS BĖDOS
Senaisiais laikais katalikų 

bažnyčia, norėdama patraukti į 
savo tarpą daugiau tikinčiųjų, 
labai daug priėmė pagoniškų 
papročių, kurie stipriai įsišak
nijo ir išsilaikė iki šių dienų su 
kaikuriais pakeitimais. Pavyz
džiui, Kalėdas vienaip švenčia 
ir atžymi švedai, kitaip meksiko- 
nai, dar kitaip lietuviai. •

Sun-Times gruodžio 12 d. lai
doje Vicky Chen Haider, apra-

simena ir lietuvius, jų kalėdi
nius prietarus. Ji rašo, kad Lie
tuvoje Kalėdos švenčiamos, arba 
užšvenčiamos, uždarame šeimos 
ratelyje. Jos prasideda išvaka
rėse kūčių vakariene, kurioje 
būtinai turi būti dvylika valgių, 
prisimenant dvyliką apaštalų. 
Valgiai susideda iš žuvies, sliži- 
kų, kisieliaus ir t. t.

Po vakarienės, kiekvienas šei
mos narys traukia burtų šiaude
lius. Ilgiausias ištrauktas šiau
das reiškia ilgiausią gyvenimą 
arba, jauniesiems, gali reikšti 
ilgėliau pabūti nevedusiam.
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Žurnalistai - Maskvos tarnyboje
Rusų okupuotoje Lietuvoje veikia “tarybinės” Lie

tuvos žurnalistų sąjunga. Mirus buvusiam josios pirmi
ninkui, dabartiniu okupuotos Lietuvos žurnalistų są
jungos pirmininku yra Albertas Laurinčiukas. Tai Šiau
lių gimnaziją baigęs komjaunuolis, kuris įstojo į partiją 
1954 metais ir kiekvieną metą sėkmingai lipa į aukštesnę 
pakopą. Amerikos lietuviai jį pažįsta, nes 1968 metais 
jis pradėjo sukinėtis Amerikos “pažangių” lietuvių tar
pe ir siuntinėjo labai jau iškraipytus reportažus į Vilnių.

Pabuvęs Amerikoje ir parašęs “Trečiąją dolerio 
pusę”, gavo Kapsuko Mickevičiaus premiją už žurna- 
lizmą. Atšaukus Laurinčiuką iš Amerikos, jis buvo pa
skirtas Vilniuje komunistų partijos leidžiamos Tiesos 
vyriausiuoju redaktorium.

Vilniuje okupanto leidžiamas Literatūra ir menas 
įdėjo platų pasikalbbėjimą su Šiauliuose 1928 m. gimusiu 
ir gerą karjerą okupuotoje Lietuvoje padariusiu Laurin- 
čiuku. Jo dėstomos mintys yr įdomios ir Amerikos lie
tuviams, nes jos aiškiai parodo, kam pavergtos Lietu
vos žurnalistai dirba ir ko okupantas iš jų laukia. Lau
rinčiukas yra nuoširdus komunistas, dirba atsakingą 
darbą ir aiškiai pasako, ko okupantas laukia iš Lietuvos 
žurnalistų, -ką tie žurnalistui okupantui jau yra padarę 
ir ką jie šiandien tebedirba.

Lietuvos komunistų Vilniuje leidžiamo dienraščio 
redaktorius, ir viso krašto žurnalistų sąjungos valdybos 
pirmininkas, rodos, turėtų rūpintis visos Lietuvos rei
kalais, jam labiausiai turėtų rūpėti Lietuva ir jos gyven
tojų gerbūvis. Pagaliau pirmon eilėn turėtų rūpėti Lie
tuvos komunistų pozicija, partijos gyvenimas ir parti
jos narių rūpesčiai. Bet Laurinčiukas Lietuvos reikalus 
stato tiktai antron eilėn. Pirmoj eilėj pas jį stovi “didžio
ji tėvynė” ir tos “tėvynės” komunistų partijos paskelbti 
nutarimai. Jis aiškiai pasako, kad jam, kaip “tarybinės” 
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkui, labai svarbų 
vaidmenį vaidina “TSKP (tarybų sąjungos komunistų 
partijų) nutarimas geriau paruošti “žurnalistų kadrus 
ir geriau tobulinti jų kvalifikacijas”. Jis vadovaujasi ne 
Lietuvos komunistų partijos centro komiteto nutarimais, 
bet “tarybų” Sąjungos komunistų partijos centro komi
teto” nutarimais. Laurinčiukas baigė Šiaulių gimnaziją, 
Vilniaus universitetą ir įvairius Vilniuje ir Maskvoje
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RELIGIJA JAUNIMO KONGRESE
(Tęsinys)

Žygio už tikėjimo laisvę Jau
nimo Kongresui siūlyta rezo
liucija nėra tokia sklandi, bet 
ji yra svarbus dokumentas vi
siems antrojo kongreso vertin-i 
tojams ir ypač — sekančio kon
greso rengėjams. Sulyginus 
šios rezoliucijos originalų ir pa
taisytą tekstus, galima daug 
geriau, negu tik iŠ asmeniškų 
įspūdžių matyti vyravusias

ruoštus aukštesnius kursus, todėl ir netenka stebėtis jo 
viešu prisipažinimu, kreipiančiu daugiau dėmesio į Brež
nevo paruoštas instrukcijas, negu į Griškevičiaus.

Laurinčiukas, aiškindamas jau minėto žurnalo re
dakcijos nariui Romui Mačiuliui žurnalistų sąjungos na
rių uždavinius, šitaip pasakoja:

“Žurnalistai nemažai prisidėjo, mobilizuojant 
darbo žmones partijos iškeltiems uždaviniams įgy
vendinti, vykdant devintojo penkmečio užduotis. Kū
rybinį žurnalisto entuziazmą kelia, jų meistriškumą 
ugdo kūrybiniai konkursai. Didelį autoritetą turi V. 
Mickevičiaus - Kapsuko premijos. Jos skiriamos už 
reikalingus darbus. Gauti šią premiją žurnalistui 
yra didelė garbė. Už socialistinio lenktyniavimo nu
švietimą Panevėžio Tiesos redaktoriui A. Dageliui 
paskirta “Ekrano” gamyklos premija, o Ukmergės 
rajono laikraščio Gimtoji Žemė redaktoriui J. Pet
roniu! už straipsnius apie socialistinį lenktyniavimą 
— TSRS žurnalistų* sąjungos premija”. (Literatūra 
ir Menas, 1975 m. gruodžio 5 d. 2 psl.).
Iš pirmininko pareiškimo matyti, kad “tarybinėje” 

Lietuvoje žurnalistas yra tiktai partijos uždavinių vyk
dytojas. Pats Laurinčiukas žiūri į Brežnevo paskelbtus 
nurodymus ir stengiasi juos vykdyti, o visi kiti Lietuvo
je plunksnos besiimantieji žurnalistai privalo daboti, kaip 
jie gali prisidėti prie partijos uždavinių vykdymo pačioje 
Lietuvoje. Gimtosios Žemės redaktorius Petronis parašė 
eilę straipsnių apie Brežnevo labai pageidaujamą lenkty
niavimą pačių darbininkų tarpe, tai ne tik lietuviai ko
munistai, bet ir net ir rusai žurnalistai atkreipė, į tai dė
mesį ir paskyrė Petroniui premiją. Iš kur rusai patyrė 
apie Petronio straipsnių seriją? Kas jiems tuos straips
nius pakišo ir kas jiems išvertė, iš spausdinamo pasikal- 
bėjimo visai nematyti.

