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; NEGALIME TOLERUOTI SOVIETŲ
V EKSPANSIJOS, - SAKO KISINGERIS

Jeigu jie tęs savo akeijq, kaip tai daro 
Angoloje, tai mes priešinsimės

WASHINGTON, D. C. — Mes negalime sumaišyti Įtampos 
atleidimo su leidimu Sovietų Sąjungai plėsti savo Įtakos sferą karo 
veiksmais, kaip ji tai daro Angoloje, — pareiškė sekretorius H. 
Kisingeris.

RICHARD S. WELCH BUVO CIA
ATSTOVAS, SKELBIA GRAIKAI

Trys maskuoti vyrai privažiavo prie 
patarėjo ir vietoje nušovė

ATĖNAI, Graikija. — Trys maskuoti vyrai trečiadienio rytą 
nušovė JAV ambasados patarėją Richard S. Welch. Pasikėsintojai 
dėvėjo maskes, sulipo Į juodą automobilį ir pabėgo. Graikų spauda 
tvirtina, kad nužudytasis patarėjas buvo ČIA atstovas Graikijoje.

Jeigu -ji tęs savo akciją, kaip 
ji tai daro Angoloje, tai mes, be 
abejojimo, priešinsimės. Nepa
sipriešinus, kitos valstybės pri
eis Įsitikinimo, kad susidaro pa
vojus jų saugumui. Nėra jokios 
abejonės, kad JAV nesutiks su 
bet kokia sovietų kariška eks
pansija.

Kisingeris kels Angolos klausimą

Valstybės sekretorius Kisin— 
gėris pareiškė, kad jis imsis visų 
priemonių sovietų ekspansijai 
Angoloje sustabdyti. Sekretorius 
Kisingeris yra detentės su So

vietų Sąjunga šalininkas, pareiš
kimus jis darė susijaudinęs, bet 
jis kontroliavo kiekvieną sakini 
ir žinojo, kad jo detentės politi
ką pradėjo braškėti.

Didžiausis jos laužytojais yra 
patys sovietų vadai, Įskaitant 
Brežnevą, bet reikalą pagreiti
no demokratinis kongresas, už
draudęs skirti pinigų demokrati
nėm Angolos jėgoms.

Kongreso vadai privedė deten
tės politiką prie absurdo. Jeigu 
rusai kalba apie detentės politi
ką, tai pinigai nereikalingi. Jei-
gu reikalihgos didelės sumos pi
nigų, tai ta detentė nieko verta.

Nenori siųsti karo 
jėgų Į Angolą

Sekretorius Kisingeris pasi
sakė prieš JAV karo ekspedici
jos siuntimą Į Angolą, jis ne
nori kartoti Vietnamo epizodo, 
bet jis prižadėjo imtis griežtų 
diplomatinių žingsnių sov. eks
pansijai sustabdyti.

Jeigu jo priemonių nepakaks, 
tai tada kvies kitas valstybes pa
galbon. JAV privalės padėti an- 
goliečiams apsiginti nuo rusų 
primetamo “liaudies fronto”.

Šunelis išgelbėjo 
mergytę

Teksas valstijos šeima, skri
dusi savo lėktuviuku į šiaurinę 
Amerikos dalį, nukrito Oregono 
valstijoje, Klamath Falls apy
linkėje, sniegu pridengtuose 
Bryant kalnuose prie 6 laipsnių 
šalčio.

Skridę vyresnieji šeimos na
riai, tėvas, motina ir 14 metų 
duktė, žuvo lėktuvui sudužus.

Liko tiktai gyva jauniausioji 
11 metų duktė Teresytė. Ją iš
gelbėjo, pasak Klamath apskri
ties gelbėjimo tarnybos, jos ma
žytis šunelis, kurį ji laikė už
antyje. šunelis tuo būdu pats 
šildėsi ir šildė mažąją mergy
tę. Taip jie ir išliko gyvi.

Mergytė turėjo sužeistą koją 
ir buvo labai išsigandusi. Gelbė
jimo tarnyba juos tesurado 24 
valandoms praėjus.

Sen. Jackson Illinojuj 
nerimgtyniaus

Sen. Jacksonas, kaip praneša 
jo rinkimų kompanijos vedėjas 
Illinojuje J. Guthmanas, atsisa
ko nuo tarpkandidatinių “rung- 
tinių” pirminiuose rinkimuose. 
Jacksonas tai padaręs pasikal
bėjus su meru Daley ir atsižvelg
damas Į senatoriaus Stevensono 
III pirmenybę, kurią jam teikia 
Illiriojaus demokratų partija.

Kiti du kandidotai, buvęs Ge- 
orgijos valstijos gub. Jimmy 
Carteris ir buvęs nuo Oklaho- 
mos valstijos senatorius Fred 
Harris dalyvaus Ulinojaus vals
tijos pirmini nose rinkimuose. 
Taipgi Ulinojaus rinkimuose ma
no dalyvauti Alabamos gubern. 
Wallace ir Sargent Shriveris.

Vietnamas nori 
geresnių santykių
Amerikos kongreso keturių 

asmenų delegacija, apsilankiusi 
Hanojuje, išgavo trijų Ameri
kos oro pajėgų karių lavonus, žu
vusius paskutiniame Vietnamo 
kare. Delegacijos pirmininkas 
kongresmanas G. V. Montgome
ry pareiškė, kad Hanojaus vy
riausybė pasižadėjusi išaiškinti 
ir gal būt surasti likusių karių 
lavonus, kurių dingusių be ži
nios susidaro keli šimtai.

Taipgi Hanojus noris turėti 
artimus ryšius su JAV ir gau
ti ekonominės pagalbos. Dele
gacijos nariai įgytas žinias Ha
nojuje perduos prez. Fordui.

Portugalija serga 
ekonomiškai

Portugalijos ministerių kabi
netas posėdžiavo ir svarstė blo
gą Portugalijos ekonominę l>ei 
politinę padėtį.

Ministeris pirmininkas, po po
sėdžio, sveikindamas gyventojus 
su šventėmis, pabrėžė, kad tik 
stebuklas gali išgydyti sunkiai 
sergančią Portugalijos ekonomi
ją. Jis kalboje prašė visų darbi
ninkų unijas, kurias valdo ko
munistai, mažinti algas. Esą,- 
visiems bendradarbiaujant, ne
didinant algų ir tuo pačiu kainų, 
tegalima bus palaipsniui išbris
ti iš ekonominio chaso.

♦ Paskutinės žinios sako, kad j
Argentinos ginklu sandėlį puo-*dos vyriausybės ambasadorius
lė 500 partizanų, bet jiems n epą-; prie Jungtinių Tautų Saul Rae 
vyko įsiveržti į sandėlio kiemą.'ir Jungtinių Tautų sekretorius 
Spalio mėnesį kariai nušovė 40 j Kurt Waldheim tuo klausimu 
partizanų, o šį kartą užmuštų 1 susitarė ir net sutartį pasirašė, 
skaičius jau prašoka 50! kad palestiniečių organizacija

Kalifornijoje, Palmdale miestelyje, Rockwell International Space Co. 
stato būsimą erdvėlaivį, kuris skraidys erdvėje netolimoj ateityje. 
Jis bus paleistas į orbitą, praskries kelias savaites, o vėliau nesudeg
damas, bandys vėl grįžti į Žemę, lengviau skrrė&^mas atmosferoje. 
Bendrovė planuoja ši erdvėlaivį baigti statyti ateinančiu metę spa- 

. r * . liy mėnesį.

AUSTRIJA REIKALAUJA ATIDUOTI 
PALESTINOS TERORISTUS

VIENA, Austrija. — Austrijos premjeras pareikalavo išduoti 
Austrijai visus šešis teroristus, kurie nužudė tris žmones ir pa
grobė posėdžiavusius aliejaus valstybių atstovus.

Teroristai padarė valstybei 
didelių nuostolių ir privalo būti 
teisiami pagal Austrijos įstaty
mus.

Visi bus teisiami už trijų žmo
nių nužudymą ir už žmonių gro- i 
bimą. Austrijos įstatymai smar
kiai baudžia grobikus.

Gali leisti pasilikti Alžirijoje

Alžyras, Alžirija. — Užsienio 
ministeris Buteflika mano, kad 
Austrijos vyriausybė leis še
šiems palestiniečiams pasilikti 
tremtinių teisėmis. Pradžioje! 
vyriausybė buvo linkusi išduoti 
visus šešis Austrijos valdžiai, 
bet vėliau pats Buteflika pakei
tė savo nuomonę. Jeigu jie j 
būtų nužudę atvežtus aliejaus! 
valstybių administratorius, tai j 
patys alžiriečiai būtų juos teisę,, 
bet jie vis dėlto arabus palei-! 
do. Galutinas sprendimas pada
rys Alžirijos prezidentas.

Vancouveris priima i 
palestiniečius

Kanadoje, Vancouverio mies
te numatoma nuo gegužio mėn. 
31 d. iki birželio 11 d. pravesti 
žmonių apgyvendinimo klausi- ’ 

mais konferenciją. Konferenci
ja vyks Jungtinių Tautų vardu. 
Vancouverio miestas, tačiau, į 
tą konferenciją nenorėjo įsileis
ti palestiniečių delegacijos PLO.

Paskutinėmis dienomis Kana-

Argentinos kariai 
sumušė partizanus
BUENOS AIRES, Argentina. 

— Gerai organizuotas partizanų 
dalinys vakar bandė įsiveržti į 
tolimesniame Buenos Aires prie
miestyje esantį sandėlį ir pasi
rinkti pageidaujamų ginklų bei 
amunicijos. Užpuolimo vadai 
blogai apskaičiavo. Jie tikėjosi 
labai lengvai įsilaužti į vidų, bet 
jie buvo stiprios ugnies sutikti.

Dar blokiau, kai pradėjo trauk
tis. Gerai ginkluotas kariuome
nės dalinys juos persekiojo. Ap
skaičiuojama. kad užpuolime da
lyvavo 150 ginkluotų partizanų, 
bet jie nepajėgė įsiveržti į san
dėlį. Oficialus pranešimas sako, 
kad kariams pavyko nušauti 50 
partizanų, o kiti paskubomis bė
ga ir ieško vietovių pasislėpti.

Kariuomenės vadovybė yra 
įsakiusi saugoti karo medžiagos 
sandėlius ir neįleisti pašaliečių 
į vidų.

TURISTŲ ANTPLŪDIS
MIAMI, Florida. — Savaitę 

prieš Kalėdas į Miami suvažia
vo daugiau kaip 400,000 “turis
tų” pasišildyti žiemos saulėje ir 
pasimaudyti Atlanto vandenyje, 
šventėms artėjant viešbučiuose 
ir moteliuose pritrūko vietų, bet 
to negana. Miami turizmo biu
ras tvirtina, kad žiemos šven
tėms laukiama dar apie šimtą 
tūkstančių laikinų svečių.

PLO galės dalyvauti konfferen- 
cijoje ir net, kaip ekspertai, at
stovaus J. Tautas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Argentinos marinai ir poli- 
I ei ja padėjo kariams apsupti Mon- 
i te Chinagolo srityje buvusius
partizanus ir neleido jiems pa- 

i bėgti. Kariams įsakyta perse
kioti bėgančius partizanus.

♦ Užpuolančių partizanų drau
gai pradėjo deginti keleivinius
sostinės busus, kad padėtų par

tizanams pabėgti, bet policija 
ir ugniagesiai areštuoja padegė
jus. Peronienė kelia didelį pa
sipiktinimą.

Sekretorius Kisingeris ban
do susisiekti su kitom valstybėm, 
kad imtųsi bendrų priemonių so
vietų ekspansijai sustabdyti An
goloje. Jis yra įsitikinęs, kad 
jam pavyks gauti reikalingos pa
galbos, jei kongreso nariai pa
dės. Jis yra įsitikinęs, kad riša 
detentės politika eina niekais.

o Palestinos teroristai iš anks
to planavo užpuolimą. Jie jau 
1972 metais pradėjo vežti gink
lus į įvairias Europos vietas ir 
slėpti juos, kad atvykę parti
zanai galėtų juos naudoti. Pran
cūzijos policija jau 1973 me
tais pas "vieną alžirietį ir 3 pa
lestiniečius rado didoką sandėlį 
revolverių ir parako.

Graikių policija saugo kiek
vieną Amerikos diplomatą, kad 
nepasikartotų panašus užpuoli
mas, koks buvo padarytas prieš 
patarėją Welch.

■* Argentinos kariuomenės va
das gen. Vidala įsakė visiems 
kariuomenės daliniams išnai
kintų ginkluotus banditus.

Sutriuškino 
komunistų partiją 
Urugvajaus apsaugos jėgos 

sutriuškino už įstatymo ribų 
esančią komunistų parapiją, su
imdami jos pirmininką buvusį 
Uragvajaus kongreso atstovą 
Jose Luis Masserą ir partijos 
sekretorių rusa Vladimirą Iliči- 
jų, Turianskį.

Massera buvo išmestas iš kon
greso 1973 m., kai Uragvajaus 
valstybės prezidentu tapo Juan 
Maria Bordaberry.

Senatorius Philip Hart buvo labai ge
ros nuomonės apie FBI yeiklą, kol 
jam teko užgirsti apie tos palios įs
taigos agentu inipinėįimo tinklą pa* 
čioje Amerikoje. Jam atrodo, kad tai
kia nauįo įstatymo įstaigos galiai

Maskvos tikslas
Sovietų Sąjungos politikos tik- 

las yra išjungti Europą iš po- 
’litinės arenos ir išplėsti rusiš
ką Įtaką nuo Lietuvos Brastos 
iki Bresto, nepavartoju.s karinės 
jėgos. Taip pareiškė buvęs gy
nybos sekretorius J. Schlesinge- 
ris, kalbėdamas Paryžiuje su 
laikraščio “Le Point” reporteriu.

“Jūs turite tik skaičius pa
tikrinti. Sovietų ginklų arsena
las paima 15 G Į metus visos so
cialinės sovietų brutto produkci
jos. Mūsų gi tik 5% tesudaro. 
Absoliutiniais skaičiais imant, 
Sovietų Rusijos apsiginklavimo 
pajėgumas 45% didesnis už JAV. 
Tas skirtumas metai iš metų vis 
didėja. Sovietai dabar turi tar
nybai paruoštų ’4,700,000 karei
vių, kas sudaro du kart dides
nį skaičių negu mes kad turime. 
Paskutiniais metais jų taktinių 
karin ių lėktuvų gamyba viršija 
mus 70%. Jie stato keturius 
kart daugiau karinių laivų kaip 
mes. Visa tai, kartu su žemės 
jėgomis, jie viršija mus santy
kiu 7:1 arba net 8:1”.

Schlesingeris toliau pabrėžė, 
kad Sovietai Europoje savo Įta
kos pasistūmėjimą bei įsigalėji
mą labai pagerino. Toki reiški
nį Europoje beveik nieks ir ne
pastebėjo, tačiau, tai labai daug 
reiškia.

Rinkiminės lėšos
Kiekvieni politiniai rinkimai 

Amerikoje kaštuoja daug pini
gų, neišskiriant nei prezidenti
nius. Prez. Fordo rinkimų komi
tetas atsidūrė sunkioje finan
sinėje padėtyje: daugiau išlaidų 
nekaip įplaukų.

Komitetas tuo tarpu yra su
rinkęs 1.3 mil. dolerių, bet to 
neužtenka. Todėl prekybos sekr. 
R. C. B. Morton prašo visus sa
vo kabineto draugus, kad jų kiek
vienas bent 7 kartus viešai pa
kalbėtų ir tuo prisidėtų prie lė
šų rinkimo. Bet viena iš jų 
sekr. Carla A. Hills, pasiprieši
no, sakydama, kad tas susikirs
tų su jos einamomis pareigomis 
ir įstatymais, nes. jos departa
mentas turįs daug reikalų su 
bankininkais, namų statytojais, 
kontraktoriais ir kitais.

Prezidentas Fordas 
išskrido poilsiui

Prezidentas Fordas su šeima 
antradienį išskrido į Vail, Colo, 
kur rengiasi praleisti šventes. 
ITaeitais metais jis ten buvo dvi 
savaites, o šį kartą jis išvažia
vo tiktai vienai, bet jis nori pa
ilsėti, kad galėtų tęsti įtemptą 
darbą. Į Vail Kalėdoms suvažia
vo visi Fordo šeimos nariai su 
vaikais ir vaikaičiais.

Nužudytas. Welch dalyvavo 
JAV ambasadoriaus Jack B. 
Kubisch suruoštoje Kalėdų puo
toje. Ten dalyvavo ne tik JAV 
ambasados tarnautojai su žmo
nomis ir vaikais, bet ir kiti kvies
tiniai svečiai. Welch buvo se
nas ambasados tarnairtojas ir 
patarėjas. Kartu su juo daly
vavo jo žmona ir jo mažametė 
duktė. Visi trys vėlai grįžo iš 
ambasadoriaus kiekviena metą 
ruošiamo kalėdinio pobūvio.

Ambasados patarėjas Welch 
gyveno Atėnų priemiestyje, apie 
8 mylios nuo miesto centro. R. 
Welch šeima pastebėjo, kad jų 
automobilį sekė nedidelis juodas 
automobilis, bet jie nekreipė į 
minėtą automobilį jokio dėme
sio. Kai Welch šeima privažia
vo prie nuomojamos vilos fr sus
tojo, sustojo ir sekusioji maši
na. Iš jos išlipo vienas vyras, 
paleido tris šūvius į ambasados 
patarėją, grįžo į mašiną ir din
go nakties glūdumoje.

Ponia Welch _su dukra užgir
dusi šūvius, bėgo ieškoti apsau
gos. Josios vyras krito negyvas 
ant šaligatvio. Užpuolikams nu
važiavus ir šūviams aptilus, ji 
išėjo prie vyro, bet iš jo jau nie
ko neužgirdo. Ji tuojau infor
mavo policiją ir ligoninę, prašy
dama greitos pagalbos. Pašauta
sis tuojau buvo nugabentas i li
goninę, bet ten gydytojai kons
tatavo mirtį.

Atėnų policija labai atidžiai 
tyrinėja reikalą. Ji konstatavo, 
kad gyvybę atėmė patyrę už
puolikai. Viskas buvo gerai su
planuota ir pavyzdingai atlikta. 
Užpuolikai keliais šūviais užmu
šė Welch. Jie būtų galėję nu
šauti ir jo žmoną su dukra, bet 
jų visai nelietė. Policija nutarė-, 
kad pasikėsinimą ruošė arba bu
vę policininkas arba kariai, mo
kyti kaip atimti gyvybę. Jie 
greitai dingę.