Laurinčiukas atkreipia dėmesį į “Aukštaitijos” žur
nalistų susivienijimą, kuriame gana dažnai aptariamos 
pačios svarbiausios problemos ir bandoma ieškoti joms 
reikalingo sprendimo. Koks gi yra tas svarbiausias klau
simas? Tai Laurinčiuko vadinamas “socialistinis lenk
tyniavimas”.

Iš pirmininko pareiškimų aiškiai matyti, kad patį 
svarbiausioji “tarybinės” Lietuvos žurnalistų užduotis 
— raginimas Lietuvos darbininkus lenktyniauti. Lietu
viškai išvertus, žurnalistai privalo padėti pavergtiems 
lietuviams labiau prakaituoti, sunkiau dirbti, skubėti, 
kad okupantas galėtų daugiau maisto produktų ir pašarų 
išvežti iš pavergtos Lietuvos. Okupantas išnaudoja pa
vergtus lietuvius, o Laurinčiukas organizuoja žurialis- 
tus pavergtai tautai išnaudoti.

mėliam nėra pAvyJce Jaunlmp 
žy^ parallžuoti arba nuo jo 
pagrindinių uždavinių nu
kreipti. Priešingai A. K. Kiz- 
lio ir daugelio kitų įspūdžiui 
— šis žygis ir toliau siekia baž
nytinio savarankiškumo (pil
nos tikėjimo laisvės) laisvame 
pasaulyje: vis atkreipdamas 
dėmesį į išeivijos katalikų re
liginio centro nebuvimą ir jo 
reikalingumą.

Ypač dėmesio vertas jų ar
gumentas, kad Lietuva yra vie 
nintelė komunistų okupuota 
katalikų šalis. Taigi išeivijos 
lietuviai katalikai pilnai ga
lėtų būtį ir {vieninteliai, ku
riems Vatikanas bažnytinę ąu- 
tonpmiją pripažintą. Juk vo
kiečiu italą, net lenką kilmės 
katalikai turi ryšį su savo kraš 
tais, naudoja ten leidžiamas 
knygas, kviečiasi iš tę© §ąų 
kunigus ir yra savo kraštą hie
rarchijų visokeriopai globoja
mi ir reikale užtariami. Tuo 
tarpu mes, ne tik negalime iš 
Lietuvos jokios paramos tikė
tis (nebent tarnaujančios komu, 
nistų tikslams), bet patys turi
me Lietuvos katalikus remti ir 
užtarti. Ar tas įmanoma, kol 
čia pat kitataučiai su mumis 
daro, ką tik nori; nugriauna 
bažnyčias, atima kapines, drau 
džia vaikus ruošti komunijai 
lietuviškai?

2. Nors pilname Jaunimo 
Kongreso nutarimų — rezoliu
cijų tekste sakoma, kad juos 
1972 m. liepos 8 dieną “vienin
gai skelbia Kongreso atstovai”, 
tam pačiam “Draugo” numery 
b. kv. rašo: “Nutarimų medžia
ga buvo pačių kongreso atsto
vų svarstyta ir aptarta birže
lio 30 — liepos 16 dienomis. 
Dabar (tai yra rugpjūčio 30 d-) 
specialios komisijos galutinai 
suredaguoti jie skelbiami lie
tuvių dėmesiui”. Taigi galuti
nas sprendimas ką nūiąrti 
— buvo padarytas ne kongre
so atstovų, bet, šios -komisijos 
(kurios netgi pavardės neduo
damos). O kąs Iięčia Jauni
mo žygio rezoliuciją, žinome, 
kad ją-patiems, atstovams vie
šai “svarstyti ir aptarti”, net 
nebuvo leista...

Jeiku Kongreso tikslas buvo, 
kaip mums buvo sakoma 
girsti, išreikšti 
pristatyti viso 
mo autentišką 
kongreso vadų 
šią rezoliuciją 
statyti ir taip paaiškinti, kad 
atstovų sprendimas būtų pri
derančiai sąmoningas. Tą jie 
labai lengvai galėjo padaryti, 
jei pažiūrėsim į Jaunimo žygio 
jiems pristatytą medžiagą. Nu
braukti pačius esminius rezo
liucijos punktus be diskusijų

V. TAUTKUS

kryptis bei nuotaikas. Štai Žy
gio rezoliucijos projektas, ku
rį gavo jei ne visi, tai daugu
ma Kongreso atstovų:

“Antrasis Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas, susirinkęs 
Kent, Ohio, J. A. V. 1972 metų 
liepos 7 dieną, apsvarstęs Jau 
nimo Žygio už Tikėjimo Laisvę 
veiklą ir šios organizacijos pa
siūlymus, atkreipė dėmesį į se
kančius faktus:

kad Lietuvą, mūsų tėvų fr 
protėvių žemė, yra šiuo metu 
pavergta,

kad Lietuvoje vyksta nuola
tinis religinės laisvės varžy
mas, ribojamas klierikų skai
čius, bažnyčios nestatomos bet 
griaunamos, kunigai kalina
mi baudžiant už religinių pa
reigų atlikimą.

kad išeivijoje joks centrinis 
organas nesirūpina lietuvių 
religiniu gyvenimu bei ekumę- 
miniai —- tautinių (?V.T.) baž
nytinių tradicijų išlaikymu,

kąd Lietuvą yra vienintelė 
Sovietų okupuota katalikiška 
šalis.

Kongręąas vienbalsiai nuta
ria. prašyti šv. Tėvą:

kąd paskelbtų maldos die
ną visame pasaulyje už ken
čiančią Lietuvą,

kad griežtai pasisakytų prieš 
religijos persekiojimą paverg
tuose kraštuose,

kad suteiktų bažnytinę savi
valdą lietuviams katalikams 
gyvenantiems laisvame pašau

Kept, Ohio 1972 m. liepos 7 d.” 
0 dabar pasižiūrėkime, ką 

iš šitos rezoliucijos padarė Ant 
roję Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso vadovybė, po sep 
tynįų savaičių redagavimo 
(žr,; “Draugas” VIII - 30, 1972 
m.): . -

“Jaunimo Kongresas ... kon
statuoja, kad Lietuva yra pa
vergta ir joje varžoma religipė 
laisvė — ribojamas klierikų 
skaičius, f uždarinėjomos bei 
griaunamos bažnyčios, neduo
dami leidimai naujų bažnyčių 
statybai* draudžiami ir kali
nami kunigai už'religinių pa
reigų vykdymą, ypačiai drau
džiamas religinis vaikų bei 
. aunimo auklėjimas, draudžia
ma fęį, spauda, persekiojami 
ikintieji ir t t, griežtai pasi
sako prieš sąžinės bei religi
nių teisių laužymą ir prašo vi
sų tikybų vadovybės;

1. atkreipti dėmesį į dabar
tinę Lietuvos religinę padėtį,

2. atkreipti laisvojo pašau
to dėmesį į religinį persekioji

mą Lietuvoje,
3. paskelbti maldos dienas 

paminėti Lietuvos ir kitų pa
vergtų tikinčiųjų kančią,

4. pasmerkti sovietų tikybos 
ir žmonių persekiojimą Lietu
voje ir visoje Sovietų Sąjungo
je”.