Graikų premjeras Carmanlis 
pasiuntė užuojautos telegramas 
našlei, ambasadoriui ir JAV pre
zidentui Fordui. Jis pareiškė, 
kad graikų vyriausybė imsis vi
sų priemonių pasikėsintojams 
surasti. Premjeras pasikėsini
mo metu buvo Korfu saloje, liet 
jis jau davė ministrams reika
lingus patvarkymus pasikėsin
tojams išaiškinti.

Prezidentas Fordas taip pat 
pareiškė užuojautą Welch naš
lei ir pareiškė vilties pasikėsin
tojams surasti. Graikų spauda 
rašo, kad buvęs diktatorius Pa- 
padopoulis gana dažnai susitik
davo su patarėju Richard S. 
Welch.

Į
I Debesuota.
Saulė teka 7:17, leidžiasi 1:23.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

jaus, duonos ir mokslo, bet ir 
asmenybės suformavimo. Žmo
gus be asmenybės, dar nebus 
“pilnas”, bus tik žmogaus iškam
ša.

Namai, mokykla, bažnyčia 
privalo talkinti vaikui išugdyti 
svėiiką asmenybę. Vaikas tu
rėdamas sveiką asmenybę neguls 
į visokį purvą, bet stengsis būti 
žmogumi.

Tai mat, gerbiamas Nerimavi- 
čiau, kokių gražių pamokymų ga
lima pasiskaityti! Visi privalo
me būti dėkingais tiems, kurie 
rašo. Satyrikas

Velnias pas lietuvius

Gerbiamas Nerimavičiau!
Perskaičiau įdomų raštą (gal 

ir Tamsta skaitei?), kuriame 
Įrodinėjama, kad ne visų žmo
nių ecama “pilnais” žmonėmis. 
Tikrai “pilnais” žmonėmis rei
kią * tapti”. Kas nėra “tapęs”, 
tą negalima priimti į “pilnųjų” 
žmonių gretas.

Negana, esą, turėti dvi ausis, 
nosį, dvi rankas su penkiais pirš
tais ant abiejų rankų, dvi kojas 
su latais ar be batų, bet jeigu 
jo šir lis nedėkinga — palauk kol 
toksai tipas taps žmogumi.

Eet ir^širdies dėkingumas ma
žai tepastumės į žmoniškumą, 
jei jo protas bus žemiau strėnų. 
Kad tapti žmogumi reikia steng-1 Užsimanė velnią veikėjauti — 
tis, kilstelėti protą kiek galima 
aukštyn. Kitas žingsnis — rei
kia rasiliuosuoti nuo apgaulės. 
Po to reikia nesirūpinti dalykais, 
kurie nereikalingi, o siekti su- 
žmor.i 'gėjimo. Kiekvieno svar
biausioji pareiga esanti: sukur
ti sa"yje tikrą žmogų. Kiekvie
nam reikia nusipaišyti savyje 
Kūrėjo paveikslą ir tą paišymą 
geriausia padaryti dar negimus.

Tiems, kurie planuoja padau
ginti žmonių skaičių, patartina 
ku’ ti naują žmogų tik iš sveikos 
medžiagos, nes tik taip sukurtas 
žmogus turės sveiką paveldėji
mą. Be sveiko paveldėjimo žmo
gus dar nebus “tikru” žmogumi. 
Sveika medžiaga turi būti ne gir
ta. ne rūkyta, nes apsvaiginta 
narkotikais ir neapsunkinta ne
žmoniškumais.

Patirtis rodo, kad dažnai nau
ja žmogysta esą sužalojamas 
svaigalais, rūkalais ir narkoti
kais. o kad to nebūtų, reikia tuos 
niekniekius pamesti. Tėvai tu
ri pradėti naują gyvybę svei
kai ir nesugadinti iki gimimo. 
0 paskui reikia ne vien dango-

Galvą nukapot kitam šalia.
Bet velnių tautoj viens kitą 

[piauti

Vis nemoralų ir nevalia.
Tad pas
Čia jam

Vos tik

lietuvius nuėjo, 
sekėsi tiesiog jau .

[dyvinai — 
dalgis rankoj

[suskambėjo,
Patys kiša galvas, avinai.

K. Bradūnas,
' iš “Velnių tercetas”

Ir ištikrųjų velnias, pasiver
tęs i žaltį, ne tik sugundė Ievą 
ir Adomą rojuje, pakišdamas už
gintą obuolį, bet jis, pagal Bra- 
dūną, įsisuko ir pas lietuvius. 
Tik šiuo atveju velnias pasiver
tęs į vadinamojo “bendradarbia
vimo” avinėlį, kiša lietuviams 
obuolį iš raudonojo rojaus

Bloga pradžia viską gadina

Lietuvių priežodis sako: “Ge
ra pradžia — pusė darbo”. Tai 
kaip yra su bloga pradžia?

- Į klausimą gana vykusiai at
sakė Draugo filmų recenzente
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Naujienose galima gauti puikiv knygų, kurios papuos bet 
knygy spintą ar lentyną.

K. Sielinis, PENKTIEJI METAI, graliai irtsta, 592 psl
K. bieimts, DIENOJ ANT, gražiai grisia. 404 psl.
□r. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kama $6.00. Minkštais virs.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ I5TO 

RIJA, 1 dalis. 208 psl., įrišta — S3.00, minkytais vir
beliais — $2,00; II dalis, 225 ps<„ įrišta — ’'S.OO. minkš
tais viršeliais ...... ...... ............ -..... ... ...........................

prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psi
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO. 492 psl minkštais nr 

sėliais.
Juozas Liūdžius,
3 Liūdžiuviene.

88 psl........
lantna Narūne.

170 psl.
Gudehs, POVILAS MILERIS, biografuos bruožai 232 
puslapiai ...... ...................

Knygai užsakant reikia pridėti

RAŠTAI, 250 psl......................... ..................
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU

TRYS IR VIENA, jaunystes atsiminima i

25 et. pašto išlaidoms 
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Stasė . Į,
“Filmų įvairumai Cruodčio 18 
d. to dienraščio kultūriniame 
priede aptardama gerai išrekla- 
muotą filmą “Jaws”, ji taip pra
deda:

— Beveik neįmanoma įpras
tai “recenzuoti”,, “Jaws”, šiuo 
metu vargiai rasi tokį neišma
nėlį, kuris nebūtų girdėjęs apie 
Peter Benchley’o labiausiai per
kamą knygą apie milžinišką bal
tą ryklį, terorizuojantį Atlanto 
pajūrio gyventojus. Dabar pats 
Benchley, Carl Gottlieb ir kiti 
smarkiai pagerino romaną, pa
rašydami spalvotam filmui dar 
puikesnį tekstą.

Pačioje recenzijoje, girdama 
tą filmą ir jo pastatymo gudry
bes, tik pačioje pabaigoje atsi
grįžta pasakyti keletą tiesos žo
džių apie jį ir apie Įžangoje mi
nimą išmanėlių elitą:

— Paleistas į rinką vasaros 
metu, filmas susižėrė į savo nas
rus milijonus dolerių. Ir dar da
bar “žiotys” ryte ryja milijo
nus kino teatruose. Nors ski
riamas visai šeimai, bet jis tik
rai ne jautriems žmonėms. Ne 
vienas šiurpu sustingęs ar iš su
sijaudinimo Į kaimyną kabinasi, 
o kitas ir apie atostogas okeano 
bangose susimąstys.

Sigutė Pašilytė

b ‘ 4 dole ‘
nereikalingai išleistų apdraudai.

Verti metinės premijos

Šių metų pavyzdingiausio 
sportininko titulai turėtų būti 
skiriami Symbionese Liberation 
Armijos veteranams Emily ir 
Bill Harris. Juos sulaikė FBI 
agentai jų įprastos mankštos-— 
bėgiojimo metu. Jie gyveno, pa
gal seną graikų taisyklę: 
kame kūne, sveika siela.

Knyga ir krupnikas
Vysk. M. Valančiaus metams 

baigiantis N. Kvietinskas nagri
nėja Nepriklausomos Lietuvos 
savaitraščio 42 nr. virš minėtų 
dalykų įtaką bei apyvartą ir 
straipsnio pabaigoje taip rašo:

— Nenuostabu, kad ir kita
taučiai mus dažnai pažįsta ne 
tiek knygos, kiek gėralo dėka. 
Kartu teko sutikti - jau pagyve
nusį, linksmą, šnekų ■ kanadietį 
su papurusia nosimi. Jis pasisa
kė turėjęs reikalų su daugeliu 
mūsų tautiečių. Suminėjo kele
tą pavardžių ir vardų. Paskui, 
Įrodydamas, kad yra ir lietuviš
kai pramokęs, pridėjo — Krup
nikas. Jis tą vieną žodį težino
jo, bet labai taisyklingai ištarė. 
Buvo į jį gerai įsiklausęs.

K. Petrokaitis

Svei

. . ■■ . dalyti, ži-
icma, tik rezultatai bus vienodi 
— nulis.

Bet mūsų veikėjai ėmė ir įro
dė, kad dalinant ne mažėja, bet 
didėja. Ryškiausią pavyzdį da
vė Amerikos Lietuvių Bendruo
menės organizaeija. Po užpe- 
reitų metų Verbų sekmadienio 
Bendruomenė pasidalino į dvi da
is ir tuo būdu vietoj vienos at

sirado dvi Bendruomenės: Lie
tuvių Bendruomenė (LB) ir tą 
3at vardą turinti, bet tikrumoje 
esanti Frontininkų Bendruome
nė (FB).

Kadaise Europoje buvo net 
du Vlikai, dabar yra dvi Čiurlio
nio galerijos, buvo du Anglijos 
lietuvių klubai, žodžiu, mūsų 
visuomenės gyvenimas eina pa
gal dainelę, kuri taip prasideda 
ir vėliau tampa refrenu:

Išbėgs, išbėgs pelė 
Ta pelė tą grūdą, 
Tą grūdą per pusę, 
Tą pusę per pusę 
Avižėlių žalių.

Don Pilotas

iš miško

Giliausiai įstrigusi 
Bieliausko mintis

Dialogas
Ji: — Negaliu nuspręsti, ar 

eiti pas minčių aiškiaregj, ar 
pas ateities spėjiką iš delno?

Jis; — Geriau eik pas delno 
burtininką, nes delną tu tikrai 
turi.

Teisme
— Ar judu negalite išspręsti 

savo ginčą be teismo? — klausė 
taikos teisėjas nukentėjusio ir 
kaltinamojo.

— Mudu bandėme tai daryti, 
tik policija visai be reikalo su
trukdė, — paaiškino atsakovas. I

Jaunimas kaip ir senimas
Draugo 291 nr. “Iš Ateitinin

kų Gyvenimo!’ skyjęįuje Pranas 
Razminas rašo apie klystančių 
bei klaidžiojančių jaunuolių gel
bėjimą ir iškelia nemalonų da
lyką, kad “dažnai ir į ateitinin
kus Įsimaišo tokių, kurie nela
bai paiso pagrindinių princi
pų”.

— ,šio skyriaus jaunimas kaip 
ir neskaito. 0 jei ir paskaitys, 
tai tik nusišypsos iš fantastiškų 
užmojų seno žmogaus. 0 nusi
juoks dėlto, kad jis tik save te
vertina. Jis viso pasaulio cent
re.

Tarybinė informacija
Kai Chruščiovas lankėsi Ame

rikoje pas prez. Eišenhauerį, su
tarę -abu padaryti bėgimo lenk
tynes. Paskirtu laiku abu starta
vę. Prez. Eisenhaueris greit pra
lenkęs Chruščiovą ir atbėgęs pir
mas.

Maskvos “Tass” praneša apie 
Įvykusias lenktnes T. S-gos gy
ventojams: . .
“Chruščiovo atvykimui pagerb

ti buvo suruoštos tarptautinės 
bėgimo lenktynės. Tarybų S-ga 
laimėjo antrą vietą, o ameriko
nas atbėgo priešpaskutinis”.

K. Pleperis

Moderni aritmetika

■ Iki šiol buvo visiems aišku, 
kad du kart du bus keturi,o 4 
padali nūs iš 2 gausime 2. Taigi 
dauginant didėja, o dalinant ma
žėja. Modernių laikų vienas 
mokslininkas aiškino, kad nuli

Praeitą savaitę Chicagoje 
skaitė paskaitą Dr. Vytautas J. 
Bieliauskas. Jis pripasakojo 
daug kontroversinių alykų, bet 
giliausiai klausytojams Įkrito ši 
mintis:

Vienas Europos zoologijos 
sodo vedėjas pasiūlė Kissinge- 
riui naują darbą. Davė jam vie
name narve laikyti vilką ir ėriu
ką. žmonės eis žiūrėti ir neš 
pinigus...

Kissingeris pasiūlymą priė
mė ir viskas gerai sekėsi. Atva
žiavo Kisingerio motina ir pa
klausė sūnaus, kaip jis vienoje 
vietoje gali laikyti vilką ir ėriu
ką?

— Mama, kiekvieną rytą aš 
Įnešu naują ėriuką, — trumpai 
ir aiškiai jai atsakė galingas jo
sios sūnus. Girdėjęs

MOKSLO SKIRSNELIS

Mokslas ir ekonomija
Kanadiškio lietuvio G. Urbono 

ir kitų leidžiama mėnesinis laik
raštis “Speak Up” turi Finansų

1. vi. ' Let's Tuk Mor.ey’’. I a- - 
kričio numeryje ten yra cituoja
mas anglų ekonomisto Sir Nor
man Angell pareiškimas:

— Mūsų mokyklose kiekvienas 
mažas vaikas ar mergaitė turi 
mokytis, kad žemė yra apvali ir 
sukasi apie savo ašį, kad pasau
lis praeityje turėjo karalius ir 
karalienes. Jie mokosi žodžius 
kalbų, kuriomis jau niekas ne
kalba tūkstančius metų.

Nors jie turi išmokti visus 
šiuos dalykus, bet nieko nėra 
mokomi apie daiktą bei reika
lą, su kuriuo jie susidurs kiek
vieną savo gyvenimo valandą — 
apie pinigus jų kišenėse, ką jie 
gero gali padaryti, kaip su jais 
elgiasi bankai, kaip jie gali juos 
padidinti ir sumažinti, šis da
lykas gali būti mokomas lygiai 
taip pat lengvai, kaip ir miru
sios kalbos, arba gramatikos tai
syklės, arba mirusių karalių ir 
karalienių generacijos”.

Senovės lietuviai turėjo tuo 
pat reikalu trumpą ir aiškų prie
žodį ar patarlę:

—< Dėl to neturtingas,, kad 
kvailas, dėl to kvailas, kad ne
turtingas.

žinios iš mokslo pasaulio

:— Michigan valstijos univer
siteto mokslininkai nustatė, 
kad amerikiečiai savo gyveni
mu yra patenkinti tik sąlyginai, 
nes jie geresnio nežino.

— Lygių teisių veikla mūsų 
-mokslo įstaigose jau turi įtakos 
ir gyvenime: Cincinnati mieste 
buvo areštuoti du “Go go” šo
kėjai už nepadorumą viešumoje. 
Tie vyrukai buvo 20 ir 24 metų. 
Iki šiol šiais dalykais užsiimi
nėdavo tik merginos.

— Mokslininkai moko šimpan-
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Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
viu gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
Ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje 273 psl., kie'ais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje bejsi- 
Kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kama 7 dol.

ČiKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LflTUVOJ. 
z\utorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininfcnose. Kauri’s, Nautiakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.50 Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00

D. Kuraitis, KELIONE Į ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žamaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kama $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAžTtJE. 
M psL Kaina $150

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So HĄLSTED ST., CHICAGO, ILL..60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant pa^tu Ir pridedant 

čvki ar pinipin* oer a<d*

i

•. k-įlbčfi. Be a’rejo kils ir po
litinis klausimas: ar jas priim
ti j Jungtines Tautas?

— Buvęs ČIA agentas Philip 
Agee tvirtina, kad ITT planavo 
kenkti Čilės prezidento Allendės 
valdžiai moksliniu būdu suke
liant net žemės drebėjimą. Tam 
tikslui buvo planuojama Andų 
kalnus apjuosti vielomis ir pri
jungti sterefonikos aparatus.

Mokslų magistras

Magaryčios ‘ :
• Jei nevalgantį mėsos vadi

na vegetaru, tai žmonėdrą turė; 
tų vadinti humanitaru.

• pradėjus virš šimtmečiui, 
nustatyta, kad miestų atnauji
nimo programos pradėtos ne Los 
Angelėj Watts distrikte, ne New ' 
Jersey valstijoj ar Detroite su-' 1 
keltais gaisrais. Miestus atnau
jinti pradėjo Mrš. O’Leary kar
vė, sukeldama didžiulį1 'gaisrą

Chicagoje prieš virš šimtą metų
,’4V.

©.Po vestuvių jaunoji prisi- 
pažino, kad ji nemoka nęį virti, 
nei jokio kito namų darbo, nei 
vaikus auginti. Vyras atsakė: 
— Tai nieko, brangioji. Man 
teks nuomoti kitą žmoną.

© Frontininkų Bendruomenės 
(FB) naujoje taryboje būsią 
net 60 tarėjų. Kodėl 60? Cicero 
miestelio “rabinai” tą dalyką 
taip aiškina: Cleveland© seime 
už rezoliucijas’ smerkti patrioti
nės visuomenės arba LB vado
vus balsavo 29 tarėjais. Kad to
kių būtų daugiau, tai tą’skaičių 
padaugino iš .dviejų, o kad būtų 
lygūs skaičius arba kapa, tai pri
dėjo dar du. ’

>KA1TvE 'P KITAN pATARK

- A. - T VNĄCj'r
* <

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” 
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada

naujam skaitytoju 
tik už $5;0f) rrtetąms!

(Reguliari prenumerata

Prašome isxirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu.