Patarčiau skaitytojui čia 
trumpai sustoti, dar kartą pa- 
yginti abudu tekstus ir pir
miausia pasidaryti savo išva
das. Man pačiam gi krito dė
mesin šie dalykai;
. 1, Rezoliucijos originalus 
tekstas (ir dar daugiau; anke
ta) aiškiai rodo, kad iki šiol 

is- 
ir visuomenei 
lietuvių jauni- 
balsą — tada 
pareiga buvo 

atstovąms pri-

tr bahauim^ b^vpJfJfU ne 
sauvafilka, tai tikrai nedemo
kratišką.

3. Galima btttty kjdbdti toliau. 
Akin- krinta nepaprasto 4y- 
gio prašymą praplatinimas —- 
sakytum: nuo visom pasau
lio tautom priimtinos Saikaus 
kio “universalios katalikybės” 
nueinama iki “visą tikybą” 
universalios religijos. Kasgi 
žino — gal Jaunimo Kongreso 
atstovą tarpę buvo nę tik pro
testantą ar kataliką, beį ir 
mahometoną, žydą bei budis
tą —, ir gal, gavgs tokį “tole
rantišką” Kongreso prašymą 
(jeigu j'is iš viso kam nors bu
vo pasiąstas), Dalai Lama 
mums daug gražiau ir greičiau 
atsakęs, negu kataliką Mv. Tė
vas? Ar nereikėjo dar nubrauk 
ti žodį “maldos” (trečiam punk 
te) ir kreiptis dar ir į visas 
ateistų vadovybes?

Bet tiek to. “Galutinai sure
daguotas’’ tekstas atspindi ti
pišką Bendruomenės vadą lai
kyseną mūsą bažnyčią — pa
rapijų — vienuolynų lietuviš
kumo atžvilgiu. Vietoje tięk 
rūpintis Amerikos užsienio 
politika (kam jam turimą ĄL 
Tą ir VLEKą), Bendruomenė 
geriau susidomėtų Amerikps 
vyskupų ir Vatikano mus (ir 
Lietuvą) liečiančiais planąis 

ir padėtų savam, tikėti no
rinčiam . jaunimui nesijauki 
svetimu liėtuvių statytose mo
kyklose ar bažnyčiose.

Gi “Žygis už tikėjimd Jaisv|” 
šituo savo žygiu Jaunimo Kop- 
gręsę nusipelno visų lietuvių 
dėkingumo ir pagarbos. Tenka 
pripažinti, ka4 Ši kartą jis pa
darė viską ką galėjo. O ko nė-

■ ■y i *■' j Z

padarė Kongresas, ; A mums vi- 
§jems švente,pareiga daryti 4— 
ir tikėtis,. kad panašus dalykas 
kitame Kongrese daugiau ne
bepasikartos.
.Nes.pagal mūsų liaudies am

žių išmintį: “Durną ir Bažny
čioj muša”.

(Pabaiga)

RADIJO VALANDĖLĖMS

Radijo valandėlėms Ameri
kos Lietuvių Taryba yra pasi
ryžusi Vasario Ifi dienos pro
gramoms parūpinti įkalbėtu 
juostelių lietuvių ię, anglų kal
ba. Radijo valandėlių vedėjai 
ar ALTos skyriai, norintieji to
kią medžiagą panaudoti, ’'pra
šomi iš anksto kreiptis į Ame
rikos Lietuvių Tarybos būsti
nę Chicago j e. Praeitai Vasario 
16-tai ALTa radijo programoms 
išsiuntinėjo 14 įkalbėtų juoste
lių lietuvių kalba ir 15 anglų 
kalba.

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE ;

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

I

6
Man buvo aiškus vienas dalykas: aš žinojau, kad 

joks Amerikos prezidentas Lietuvos negalėjo parduoti. 
Jos nepardavė anksčiau buvusieji prezidentai, jos ne
galėjo parduoti ir prezidentas Geraldas Fordas. Kiti 
mekleriai gali padaryti sovietų valdžiai visokių nuo
laidų net Lietuvos sąskaitom bet prezidentas Fordas, 
kuris visą laiką domėjosi lietuvių likimu negalėjo par
duoti Lietuvos.

Apie Helsinkio konferenciją Amerikoje, mes kal
bėjome ir rašėme nebūtus dalykus, bet lenkai apie tą 
konferenciją buvo kilos nuomonės. Lenkai džiaugėsi, 
kad Sovietų Sąjunga, kitų valstybių galvų akivaizdo
je, pasižadėjot nekeisti sienų ir nesiųsti savo karo jė
gų į svetimas teritorijas, šis klausimas visą laiką, kaip 
koks kardas kabojo ant lenkų sprando. Lenkai turi 
savo kariuomenę, jie gali kuri laiką gintis, bet jie ži
no, kad prieš sovietų karo jėgas jie nepajėgs pasiprie
šinti. Kaip lenkų generolai ir pulkininkai nepajėgė 
pasipriešinti Hitlerio kariuomenei, taip jie nepajėgs 
pasipriešinti ir rusų kariuomenei. Nepajėgs to pada- 
rytiti dėl paprasto dalyko. — rusų yra bent 8 kartus 
daugiau, negu lenku. Lenkai gali šaudyti ir šaudyti į 
rusus, liet kai jie pabaigs savo amuniciją, tai likusieji 
rusai labai lengvai be lenkų šūvio galės užimti visą 
Lenkiją.

Bet Helsinkio konferencijoje pats Brežnevas pa
reiškė. kad kita valstybė neturi teisės siųsti savo karo tis, 
jėgų į kaimynines valstypbes ir pasirašė. Be to pokari- li
nes sienos gali būti keičiamos tiktai taikiu būdu ne Į pasipriešino. Jeigu būtų išvažiavę visi vokiečiai.

prievarta. Reiškia, kad šitas nuostatas turės būti tai
komas ir Rusijai, kaip ji besivadintų. Iki šio meto len
kai tūrėjo tiktai vadinamą Brežnevo doktriną, kuri 
leido sovietų karo jėgoms įsiversti i bet kurią Rytų Eu
ropos valstybę, kaip jie padarė su Čekoslovakija. Nie 
kas tos doktrinos nepriėmė ir į sutartį neįrašė, bet iki 
Gomulkos buvusios valdžios tą doktriną pripažino ir 
rusams padėjo įsiveržti į Čekoslovakiją. Tą doktriną 
paskelbė pats Brežnevas, o sekančiais metais jis pats 
ją pakartojo. Niekas jai nesipriešino, todėl Rytų Eu
ropoje ji ir galiojo.