.......................................   A
(Pa varde ir ^ vardas)

(Tikslus adresas)

Įdomu, o kaip pats Razminas 
ir kiti ateitininkų vadaLbei “ra
binai” vertina kitas demokrati
nes lietuvių institucijas, jose 
dirbančius ilgamečius veikėjus 
ir senus žmones bei jų bendrus 

■ užmojus. Iš jų elgsenos atrodo, 
kad jie taip pat tik save tema-’ 
ro ir tik savo darbus bei užmo
jus vertina. Todėl siūlau gel- 

.bėjimo darbus pradėti nuo klai
džiojančio senimo. S. Bukis

Jūreiviai ir virėjas

t Viename laive buvo geri jū- 
' reiviai ir geras virėjas. Visi jie 
[gražiai sugyveno. Kartą jūrei
viai nutarė juoktis iš virėjo ir 
jam visokias išdaigas darinėti, 
bet virėjas atrodė visai nekrei
piąs į tai jokio dėmesio. Jūrei- 

j viams nusibodo tie kvaili juokai, 
todėl jie nutarė vėl gyventi ge
ruoju ir apie tai pasakė virėjui. 
Virėjas jiems atsakė:

— Tai gerai. Jei jūs iš manęs 
nesityčiosit, tai aš nepilsiu pa- 

’ mazgas į jūsų sriubą...
Mažasis kalbininkas

Motina vedė Algiuką į Mon
tessori vaikų darželį. Einant pro 
pradėtą statyti namą Algiukas 
paklausė:

— Ką tie vyrai veikia?
Jie stato namą. Matai, kad 

statyba eina...
Ar statyba turi kojikes, kad 

eina? — nekaltai paklausė 
giukas.

Atvirai sakant

Al-

t Žmona pasitiko savo vyrą 
f rodrome ir sakė:
i — Gerai, kad laimingai su

ae-

zn-

_______ __

Schefflera

Terrarium

Where

■"Tb; 7-.WT?

Saint Anthony Savings
V7' -y 1447 SOUTH 49TH COURT, CICERO, ILLINOIS 60650

CHOOSE ANY ONE OF THE ABOVE FREE! 

GET YOUR SCHEFFLERA TREE FrFe!

Fresh ideas for
your home from

Jade

Dieffenbachia

Dracaena

Brighten your home, apartment or office'with a 
beautiful, live house plant from Saint'Anthony 
Savings.

Choose a hanging basket of attractive Swedish 
Ivy or. if you’d prefer a table plant select a 
colorful Dieffenbachia, an elegant Jade or a 
sprawling Dracaena.

If you enjoy making things, or know Someone 
who does, you may waQt to select a do-it-yourself -- 
terrarium kit. ‘ ... ’.,

And for those of you who think “really big? we 
havė a stunning Schefflera tree that will enhance 
the decor of any room.

Here’s all you have to do to get your plant, ■ - 
terrarium or tree: ’ ■ '

$1000

Deposit Ivy Dieffenbachia Jade Dracaena Terrarium
$250 $3 S3 S3 S3 $3
$500 $2 $2 S2 $2 $2 \

$2500

Deposits must be left in the account for minimum of six weeks or be subject 
to pay for the full price of the premium.

One selection per family and remember quantities are limited so hurrv 
in today. 7

Our fine china promotion ends January 20th so come In and complete 
your set or ask us how you can acquire this attractive dishware.

OFFICE HOURS
‘ Daily 9:00 to 5:00: Monday 9:00 to 8:00

Saturday 9:00 to 1.00 
Wed. & Sunday Closed 
Suburbs call: 656-6330 
Chicago call; 242-4395

i _ NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL —FRIDAY, DECEMBER 26 "19



y- JONAS DAUGĖLA

AUDRAI IŠVERTUS STULPĄ VIENĄ...
• Vi ..Vietoj nekrologo Jonui Bertašiui

Berods, tai buvo jau daugiau, ;
kaip-prieš Vienerius metus. Jo jo, ko prieš jį jau gyvenę ne
mažame strliončlyje pasėdėję būtų pastebėję.
daugiau kaip trejetą valandų rie jų lyg tie gimtosios žemės* 
ir aptarę. Veik visus kasdieni-1 pilkieji grumsteliai patys sa-' 
n»uązreikalus bei dienos aktua- vimi sudaro tą vešliosios gini-! 
lijas, kažkaip tą sykį nedrįso- tosios žemės derlinga arnienį,! 
me užbaigti pasimatymą ir pa- kuriame noriai prigyja tos pa-i

A. • > • ’T’fc M > • • • . į

gal net nepastebėję nieko nau-

sakyti sudieu. Bet pagaliau jis 
išsitiesė visu savo augalotu 
ūgiu prieš mane atsisveikini
mui ir nieko nepasakęs sukniu
bo ant mano peties, o kai pa
kele? galvų, pamačiau, kad 
raukšlėtu skruostu ant ūso nu
riedėjo ašara.

Nors ir:spėliojau, bet nie- 
kaipt negalėjau sutikti pats su 
sėvjipi, kad tai būtų paskutinis 
Vartąs kai susitikau savo bran
gų collegą, ištikimiausią idė
jas, draugą — Joną Bertašių...

Ogi, kiek panašių susitiki- 
mu buvome turėję ir kiek ilgų, 
iĮgų(inetų. buvome artimi pro- 
fesmio ir visuomeninio darbo 
neatskiriami ir bendros talkos 
talkininkai. ,

Yra pasaulyje gi labai daug 
žmonių, kurie iškeliauja am
žinybės takais, nesukūrę di
delių. filozofinių teorijų, ne
surašę Savo gyvenimo ir tikė
jimo,;į storus knygų tomus ir

Tačiau kaiku-

JONAS BERTAŠIUS

ateitį ir liki

v*

Nuo

Midland Sayings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
šų apylinkė?. Dėkojame

pasitikėjimą. Mes norė
tose būti Jums naudingi 
ir. ateityje. .

Sąskaitos apdraustos iki
' '■ ' • $40,000

$929 So. HARLEM AVE., 
ĖįHdgęvlęw> Illinois 60455
•C Tf I . 598-9400

sėtos didžiosios idėjos ir veš-! 
liai auga didžiųjįi tautos ir 
žmonijos genijų paskelbti šie-j 
kiniai. Jie savo gyvastingumu* 
imliai priima i save did jį tau-j 
tos vyro, patrioto pašaukimą j‘lio gyveninio skaidrų rytojų, 
ir pasakoja visą save toms di
džiosioms idėjoms kasdieninė
je aplinkoje realizuoti.

Vienas tokių tos didžiosios 
tautinio ir valstybinio darbo 
talkos nenutrūkstamos gran
dies žiedų buvo ir Jonas Berta
šius, kuris sulaukęs 77 metus 
paliko mus liūdinčius ir žymiai 
biednesnius.

Dar Rusijos carų priespaudos 
laikais gimęs gilios Žemaitijos 
sodžiaus pirkioje ir pakėlęs 
sunkias gausios ir biednos šei
mos vaikystės dienas, išsitiesė 
išskirtinai augšto ūgio vaiki
nu ir pilnomis jau gerokai su
brendusio jaunuolio jėgomis ir 
žvalumu staiga išvydo mūsii 
tautos nepriklausomo valstybi-

• - -
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l ik šis gilus nepalaužiamas 

likėjiuias deinokralijos princi-J
• puis vertė J. Bertašių atkakliai ‘ Neseniai »Naujienų» (Nr. 286) 
kovoti su visomis visuomenmm trurnoame straipsnyje “Bitės 
ųyvemmo negerovėmis. O ne-_užpuolė Žmones» buvo pažymė. 

-tiuėdamas priemonių aktjsla’jta, kad piktosios bitės besiplės- 
. joms pasipriešinti, jis visada | jamos slenka šiaurėn ir JAV 
bandė viešai jas išryškinti

, v(» gyvenimo paskutiniaisiais fcas bus )ęaį jų prisiveis Ameri- 
' melais jis labai jautriai išgy- fcoje.

Toks pasakymas paragino ma
ne šį tą prisiminti apie bites Lie- 

Ituvoje. Mano tėviškėje tų bi- 
Ičių avilių, išdėstytu sode, buvo

yra vienodai pavojingi?

jau dabar baiminasi ir klausia:

Ir nuo to laiko visą savo ener
giją, budrumą, asmeninę ini
ciatyvą ir fizines jėgas sujun
gė su Lietuvos nepriklausomo 
gyveninio raida. Visą savo že
miškąjį gyvenimą išimtinai pa
aukojo savo brolių — Lietuvos 
artojų — šviesesnei ateičiai 
siekti ir kovoti už niūrios kas
dienybės praskaidrinimą.

Gimęs ir augęs Lietuvos so
džiuje, nuo pat vaikystės ste
bėjo Lietuvos kaimiečio var
gą ir rūpesčius, gerai pažino 
kaimo žmonių psichologiją, at
jautė jų troškimus ir rįžosi 
drauge ištikimai nešti jo kar
čią dalią. Tam jis ir pasirin
ko agronomo profesiją.

J. Bertašiui neteko aktyviai 
dalyvauti anuometiniame Ketu
rių politiniame judėjime, ku
ris plačiau tada pasireiškė Ru
sijos gilumon pasitraukusių 
pabėgėlių tarpe. Jam neteko 
jaunystėje giliau apčiuopti tuo
metinių srovių skirtingumus. 
Bet Bertašius jauste jautė, kač 
mūsų tautos, o ypatingai jos 
pagrindinio luomo — ūkininki- 
jos gyvenimo laimę ir švieses
nę ateitį (gali lemti tik demo
kratinė valstybinė santvarka. 
Tad J. Bertašius savo gyveni
mą, darbą ir jėgas iki pat pas
kutiniojo atodūsio Čikagoje ir 
paaukojo demokratijos idėjų 
puoselėjimui mūsų tautoje ir 
visuomenėje. Jis besąlyginai 
gynė, kiek tai jam buvo įma
noma, demokratinę Lietuvos 
valstybės santvarką bei jos iš
laikymą. Vos Lietuvos Nep- 
priklausomybę paskelbus, Vil
niuje buvo sušaukta mokyto
jų konferencija, čia pirmą 
kartą jaunas mokytojas turėjo 
progos susitikti tuometinį mi
nister! pirmininką Mykolą Sle
ževičių.

Jo ugninga kalba ir asme
nybės didingumas tuojau su
žavėjo Joną ir jis ryžosi sekti 
tą didelį valstybės vyrą. Nuo 
to laiko pasaulėžiūriniai ir po
litiniai jis įsijungė į varpinin
kų srovę ir buvo aktyvus Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų 
veikėjas tiek Lietuvos Nepri
klausomo gyvenimo tiek jos 
didžiųjų nelaimių laikotarpiais.

Tačiau demokratija Berta
šiui nebuvo vien tik seimo rin
kimų tvarkos ar valstybinio 
aparato sudarymo klausimais. 
Jo, kaip demokrato, įsitikini
mai buvo atžymėti nuolatiniu 
asmeniniu dinamizmu ir nuo
latinėmis pažangos siekimo 
žymėmis bei besąlyginiu tikė
jimu, kad lietuvių tauta ir tik 
ji viena yra savo valstybinio 
likimo šeimininkė ir tik ji vie-

veno mūsų išeivijoje atsiradu
sias bendruomenines ydas ir 
blogybes. Tuo reikalu ir šio!
dienraščio puslapiuose yra Pa'|čių avilių, išdėstytų sode, buvo 
skelbęs eilę labai turiningų .didelis skaičius. Maždaug prieš 
straipsnių. ------ - - ■

Kaip visa savo prigimta in
tuicija nuo pat jaunystės įsiti
kėjo į demokratinės santvar
kos pranašumą, taip tautos 
ekonominei pažangai ir jos na
rių gerbūviui siekti jis fanatiš
kai įsitikėjo į kooperacijos idė 
ją. J. Bertašius, vos tik pradė
jęs žengti pirmuosius viešojo 
gy venimo žingsnius, visu pri
gimtu entuziazmu metėsi į ko
operatinį judėjimą. Rokiškio 
ir Zarasų apskričių miesteliai 
ir sodžiai trumpu laiku buvo 
sėte nusėti gamybos ir varto
tojų kooperatyvais ir daugelis 
jų buvo suorganizuoti Berta
šiaus iniciatyva arba bent jo 
paskatinimu.

Vėliau jis aktyviai dalyvavo 
ir tų kooperatyvų centruose — 
Lietūkyje, Pienocentre etc. Net 
ir čia išeivijoje pasikalbėjimuo
se kuria nors proga užsiminus 
apie kooperaciją ar Lietuvos 
kooperatyvų veiklą,' Bertašius 
staiga atgydavo, lyg atjaunė
davo ir tuojau leisdavosi į ne
užbaigiamas diskusijas, pro
jektus ir ateities sumanymus. 
Dažniausiai ir mūsų pasikalbė
jimų maloniausia ir įdomiau
sia tema buvo svajoti, kaip 
ateities Lietuvos visas ūkis bus 
.paverstas vienu dideliu ūki
ninkų kooperatyvu, kuriame 
tik patys ūkininkai be jokių 
tarpininkų tvarkys visus krašto 
ekonominius ir finansinius 
reikalus...

65-70 metu man tekdavo dažnai 
nueiti į sodą pasiskinti kokių 
nors vaisių. Ir gana dažnai ma
ne užpuldavo viena kita bitė ir 
įgeldavo į kaktą arba į veidą. 
Bet tie jų įgėlimai niekad nebū
davo perdaug skausmingi; grei
tai tie skausmai praeidavo ir ne
palikdavo jokio ženklo, todėl nie
kad nebijadavau po sodą pavaik
ščioti ir prisiskinti visokių uogų, 
obuolių, kriaušių, vyšnių ir kitų

reikmenų. Nors tekdavo 
girdėti, kad kitose vietose kai 
ką užpuldavo didesnis skaičius 
bičių ir tokiems žmonėms tek
davo paskui pakentėti skausmus 
kelias dienas.

Čia dar turiu pasakyti, kad 
retkarčiais į mūsų sodą atvyk
davo vadinamasis raganius-ke- 
rėtojas, kurs su savim atsives
davo, turėjo sakant, savo paci
entą žmogų, kuriam pavartoda
vo bičių įgėlimus kaip medika
mentą nuo turinčių to žmogaus 
kojose visokeriopų skausmų. Ra
ganius įsakydavo savo pacientui 
nusimauti kelnes, kad kojos bū
tų nuogos. Tokiam pacientui ant 
veido buvo uždedama maskė (ap- 
danga), kad bitės negalėtų tenai 
prisiliesti, taip pat /turėjo ir 
pirštines užsimauti. Ir raganius 
(taip pat apsimaskavęs) žiūrė
davo, kad j kiekvieną koją bū
tų įgebama maždaug tris kartus.

tada

I IK 1*0 KOKIO.'Į 
cientas turėdavo su tuo raga-

l nium vėl ateiti tokiai procedū
rai atlikti.

Vis dėlto buvo keista, kad nuo 
tokių bičių įgėlimų paveikdavo 
toks žmogus. Todėl ir pats ra
ganius turėdavo pasisekimą, nes 
būdavo kaip reikiant apdovano
jamas.

Niekad man netekdavo girdė
ti, kad kokie nors medikai būtų 
pripažinę tokį gydymą. Kai ku- 
Tie mūsų žmonės tais laikais gė
rėjosi tų raganių elgsena.

A. Kelmutis

me*
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VYTAUTAS VALANTINAS,;' Savininkas

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Kooperatinio judėjimo pagal 
ba svajojome ir visus mūsų 
tautos kultūrinius laimėjimus 
išnešioti po platųjį kraštą ir 
tuo pačiu pakelti kaimo žmo
nių nuotaikas ir sustiprinti jų 
patriotizmą.

Jeigu įmanyčiau surasti lie
tuvišką pakaitalą, tai, šio kraš
to pavyzdžiu. Joną Bertašių 
paskelbčiau Lietuvos “Mister 
Kooperatininkas”.

širdingai tikėdamas demo
kratijos idėja bei gilūs lietuvio 
kooperatininko įsitikinimai il
gų metų bėgyje suformavo ir 
savitą Bertašiaus pasaulėžiūrą 
kasdieniniame gyvenime. Jo
je visada atsispindėjo jo žemai
tiškas užsispyrimas, meilės lie
tuviui pajautimas, ištikimybė 
savo idėjos draugams ir jų or
ganizacijai bei tolerancija kitų 
pažiūrų tautiečiams.

Todėl J. Bertašius tautiniai 
visuomeninėje veikloje galėjo 
bendrauti ir bendradarbiauti 
su visų pažiūrų bei įsitikinimų 
tautiečiais ir veik visiems jiems 
paliko malonius prisiminimus. 
Iš prigimties būdamas parei
gingas , atviras ir tvarkingas 
dalyvavo ištisoje eilėje bendri
nių organizacijų ir buvo noriai 
renkamas Į jų vadovybes.

Taigi, audra išvertė stulpą 
vieną, kuris labai tvirtai pri
laikė mūsų namo sieną. Mes, 
tur būt, neišsigąsim ir neišsi- 
lakstysim, bet vargu ar jau taip 
greitai kitą pastatysim... |

2501 W. 69 St — Chicago, IM. 60629. Telef. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. — Chicago, Ill. 60608. Telef. 254-3320
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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-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifika*ai, kurie- neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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:

NAUJIENOS
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Įsteigta 1923 metais. TEL. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Kanadietis K. Lukas atsiuntė 
Naujienoms tokį laišką:

Siunčiu jums 35 dolerius: 30 
prenumeratai ir penkinę “Nau
jienų” paramai. Antra, drįstu 
pareikšti nuomonę prieš “Nau- 
jienų” vedamą liniją kas link 
Helsinkio konferencijos. Ste
bint iš tolo, juokingai atrodo 
“Naujienų” atkaklus užsispyri
mas prieš kitus lietuviškus laik
raščius, ypatingai prieš laik-

raštį “Draugą”. “Naujienos” 
teigia, kad 2 ir du yra 4; kiti 
teigia, kad 3 ir 1 yra 4. Žinoma, 
kaip besakytum, vistiek gausi 
tuos pačius keturius.

j JAV prez. Fordas Baltuosiuo
se Rūmuose, prieš išvykdamas 
j Helsinkio konferenciją, sušau
kęs Rytų Europos emigrantų, 
atstovus, tėviškai juos raminda
mas, kad Helsinkyje pasirašy
tu aktu Amerika neatsižada Pa-

Kitose JAV vietose:
metams$26.00
pusei metu$14.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Existed St. Chicago 
Ill. 60608. Telef, HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus nu©
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro šeštadieniai g — iki 12 viL

Kai matematiką taiko politikai
Kai matematiką pradėjo taikyti biologijai, tai išaiš

kino kelių 'ligų priežastis ir surado priemones joms gy
dyti. Kai matematiką pritaikė erdvių kūnams matuoti, 
tai ne tik pasiekė Mėnulį, bet nusileido iš anksto jam pa
rinktoje pašlaitėje, nors geriausi žiūronai jokios pašlai
tės nematė. Kai matematiką pradėjo taikyti poezijai, 
tai gavome Omar Chajama. Bet kai matematiką bando 
taikyti politikai, tai negalime susikalbėti.