Helsinkio konferencija davė lenkams naują tarp
tautinį dokumentą. Jeigu sovietų maršalai kurią die
ną bandytų įsiveržti į Lenkiją, tai lenkai galėtų pasa
kyti, kad Maskva sulaužė tarptautinę sutartį. Lenkai 
galėtų skųstis kiekvienai Helsinkio dokumentą pasira
šiusiai valstybei. Tas skundas vargu būtų galėjęs len
kams padėti, bet vis dėlto tai buvo šioks toks teisinis 
pagrindas, kuriuo lenkai labai džiaugėsi.

SU VOKIEČIAIS NEGALI SUSITARTI

Bet lenkai buvo nepatenkinti savo valdžia ir dip
lomatais, kad jie nepajėgė susitarti su Vakarų Vokie
tijos valdžios atstovais. Itirmą susitarimą su vokiečiais 
pasirašė kancleris Willy Brand tas. Jis prižadėjo len
kams daug, visokios ekonominės paramos, bet pir
moji sąlyga buvo — išleisti visus Lenkijoje dar tebegy
venančius vokiečius.

Brandtas iškilmingame posėdyje pasirašė susitari
mą su dabartine Lenkija, bet tas pasirašymas nieko 
lenkams nedavė. Brandtas nėjo į jokias kitokias sutar- 

kol neišvyko visi vokiečiai iš dabartinės Lenkijos.
Keli tūkstančiai jų išvažiavo, bet pats Gierekas tada 

tai 

jis būtų nepajėgęs kasti anglių. Visose kasyklose vo
kiečiai buvo kasimo specialistai. Jie prižiūrėjo kiekvie
ną prakastą anglies urvą, be jų žinios, lenkai nesilei
do į šachtas.

Lenkų valdžia sustabdė vakiečių išleidimą, kol 
Gierekas turėjo progos apmokyti naujų kasėjų pakai
tą. Tai ne toks lengvas dalykas. Patyrimo per kelias 
savaites nepramoksi. Reikia ilgų metų, kad kasyklose 
saugiai jaustumeis. Vokiečių žemę pažino ir šachtas 
mokėjo sutvarkyti, , ; ( j

Gierekas, kaip jau minėjau, pirmas pakalbino 
Helmuth Schmidtą Helsinky. Pradžioje tas labai apsi
džiaugė, sutiko tartis ir plėsti ne tik prekybą, bet ir 
padėti lenkams sumoderninti pramonę. Bet ir Schmid 
tas pinnon eilėn pastatė vokiečių išleidimą į Vakarų 
Vokietiją. Gierekas priėmė Schmidto sąlygas, priža
dėjo tartis ir pasiųsti specialistus , kurie galutinai su
tars ir susitarimus sudės į sutarties formą. Helsinkyje 
jiedu sutarė, kada tie ekspertai galės susitikti if susi
tarti.

Bet kai suėjo ekspertai, tai vokiečiai prisistatė su 
pačiu didžiausiu vokiečių sąrašu, norinčių išvažiuoti 
iš dabartinės Lenkijos. Pasirodo, kad viąa eilė Lenki
jos vokiečių yra buvę Vokietijos konsulate ir pareiškė 
noro išvažiuoti j Vokietiją. Vokiečiai buvo pasiruošę 
palikti visą savo turtą, nes žinojo, kad vokiečių val
džia jiems atlygins už paliktą lenkams turtą. Be to, 
vpkiečiai siltikn mokėti |už kiekvieną išleistą vpkieg.

Pradžioje viskas atrodė labai grąžu- Lenkai ne 
tik išleis nepageidaujamus vokiečius, bet jis dar gaus 
ir pinigų. Schmidtas prižadėjo Gierekui duoti bilijoną 
markių. Tai didelis pinigas. Bet lenkai neapsižiūrė
jo, kad ir šitas bilijonas buvo surištas su vokiečių iš

leidimu. Kiek vokiečių Gierekas išleidžia, tiek vokie
čiai lenkams ir moka.

Man pasakojo, kad vokiečiai mokėjo po 8,000 
markių už kiekvieną išleidžiamą vokietį. Markių skai
čius lenkams atrodė didelis, bet iš Lenkijos norėjo if- 
važiuoti dar didesnis vokiečių skaičius. Atrodo, kąd 
Gierekas privargo markes skaičiuoti, o išvažiuoti ny
rintiems vokiečiams galo nesimatė.

VOKIEČIAMS RŪPĖJO IŠGELBĖTI VOKIEČIUS-
Lenkai pasakojo, kad ir šį kartą vokiečiai lenkus 

apgavo. Juos apgavo Brandtas, o dabar tą patį daly
ką padarė ir Schmidtas.

Lenkijoje susidarė įspūdis, kad vokiečiams nr- 
rūpėjo jokia prekyba su lenkais, nes jie buvo tikri, kąd 
iš lenkų nieko negalįs už parduodamas prekes. Len
kams visko reikėjo, bet jie neturėjo pinigų mokėti įiž 
pageidaujamas prekes.

Ką lenkai galėjo parduoti, vokiečiai ir be lenkų 
turėjo. Vokiečiai išmoko prisigaminti savo javų ir 
mėsos. Vokiečių flkfs tvarkingesnis, žemė geriau iš
naudojama ir prižiūrima.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS 
JOS VISAD RAŠO

š?.žs;š
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Kanados naujienos

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOltKŲ LiGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 3?-t-oul2

DR. C. K. BUMUS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO. TAKŲ

* CHIRURGIJA'
Teist 695 0533

Fox Valley Medical Center 
8U0 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Ilgiausias Kanados pašto darbininky streikas pasibaigė 
tu visko j e veikloje ir politikoje. 
Ne aš vienas taip galvoju, bet 
ir daugiau “Naujienų” skaity
tojų.

Pr. Dauginas irgi perdaugel 
metų skaitąs “Naujienas”. Vyk
stant pašto streikui pasigedo 
mėgstamų “Naujienų”. P. Dau
ginas pareiškė: “kada siųsi pi
nigus už “Naujienų” prenumera
tą pranešk, ir aš noriu kartu 
siųsti, ir kadangi viskas brangs
ta, noriu su prenumerata pasiųs
ti ir auką “Naujienoms” — 10 
dolerių”. P. Dauginas yra vie
nas iš tų, kuris stambesnėmis' 
sumomis aukoja ir lietuviškiems 
reikalams.