Matematika yra tikslus mokslas, o politikai yra to
ki žmonės, kurie veik niekad tikslaus sakinio arba tiks
lios minties nepasako. Jie daro viską, kad kiekviename 
tvirtinime būtų plyšys; kad kiekviename nutarime būtų 
išimtis; kad kiekvieno sakinio gale būtų neaiškumas, tem
dąs anksčiau pasakytą tvirtą mintį. Politikai nemėgsta 
aiškumos. Jie nemėgsta žmonių, kurie aiškiai ir logiškai 
galvoja. Jie visai negali pakęsti, jeigu gilesniu protu su
švinta kuri moteris.. Jie. stumia .ją iš tų susibūrimų, ku
riuose ji gali parodyti, kur veda neaiškios mintys ar dar 
neaiškesni darbai.

Spausdiname seno Naujienų skaitytojo laišką Nau 
jienoms, kuriame jis bando taikyti matematiką šių die
nų politikai. Jam ir daugeliui mūsų, pati paprasčiausia 
ir nuo gyvenimo atitraukta matematinė formulė yra la
bai aiški. Savo laiške jis rašo: “Naujienos teigia, kad 
2 ir 2 yra 4, kiti teigia, kad 3 ir 1 yra 4. Žinoma, kaip 
besakytum, kad vistiek gauni tą patį— keturis”.

Kada kalbame apie 2, ir prie jų pridedame dar ki
tus tokius nieko bendro su gyvenimu neturinčius 2, tai 
gauname 4. Tą patį gausime, jeigu prie tokių pačių ab
strakčių 3 pridėsime tokį patį žemės kojomis nesiekiantį 
vieną, tai gausime tokius abstrakčius 4. Bet pradėkime 
tiktai nusileisti ant žemės ir prie tų dviejų pridėkime bet 
kokį konkretų dalyką, tai tada gausime jau ne du, bet 
visai ką kitą. Gimnazijoje mes turėjome kelis gerus ma
tematikos mokytojus, bet bene geriausias buvo Stasys 
Totorius. Jis aiškiai dėstė ir išauklėjo geroką pluoštą 
gerų matematikų, inžinierių ir logiškai galvojančių žmo
nių. Bet vieną kartą jis pastebėjo, kad 2 ir 2 gali ir ne
būti keturi. Klasėje atsirado smalsuolių, jų tarpe buvo ir 
Aleksandras Zujus, kuris panoro išaiškinti, kada 2 ir 2 
gali būti ne 4. Klasėn jis atsinešdavo storas N. Loba- 
čevskio, G. Cantoro," B. Russellio ir kitokias knygas,

kuriose ne visuomet 2 ir 2 būdavo keturi. Tas mokinio 
žingeidumas iš Zujaus padarė gerą matematiką, kuris 
kartais ir savo pažįstamiems vieną kitą “aiškią proble
mą” abejonėmis nušviečia.

Jeigu vietoj žemės neliečiančių dviejų turėsime gal
voje 2 obuolius, ir prie jų pridėsime dar kitus tokios-pa
čios rūšies du obuolius, tai turėsime keturis obuolius. Bet 
jeigu pirmieji du obuoliai bus rūkštiniai, o kiti du bus 
saldiniai, tai turėsime 4 obuolius, bet jau dviejų rūšių. 
O jeigu vieni obuoliai bus pavasariniai, o antrieji bus ru
deniniai arba net žieminiai, tai jau gausime 4 obuolius, 
bet jie jau bus įvairinsiu rūšių.

Jeigu antroje grupėje bus toki patys obuoliai, tai 
gausime keturis. Bet jeigu imsime ne obuolius, o kiauši
nius, tai vienur gausime keturis obuolius, o kitur gausi
me keturis kiaušinius. Vienur bus 4 obuolių grupė, o 
kitur bus 4 kiaušinių grupė. Visur bus <po keturis, 
bet dviejų skirtingų dalykų. Visas mūsų skaičiavimas 
pasikeis, jeigu pasitaikys vienas blogas kiaušinis.

Galima būtų abstrakčią matematiką taikyti politi
kai, jeigu aiškiai nustatysime, apie ką mes kalbame. Ar 
mes turime galvoje politikus, ar turime galvoje jų pada
rytus pareiškimus, ar turime galvoje jų vestus posėdžius, 
paskelbtas mintis, nustatytas sąlygas, pravestas sienas ir 
ištartus žodžius. Jeigu jau eitume prie žodžių, tai turi
me aiškiai nustatyti, ką tas pats žodis reiškia vienam po
litikui ir kokia to paties žodžio prasmė yra kito politiko 
lūpose. - \ : ’■ . r ; V

žinome, kad Helsinkio konferencijoje buvo du įtar 
kingi politikai. Tai JAV kongreso išrinktas prezidentas 
Fordas, ir sovietų policijos ir karo jėgų rusams primes
tas Brežnevas. Du įtakingi politikai, bet visai skirtingi. 
Jiedu atstovavo dvi skirtingas valstybes. Vienas atsto
vavo galingiausią, turtingiausią ir pavergtoms tautoms' 
laisvės siekiančią valstybę, o antrasis atstovavo galingą, 
bet neturtingą ir laisvas tautas pavergiančią valstybę. 
Prezidentas Fordas pagyrė suomius, drįsusius kovoti už 
savo laisvę, o Brežnevas, jei būtų galėjęs, tuos suomius 
būtų paskandinęs. Jis to nepadarė, nes nepajėgė. Pre
zidentas Fordas, prieš išvykdamas į Helsinkį, pasikvietė 
į Baltuosius Rūmus galingiausių Amerikos lietuvių or
ganizacijų atstovus ir pasakė jiems, kad sovietų aneksi
jos nepripažino ir nepripažins. Fordas leido lietuviškų 
organizacijų pirmininkams pranešti jo nutarimą paverg
tai lietuvių tautai, tuo tarpu Brežnevas ir toliau varė sa
vo propagandą.

Šių dviejų galingiausių politikų negalime lyginti ir į 
vieną grupę negalime jų dėti. Negalime grupuoti ir ki
tų Helsinkyje buvusių politikų ar jų padarytų pareiški
mų. Kol politikai kalbės skirtingom kalbom, kol jie vieną 
dalyką sakys, o kitą galvos ir darys, tai matematikos for
mulių jiems taikyti negalima.

baltijos valstybių okupacijos 
nepripažinimo politikos, ir dau
giau niekur viešai nebedrįso 
pakartoti. Tačiau JAV preziden
tas ir kiti 35 Europos valstybių 
signatarai pasirašė aktų — pri
pažinti dabartines Europos sie
nas. Reiškia, pripažinti Lietu
vą Sovietų Sąjungos teritorija. 
O pripažinus teritoriją, reiškia: 
pripažinti jos okupaciją.

reikšmis, kaip kad teigė JAV 
prezidentas Fordas, po akto 
pasirašymo nebūtų reikėję Brež
nevui iš džiaugsmo ašaroti.

Taigi, neklausykime ką kalba, 
bet matykime ką daro.

Jūsų
K. Lukas

ALTO INFORMACIJA
i *

REZOLIUCIJA SENATE 
LIETUVOS REIKALU

Nebraskos senatorius Carl 
prie T. Curtis, respublikonas, JAV 

Jungtinių Tautų D. P. Moyni- Senate pasiūlė Baltijos valsty- 
han aktyviau ėmus priešintis 
prieš Sovietų Sąjungos kolonia- 
linius kėslus, Amerikos Lietu
vių Taryba pasiuntė memo
randumą, kuriame pasidžiau
giama jo užimta stipria linija 
prieš Rusijos pastangas įsigy
ti kolonijų Afrikoje. Memo
randume primenama, jkad 
jau 30 m. kai Lietuva, Latvija 
ir Estija yra paverstos Sovietų 
imperijos kolonijomis.

Primenama JAV Atstovų 
Rūmuose priimta kongresma- 
no E Derwinskio pasiūlyta, 
rezoliucija, kuria pabrėžiama,, 
kad JAV BALTIJOS valstybių 
užgrobimą laiko neteisėtu ir 
inkorporavimo nepripažįsta.

Cituojami Baltijos valsty
bių laisvei palankūs kongres- 
manų pareiškimai svarstant 
aukščiau minėtą rezoliuciją ir 
pažymima, kad. (1965. VI. 21 
Atstovų Rūmai priėmė rezo
liuciją, kurią vienbalsiai I960. 
X. ,22 priėmė ir Senatas ir ku
rioje JAV Prezidentas skatina
mus Jungtinėse Tautose ir ki
tuose atitinkamuose tarptauti
niuose forumuose atkreipti 
pasaulio viešosios nuomonės 
dėmesį, kad Baltijos valsty
bėms atimtos galimybės naudo
tis laisvo apsisprendimo teise; 
rezoliucijoje taip pat Preziden
tas skatinamas daryt spaudimą 
per pasaulio opiniją, kad 
Baltijos valstybės atgautų tei
sę laisvai savo likimą spręsti.