I
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DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SUkueuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Reiid.: &8-2Z33 
dilŠU VALANDOS:

v ’ z - ;

Pirmadieniais ir ketviriad. 1—7

ST. CATHERINES, Ont. — 
Kanados pašto

• streikas prasidėjo 
pabaigoje ir tęsėsi 
pradžios. Sako, tai 
sias Kanados pašto streikas, 
nusitęsęs per 6 savaites, šis 
streikas pakenkė Kanados pra
monei, o ypatingai smulkiems

1 verslininkams. Taip pat per tą 
laiką sustojo ir laikraščių pri- 

' statymas. Ypatingai palietė 
! tuos, kurie skaitė lietuvišką 
spaudą. Per tą laiką nebegau- 
nant dienraščio “Naujienos”, 
kuris duoda pačias svarbiausias 

j politines žinias, pasidarė dide- 
" lis trūkumas.

darbininkų 
spalio mėn. 
iki gruodžio 
buvo ilgiau-

“Naujienas” skaitau nuo 1948 
metų kaip tik atvykau į Kana
dą ir jei jos sustotų ėjusios, bū
tų sunku orientuotis, ypač lie-

vaL. 
anuacL. peukiaUieiu nuu 1—5, tree, 

ir sestat^. iiKtai susitarus.

DK. FAUL V. DAKGiS 
GYDYTvjms IR CHikuk^S 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rdo Westchester, lik
VALANDOS: 3—9 daroo dienomis ir 

Kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
TeL: 5OZ-2/2/ arba 562-2/26

KLZ.: GI 8-Utti3

DR. W. EiSIN - EISINAS 
A K uš B RIJA i R MOTERŲ LiGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

sUtepia, skambinti Ml 3-GCvL

B

DR. A. . B, GLEVEGO! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LiGOS 
3907 West' IS3rd Street' 

Valandos pagal susitarimą.

K. A. V. JUČAS 
ir 489-4441 
A I :

Tel.: 561-4605 
O F I S 

1002 N.' WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1813
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKŠTU; Pūsles IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrąd. nuo 1—4 Po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—7 vai. vak. 

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

DOL.
e FR 6-1998

ir ketv. 12—8.
Tre. užd.

GRUNDIG 
RADIJAI 

NUO 15
2512 W. 47 ST.

Sakm. 12—4

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Herlem Avė. 536-1220

| " GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BeverJy Kilis

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

4

fl

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

Tel.: FRbntier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WQPA, 
1400 kil. A. M.

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

' Telef.: HEmlock 4-2413

f
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Naujas “Naujienų 
prenumeratorius

“Naujienos” griežtai kovoda
mos prieš Lietuvos okupantą ir 
jo pakalikus, pasidarė populia
rios ir Kanadoje. K. Jonušas, že
maitis, kilęs nuo Skuodo virš

ŠIANDIEN PRASIDEDA 
ŽIEMA

žiema Chicagoje prasideda šį 
pirmadienį gruodžio 22 dieną 
5:46 vai. ryto. Kas laiku nepa-

20 metų išgyvenęs St. Catheri- darė’ tiems primenama, kad žie
nėje, didelis tautinės veiklos rė mai atėjus reikia žiemai paruoš-
mėjas, dabar išsikėlęs pas p. Ju- savo automobilius, kadangi
rėnus į Eden, Ont., užsisakė 
“Naujienas” visiems metams.

J. šarapnickas

Skiepai nuo bičių
BALTIMORE, Md.. — Johns 

Hopkins universiteto medicinos 
mokykla pradėjo tyrimus tikslu 
išrasti efektingus skiepus nuo 
bičių įgėlimo. Dešimčiai asme
nų Good Samaritan ligoninės 
O’Neill laboratorijoje buvo įš
virkšta bičių, vapsvų, ir širšių 
geluonies nuodų. Dar ieškoma- 
40 savanorių nuo 12 metų am
žiaus ir senesnių, kurie smar
kiai reaguoja į minėtų vabzdžių 
(bičių, vapsvų ir širšių) įgėli-i 
mus. Jeį. eksperimentas pasiro
dys efektingas, visi bandymuose 
dalyvavę savanoriai bus imuni
zuoti {įskiepyti) nuo minėtų 
vabzdžių gylių.

Atrodo, kad tokių skiepų iš
radimas gali būti pačiu laiku, 
nes kaip jau buvo nekartą rašy
ta, Brazilijoje aklimatizuota 
piktų bičių veislė sparčiai dau
ginasi Pietų Amerikoje ir artėja 
prie Jungtinių Valstybių sienos.

šaltame ore automobilio užvedi
mas dažnai pasunkėja.

Kalendoriškai žiema praside
da nuo tos dienos, valandos ir 
minutės, kada saulė šešis mė
nesius tolusi sustoja ir iš lėto 
pradeda grįžti.

CHEMIKALAI VANDENYJE
Aplinkos Apsaugos Įstaiga 

(EPĄ) pranešė, kad mažų ma
žiausiai 253 rūšių chemikalai 
yra rasti miestuose gyvenančių 
žmonių geriamajame vandeny- 

| j e, bet daugumas t ų chemikalų 
l" nėra ištirta, ar jie gali sukelti 

vėžį.
MEDICARE MOKESTIS 

50 CENTŲ BRANGESNIS 
C .

Kongresas priėmė ir pasiuntė 
prezidentui Fordui pasirašyti 
Medicare bilių, kuriuo daktarų 
honorarams apdrauda padidina
ma po 50 centų mėnesiui. Bilius 
atstovų rūmuose priimtas 371 
balsais prieš 168. Prezidentui 
pasirašius, bilius pradės' galioti 
nuo ateinančio liepos mėnesio. 
Medicare ratos dabar yra 36.70 
mėnesiui.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
“Dievo galybės sergimiems tikėjimu Išganymui". — 1 Pet. 1:5.

Gyvendami šiame paktame pasaulyje mes dažnai patenkame į aplinky
bes, kurios gali atitraukti mus nuo Dievo ir įvesti j nuodėmę. Kartais atrodo 
lyg kad girdime du balsu: vienas ragina mus būti nuolankiais ir klausyti 
Dievo, o kitas ragina elgtis savavališkai ir išdidžiai. Jei esame patyrusiais 
krikščionimis, kurie turėjome įvairių ištyrimų ir nugalėjome, vistiek dar 
turime būti atsargūs ir neužmiršti, kad turime kovą su savo kūno pageidi
mais, su pasaulio vilionėmis ir pagundomis ir su labai apgaulingu priešu, 
šėtonu, nes dar nesame tobuli. Dėlto turime būti nuolankūs laikytis kuo 
arčiausiai prie Dievo ir prie mūsų Vado ir Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus 
Kristaus. Tik taip pasielgdami pasidarysime nugalėtojais.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia Žvento Rasto tyrinę- 
toĮęi aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mi
rusioji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAITO TYRINtTOJA!
Kalifornijoje, išleido “pasišlykš- 
tėtiną” knygutę apie lenkus ant
rašte “Linksma būti lenku” (It’s 
Fun To Be A Polak!”). Knygu
tėje tilpę nešvankūs “žertai” 
apie lenkus, sukėlė pasipiktini
mą ir protestus Amerikos len
kų tarpe. Tačiau knygutės iš
parduota tūkstančiais egzemplio
rių, kurių dalį išpirko patys len- 1 
kų kilmės amerikiečiai. Šiuo me-1 
tu Marvin Miller, pagarsėjęs. 
kaip “pornografijos karalius”, j 
už sukčiavimą mokesčiais nuteis
tas 6 metams kalėjimo, rašo 
Chicagos lenkų dienraštis.

NEŠVARA RESTORANUOSE
General Accounting įstaiga; 

Washingtone savo pranešime 
Kongresui tvirtina, kad patikri
nus higienos sąlygas devynių 
miestų restoranuose rasta, jog 
90 nuošimčiuose valgyklų nega
nėtinai yra prisilaikoma higie
nos nuostatų, būtinų valgytojų 
sveikatai apsaugoti. Kontrolę 
restoranuose pravedė Maisto ir 
Vaistų Administraciją (FDA) 
sekančiuose miestuose: Atlanta, 
Boston, Dallas, Detroit, Minne
apolis, New York, Norfolk, San 
Francisco ir Tuscon. Tuose mie
stuose patikrinta 14,736 lokalai, 
iš kurių 13,233 tai yra 89.8 nuo
šimčiai turi nepakankamas hi
gienos sąlygas.

Nors patikrinimas pravestas 
pernai, bet FDA abejoja, kad šie
met sąlygos tuose restoranuose 
būtų drastiškai pagerintos. Chi- 
caga Į patikrintųjų skaičių neį
eina.

Cousteau ieško Atlantidos

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DAlMlD3a1DaS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Prievartaujama 
nukando liežuvį

PHILADELFIJA. — John 
Grant, 20 metų amžiaus, kuriam 
29 metų amžiaus moteris beprie- 
vartaujant nukando pusę liežu
vio, nuteistas nuo 2 iki 10 metų 
kalėjimo. Granto advokatas 
prašydamas teisėjo pasigailėti 
jo kliento, pasakė: “šis žmogus 
kentė didelius skausmus ir da
bar nebegali tinkamai kalbėti. 
Negana to, jis savo burnoje ne
bejaučia maisto ir gėrimo sko
nio”.

‘Tik jos jėga ir ryžtingas pa
sipriešinimas išgelbėjo jos gy
vybę”, pareiškė teisėja Lisa Bi
chette.

“Vienintelė jėga, kurią galė
jau panaudoti, buvo mano dan
tys, tad juos ir panaudojau”, 
pasiaiškino moteris.

SAUGOTIS PIKTADARIŲ
Chicagos policijos viršininkas 

James M. Rochford šventėms ar
tėjant pataria gyventojams pa
didinti budrumą ypač važiuojant 
automobiliu ar vaikščiojant gat
vėmis, o ypatingai būti atsar
giais per Kalėdų savaitgalį. Pra
eitų metų per visą Kalėdų-Nau- 
jų Metų laikotarpi — (9 dienas) 
Chicagoje automobilių nelaimė
se žuvo 5 žmonės, o sužeista 876.

Bendrai per praeitų 1974 me
tų žiemos šventes vieškeliuose 
buvo sužeisti 3,756 žmonės. Rei
kia turėti galvoje, kad visokį pik
tadariai tokių švenčių proga ir
gi pasidaro dar judresni. Pata
riama laikytis ko didesnio bud
rumo.

ATĖNAI, Graikija. — Garsu
sis prancūzas jūrų gelmių tyri- 

. nėtojas Jacques Cousteau susi
tarė su Graikijos valdžia dėl $3 
milijonus metams kaštuojančios 
ekspedicijos į jūrų dugną pa
sakingos Atlantidos liekanų ieš-, 
koti.

Spėjama, kad prieš arti 3,500 j 
metų, įvykusios pasaulinės ka
tastrofos metais, daugiausiai lie
kanų ir įrodymų bus galima ras- ( 
ti prie Santorini ir kitų salų, ! 
Ypač Cousteou tikisi rasti aps- j 
čiai žalvarinių ginklų, kuriais 
ginkluoti barbarai iš šiaurės bu
vo užpuolę Graikijos miestus.

Apie aukšto civilizacijos vals
tybę — Atlantis arba Atlantidą 
rašė graikų senovės filosofas 
Plato, kurias papasakojo gar
susis senovės teisininkas Solo- 
nas, kurs pats tuos padavimus 
girdėjo iš Egipto išminčių.

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

Dėl

»■
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A. DUNDULIS
P. ir O. JONIKAI
M. KRASAUSKAITĖ

L ir T. SERAPINAI 
A. ir G. SIRUČIAI 
V. SRUOGIENĖ

“LINKSMA BŪTI PALIOKU”
Prieš keletą metų knygų lei

dėjas Marvin Miller iš Glendale,

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STRĖET

SKAITYK 7R KITAM PATARK SKAITYK DEkOKRATJNĮ 
oienkast: -na vienas* aijįjĮ. ■ i jFJi.fi ■ ijflfz -jį

BUTKUS - VASAHTS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, BL Phone: OLympic 2-1003

P. ŠILEIKIS, 0. P 
. O ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS |

Aparatai - Fiutėzai. .Bari- 
'idJf dažai. Speciali pagalba kojoms ‘

6 (Arch Supports) ir t. t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniai/; 9—1. ,
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629

Telaf.: PRospeet 6-5C84

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

- pagal susitarimą.

V. Tumascnis, M. D., S. C 
C H I RAJ R GAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefu, HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Gibson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą,
valandos skambinti telef. HE 4-2123. Į 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

ii PLEASE! I 
tofyypucsn Į 
PREVENT P

SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS 
PASTEBĖTOS FLORIDOJE
UPI praneša iŠ Hastings, Fla.: 

Trys asmenys, kurie sekmadie- 
noi naktį vaišinosi sveikame ore 
Jauke, tvirtina matę skraidan
čias lėkštes, kurios viršum me
džių galūnių, skraidė apie 3 mi
nutes. Iš mačiusiųjų pasakoji
mų gautas vaizdas, kad “lėkštės” 
buvo kupolų. formos ir turėjo 
po 30 apskritų gelsvos spalvos 
šviesų ir iš pačių 'lėkščių” mu
šė skaisti šviesa.

šerifo policija ir valstybinės 
policijos patruliai su helikopte
rio pagalba Ištyrę ir išieš
koję apie 10.000 akru pibtą nie
ko nerado.

Mokslininkui lituanistui
Prof. dr.

PRANUI SKARDŽIUI 
mirus,

žmonai Bronei ir dukteriai Daliai su šeima 
nuoširdžią užuojautą reiškia

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiUs, Hl. 974-4410

Phone: YArds 7-1911

jFJi.fi


CICERO
Gruodžio mėn. 1 t d. iv’’

i Kostas Jurgėla yra anglu Ral- 
fhoje paraše* k:ngų apie So\ie- 

ko: iu S-$os genocidų Lietuvoje. 
Cicero jūrų šauliu kuopos) šių knygų yra pasiėmusi išleis- 
Klaipėda valdybos ir komisi- ti šaulių centro valdyba. Nu- 
j u posėdis, kuriame pirminiu- tarta, jei visuotinis narių su
kas Karolis Milkovaitis pi r- sirinkimas pritars, šiai knygai 
minusiai paskaitė visų eilę in-l išleisti paskirti iš kuopos kasos 
formacijų, tarp kitų, kad l)rJl(K) dol. auka.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ |
NAUJŲJŲ 1976 METU į

linki įg 
nariams ir visiems geros valios lietuviams ; 

S 8 *
LIETUVOS VYČIAI į

Jį 
Illinois - Indiana District >:

8 
R

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems.

JONAS IR BRONĖ RADAUSKAI
Užeigos savininkai

3238 So. Halsted St. — Tel. DA 6-9460
J

I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS iš EUROPOS SANDĖLIŲ.  • 

----- — ■-----------------------------------=z
MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

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

Nularta visiems. kurie vy- 
i ko i šauliu sU\uždavinius Kalia- 
don, Detroilan ar Clcvelan- 
dan išmokėti iš kuopos kasos 
po 10 dol. kelionpinigių. Taip 
pat nutarta, kiliems kuopos 
pareigūnams apmokėti faktiš
kas kuopos reikalams padary
tas išlaidas. Komitetui, kurs 

j rūpinasi inuz. Jurgučio šeimos 
I atgabentum į JAV, paskirta 25 
i dol. auka.

Laimėj tįsiams 11 ir III vietų 
I šaudyme šauliams nutarta nu
pirkti trofėjus (I vieta laimė
jęs gauna pereinamųjų taurę).

Visuotini metini narių susi
rinkimą nutarta kviesti 1976 
I."W-(trS" vai. p. p. Teresės ir 
Jurgio Peėkių svetainėje, 1500 
So. 19 Ave.

Iš kasininko Jono Dekerio 
pranešimo paaiškėjo, kad dau
giausiai pakvietimų, kaip ir 
kasmet, Į Švyturio balių, išpla
tino Janina Skania, jai visi su
sirinkusieji nuoširdžiai paplo
jo. Balius praėjo labai geroje 
nuotaikoje ir davė gražaus 
pelno.

Kitas švyturio balius Įvyks 
1976. X. 9 taip pa t,Balio Pakšto 
svetainėje. S. PaulcruskcLs

Ieško vėžio vandenyje
CHICAGO. — Įtardamas, kad 

gali būti sveikatai kenksmingų 
elementų Chicagos gyventojų: 
geriamame vandenyje, Aplinkos 
Apsaugos Fondas Washingtone 
ėmėsi žygių, kad būtų patikrinti 
vandens sveikumo standartai, 
ypač ar yra ir kiek yra vęžį su
keliančių chemikalų žmonių 
geriamame vandenyje, Jei pa

tikrinimas pasirodys turis pa
grindo, Chicagos miestas turės, 
pagerinti geriamo vandens va
lymo sistemą, kuri švarina van
denį, vartojamą 4.1 milijono 
gyventojų pačiame mieste ir 71 
Chicagos priemiesčiuose.

Vedybos ir skyrybos
CHICAGO. — Apygardos teis 

mo skyrybų patarėjos Bobette 
A. Levy žiniomis, praeitais me
tais Cook apskrityje vedybų su
mažėjo 4 nuošimčiais (lyginant 
su metais prieš tai), o skyrybų 
per tą patį laiką padaugėjo 10 
nuošimčių.

Per praeitą dešimtmetį vedy
bų skaičius padaugėjo 10 nuo
šimčių, bet skyrybų padaugėjo 
50 nuošimčių.

Cook apskrities (tai yra Chi
cagos miesto su priemiesčiais) 
statistikos biuro užrašai rodo, 
kad nuo šių metų pradžios iki 
gruodžio 15 d. vedyboms leidi
mų buvo išduota 46,533, kai per 
tokį pat laiką 1974 metais buvo 
išduota 51,861 ir 1973 metais 
54,284 leidimai.

Skyryboms bylų per tuos vie- 
nuoliką su puse mėnesių 1975 
metais užvesta 28,561, o 1974 
metais (per 12 mėn.), 28,349. 
Divorsų teismo teisėjas Robert 
L. Hunter tikras, kad iki siu 
metų pabaigos bus teisynui 
įteikta nemažiau kaip dar 2,000 
skyrybos prašymų, 

k • 7

Kuomet automobilis 
nesiduoda užvedamas
šalčiausios šiemet temperatū

ros ketvirtadienio, gruodžio 18

HELP WANTED —' MALI 

Darbininku Reikia

BAKER WANTED

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

Must understand English.
Call PAUL 842-2116.

~HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

REIKALINGA MOTERIS valyti ma
žos šeimos butą vieną karta savaitėje. 

Tel. 5284164.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

REIKALINGA PORĄ ŠVENTYKLAI 
PRIŽIŪRĖTI ir dirbti su jos užlaiky
mo žmonėmis. Mokamas atlyginimas 
ir duodamas butas. Reikalingos re
komendacijos. Kalbėti, rašyti ir 
skaityti angliškai. Skambinti savai
tės dienomis nuo 9 ryto iki 5 popiet, 

o sekmadieniais nuo 9 iki 1-mos. 
Tel. RO 1-4000.

d. rytą Chicagos Motor Club 
gavo penkis kartus daugiau 
skundų telefonais, kas daryti 
kai automobilis nesiduoda už
vedamas. Klubo patarėjas John 
Struben pataria visų pirma žie
mai artėjant savo automobilį 
paruošti žiemos sąlygoms. Mo
torui nesiduodant užvedamam, 
nepasiduoti panikai, o pradėti 
“pumpuoti” gazolino pedalą. 
Normaliai užtenka kartą ar du 
paspausti gazolino pedalą ir au
tomobilis “startuoja”.

Jei tačiau automobilis nestar
tuoja ir karbiuratorius aptvins
ta, reikia užsukti motorą ir pa
spausti gazolino pedalą pen
kioms minutėms. Tuo būdu ga
zolinas išsivalo ir automobilis 
užsiveda, užtikrina Mr. Struben.

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE SALE 
Namai, žemė — Pardavimui | Namai, Žeme — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAiS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS i 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233

T. ■ J rn -ĮL.MI* ______-JĮ-,...., ■■ ■■ is——— -■ - ■--■a— —

SniNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
v. V A L A N T J N A S '

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 
Metų linki savo pacientams, draugams ir 

pažįstamiems

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
ASSOCIATE OPTOMETRISTS

Tikrina akis, pritaiko akinius ir “Contact Lenses”.

Kalbame lietuviškai
2618 West 71st Street Tel. 737-5149

< - y

Smagių, nuotaikingų Kalėdų Švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų

linkime visiems mūsų krautuvės lankytojams, pirkėjams 
ir geriesiems mūsų bičiuliams

RAMUNĖ DELIKATESSEN IR 
RESTORANAS

Sav. ONA KONKULEVIČIENĖ IR BRONIUS ZABUKAS

Sumažėjo gimimai
WASHINGTONAS. — Cenzo 

Biuro pranešimu, nuo 20 metų 
iki virš 30 metų amžiaus ameri
kiečių skaičius per praėjusius 5 
metus gerokai padaugėjo, bet 
naujagimių ir mokyklos am
žiaus vaikų skaičius sumažėjo. 
Gyventojų tarp 25 ir 34 metų 
amžiaus skaičius padaugėjo net 
23 nuošimčiais. Daugiausia — 
8,8 nuošimčiais sumažėjo vaikų 
nuo 5 iki 13 metų amžiaus. 
Amerikiečių tarp 18 ir 24 metų 
amžiaus nuo 1970 metų padau
gėjo beveik 13 nuošimčių.

I TRUMPAI. I
o

— Aktorius Stasys Pilka jau 
namie, jis gyvena Bridgeporte 
ir stiprėja savo kambaryje. Seni 
pažįstami jį aplanko ir padeda.

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėįo 60^ metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas parėtas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisve. 
Snia^s105 nos^ėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio-

Mūsų krautuvės telef. WA 5-4254 priimami užsakymai 
Kalėdų švenčių tortams ir visa, kas reikalinga švenčių stalut

2547 W. 69 Street WA 5-4254

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
linki draugams ir klientams

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

— Frank Miller buvo operuo
tas Chicagos Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Operacija pavyko ir 
ligonis taisosi.

— Bostoniečiai A. Andridio- 
niai, atsiųsdami metinę dien
raščio prenumeratą, pridėjo dar 
5 dol. Įvairioms išlaidoms.

— čikagietis Fr. Zacharka, 
atsiųsdamas prenumeratą, pri
dėjo 5 dol. auką. Visiems au
kotojams nuoširdžiai dėkojame.

— Baltimorietis J. Patlaba, 
atsiųsdamas metinę prenume
ratą, pridėjo Naujienoms ir 4 
dol.

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

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

v Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo valų, kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
gandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
tajp pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.

KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 

$26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

EDMUNDAS VENGIANSKAS IŠ

HOLINGSHEAD OLDSMOBILE
l’KEKIBOS ĮMONES

5370 So. Western Ave. Telef. 476-7000
žiemos laikui prasidėjus nepamirškite apsilankyti šioje 
prekyboje, čia rasite gausiai naujų ir vartotų automobilių. 
Lietuvius šioje įmonėje mielai aptarnauja Edmundas 
Vengianskas

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

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

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

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

ADRESAS —........ .................... . ........................
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SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS VISUS 
SVEIKINA IR LAIMINGŲ NAUJŲ 

METŲ VISIEMS LINKI

Lithuanian National Democratic 
Club Valdyba ir Nariai 

■ — -------------------- ■

— P. Kavaliauskas atsiuntė 
Naujienoms 25 dol. auką, pa
sveikindamas Naujienas su Nau
jais metais ir šv. Kalėdomis, lin
kėdamas dienraščiui ateinan
čiais metais padvigubinti prenu
meratą. Naujienas žmonės no
riai skaito, jos rašo tiesą, todėl 
ir nesunku prenumeratą gauti. 
Jis rašo: “Linkiu Jums ir toliau 
rašyti tiesę iš dabartinio mūsų 
gyvenimo, nes kiekvieną 
dieną Naujienų laukiame ir 
lauksime”.

— Antanas ir Mary Jakučiai, 
atnaujindami prenumeratą, at
siuntė Naujienoms 5 dol. auką. 
Jiedu sveikina Naujienas ir ad
ministraciją ir linki gražiai pra
leisti žiemos šventes.

— Matilda Meilienė, atsiųsda
ma metinę prenumeratą, atsiun
tė visokioms išlaidoms 5 dol.

— Pranas Mozūraitis, atsius- v z
damas prenumeratą, atsiuntė ir 
10 dol. auką.

— Illinois — Indiana apygar
dos vyčiai Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukaktį pa
minės vasario pradžioje “Lietu
vos prisiminimų” benketu gra
žioje Martinique salėje. Banke
to metu bus pagerbtas daktaras 

.Kazys Bobelis. Tos pagarbos 
Į nusipelnė jis būdamas Ameri- 
|kos Lietuvių Tarybos pirminin
ku, daug ir sėkmingai dirbda
mas tėvvnės Lietuvos labui.

(Pr).

Ramunės kepsniai šven
tėms. Ona Konkulevičienė ir 
Bronius Zabukas, Ramunės de
likatesu krautuvės savininkai. 
2547 West 69-toj gatvei, 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 nesivėlūoti.

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

(Pr).

Srmgenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

3237 WEST Mrd ST., CHICAGO 
TeleL 434-4660

. jiĮLiLipjinmL.. .1 „ JWM—

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vienintplf
lietuvį kailininką Ų.-į 

Chicagoje -

185 North Waba*h Avenue

ei. 263-5826 
(j* tai got) ir 
677-8489

(buto)

2nd Floor Chicago, DI. 60601

PROGA DABAR
- MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildvmas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38.800.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildvmai. Rami graži 
gatvė Marquete Parke. S36.600.

BANGAI O GRAŽUOLIS švarus mū
ras. dideli kambariai 2 auto earažas. 
Marauette Parko centre. $22.900.

B KAMBARIU 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. įrengta virtuvė ir kamba
rys beismantp. Nauias garažas. Arti 
narko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29.900.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas Atskiri š’ldvmai. 
Cprt air cond. Arti Maria High. — 
$45 500.

8 BUTU MŪRAS nauias gani šil
dymas nania elektra, alumin langai. 
’■'S.OOO metiniu naiamu. Arti mūsų. 
$71.700.

VALDIS REAL ESTATE
2825 West 71st St. Tel RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PAPDUOSIT — 

NTTOMngTT 
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ,. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
IEM0NT0 APYTTNK&TE 

135-TA IR ARCHER AVĖ 
Tel. 257-5861

M. 4. ŠIMKUS 
PijhHc, 

TAX 5FPV?CF
4259 S. M«n!<wot>d T*|. į
Tain DFt daromi virtimai, giminių I 
IžkvIeHmal, pildomi pHIatybės prs- I 

lymal ir kiloki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-3447

r-r --—--——
DĖMESIO

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai S64 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523^8775

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES !

Pardavimas ir Taisymas
2644 WEST 69th STREET

Telef.- REpublIc 7-1741