Toliau memorandume at
kreipiamas ambasadoriaus Moj 
nihan dėmesys, kad dabar yra 
atėjęs laikas priminti Baltijos 
valstybių laisvės klausimą 
Jungtinėse Tautose. Negalima 
toliau toleruoti, kad JAV būtų 
apšaukiamos imperialistinėmis 
ir karo kurstytojomis, o Rusi
jai būtų leidžiama vaidinti 
pavergtoms tautoms laisvės 
nešėjos vaidmenį.

Memorandumą pasirašė Ame 
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas dr. K. Bobelis ir sekre
torius kun. Adolfos Stasys.

MEMORANDUMAS
AMBASADORIUI

D. P. MOYNIHAN
JAV amabasadoriui

bių klausimu priimti rezoliu
ciją, kurios turinys panašus 
kaip Atstovų Rūmuose priim
toji kongresmano Ę. Derwins- 
kio rezoliucija, šios rezoliuci
jos senate numeris yra 319, bet, 
paremiant ją kitiems senato
riams numeris dar gali pasi
keisti. šią rezoliuciją jau pa
rėmė Michigano senatorius Ro 
bert P. Griffin, respublikonas, 
tapdamas vadinamu jos ko- 
sponsoriumi.

Atstovų Rūmuose rezoliuci
ja buvo priimta vienbalsiai. 
Tokiam sprendimui gražiai dir 
vą ruošė lietuvių laiškai ir te
legramos. šiai akcijai tarp 
senatorių reikia ruoštis. Ame
rikos Lietuvių Taryba painfor
muos, kada bus laikas tą vyk
dyti sustiprintu tempui

LIETUVIŲ DRAUGO 
ŽODIS AVASHINGTONE
Pasiūlydamas Senatui rezo- 

liciją 319, senatorius C. T. Cur
tis pabrėžė, jog yrą būtinybė, 
kad JAV laikytųsi principo 
nepripažinti Estijos, Latvijon 
ir Lietuvos priverstinos inkor
poracijos. Sovietų Sąjunga ban
do aiškinti Helsinkio susitari
mą kaip suteikiantį pastovumą 
tam prijungimui. Tai netikslus 
aiškinimas. Sovietų Sąjungos 
elgesys yra aiškus tarptautinio 
neteisėtumo veiksmas. Tai lau
žo laisvo 
ir dėsnį, 
suverenių 
reikalus.
tinę bendruomenę pasmerk
tą apgailėtiną priespaudos 
veiksmą, ši rezoliucija patvir
tina paramą tų pačių pagrin
dinių laisvo apsisprendimo 
teisių, kokias mes Amerikos 
žmonėms paskelbėme prieš 200 
metų, •— kalbėjo sen. Curtis.

IEŠKANT SENATORIŲ 
PRITARIMO

Senato užsienio santykių ko
miteto nariams ir eilei kitų se
natorių Amerikos Lietuvių

apsisprendimo teisę 
neleidžiantį kištis į 

valstybių vidaus 
Aš kviečiu tarptau-

Taryba pasiuntė įaįškus, pra
rydama, kad jie paremtų m-

lytą rezoliuciją 319, kuri, Jępip < 
ir priimtoji Atstovą Rūmuos*;
išryškina, kad Sovietą Sąjua- r 
gos interpretacija Helsinkio 
susitarimo yra netiksli ir kad 
JAV nepripažįsta Raitijos vąU 
tybių inkorporavimo.

PIETŲ AMERIKOJ 
APIE LIETUVĄ

Lietuvos pasiuntinybė Urag- 
vajuje, gavusi iš Amerikos Lie
tuvių Tarybos į ispaną kalbą 
išverstą prezidento G. Forde 
liepos 25 d. pasakytą kalbą, 
kuria užtikrinama, kad 'JAV 
ir toliau laikysis politikos ne
pripažinti Lietuvos inkorpora
vimo, šią kalbą multiplikavo 
drauge ir ispaniškai išversta 
Fardo kalba iš 1970, kur pla
čiai informuojama apie So- 
vietą okupacijos tironiją, < ir 
visa tai paskleidė tarp diplo
matų bei įtakingesnių politikos 
žmonių.

PAUG PASITEIRAVIMU 
LIETUVOS REIKALU |

Gausiai laiškų, pasiteiravi
mų Lietuvos ir lietuvių reika
lu nuolat gauna Amerikos 
Lietuvių Tarybos centro įstai
ga Chicago j e. Pvz. Neseniai 
Radijo Free Europe ir Radiju

direktorius G. S. Brainerd pii 
nešė apie tų institucijų veiklą, 
kongresui anas Russo ; atsiuntė 
savo kalbą ginant Lietuvą,? eite 
studentų ar JAV augusių liėtifc- 
vių prašė informacijų apie Lie 
tuyą, ALTą. Kas mėnuo lai
kais ir telefonais ALTa pertei
kia šimtus informacijų, y

JAV ir Sovietų laivai^ 
ant oro pagalvės y 

LONDONAS, — JAV ir Sį 
vietų Sąjunga stato milžiniš
kus karinius laivus, skrieja^? 
čius virš vandens ant 
gaivės, rašo “Jane’s Surface 
Skimmer” leidinyje. ; ?

šio leidinio žiniomis JAy 
laivynas dilia prie šios rūšies 
laivų iki 10.000 žoaų talpos, .y 
Sovietai prie daug didesnių..

“Jane’s” nurodo, kad 
j ek tuo to jų susidomėjimas Šiais 
paviršiaus efketo laivais yra 
paskatintas galimybes “atgauti

glemžė povandeniniais laivai 
varomi banduoiine jėga”.

FIGHT HEART D.‘ r A

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

7
Kancleris Adenaueris mokėjo rusams už kiekvie

ną iš nelaisvės išleistą vokietį, o kancleris Brandtas 
panašų susitarimą padarė su lenkų valdžia. Dabar 
kansleris Schmidtas darė lą patį. Koks, vokietis stovė
tų valdžios priešakyje, jis pirmon eilėn rūpinosi sa
vo tautiečiais. Niekas nesipriešino kataliko Adenaue
rio politikai šioje srityje, niekas nieko nesakė ir Brad
ini. Belaisvių išpirkiniui pritarė buvę kariai, naciai, 
krikščionys ir protestantai.

Vokiečiai tarp savęs nesutinka, turi skirtingas nuo
mones įvairiais klausiniais, bet kai kyla nelaimėn pa
tekusių tautiečių klausimas, tai visi vokiečiai yra vie
ningi. Be to, jie priėmė įstatymą, kuris sumoka vo
kiečiams karo metu kentėtus nuostolius. Jeigu kas pra
rado žemę, namus, santaupas ar kitokį turtą, tai Vo
kietija tokiems žmonėms atlygina. Jokia kita valstybė 
taip tvarkingai šito klausimo nesprendė kaip vokiečiai.

FORDAS PALIKO GERĄ ĮSPŪDĮ
Prezidentas Fordas, skrisdamas į Helsinkio kon

ferenciją. buvo sustojęs Varšuvoje ir gana ilgai kalbė
josi su pačiu Giereku. galingiausiu Lenkijos valdovu. 
Lenkijoje yra prezidentas, premjerasj bet patys lenkai 
nežino jų vardų, tuo tarpu Gierekas visiems žinomas, 
nes jis sutiko JAV prezidentą. Fordas buvo labai gra
žiai sutiktas. Jį sveikino ne tik Lenkijos kariai, bet 
visi valdžios atstovai. Fordui labiausiai patiko Varšu
vos žmonės, išsirikiavusioji gatvėse ir laukusieji pama
uti ir pasveikinti Amerikos prezidentą. Visi žinojo.

kad prezidentas Fordas tikrai norėjo lenkams gero. Vi
si suprato, kad jis negali kištis į Lenkijos vidaus rei
kalus ir suteikti lenkams truputį daugiau laisvės. Ret 
Fordas prižadėjo padidinti prekyba su Lenkija, par
duoti lenkams daugiau mašinų, be kurių jokia valsty
bė negali žengti pirmyn.

Kiek aš iš pasikalbėjimų patyriau, tai lenkai nie
ko taip brangiai nevertintų kaip tvarką, kurią mes tu
rim Amerikoje. Jeigu lenkai galėtų laisvai vesti biznį, 
kaip amerikiečiai veda; jeigu jie galėtų laisvai dirbti, 
kaip amerikiečiai dirba; jeigu lenkai galėtų uždirbti 
tiek dolerių kiek amerikiečiai uždirba; ir kas svar
biausia, jeigu už tuos dolerius lenkai galėtų pirkti tiek 
prekių, kiek amerikiečiai už savo dolerius gali nusi
pirkti. tai dabartinėje Lenkijoje būtų rojus ant žemės.

Amerika yra kiekvieno lenko idealas. Jie žino, kad 
Amerikon važiavo Pulaskis, čia buvo Paderewskis ir 
visa eilė lenkų veikėjų, kurie Amerikoje dirbo ir lais
vai gyveno. Bet kas svarbiausia, kad Amerikoje gy
veno ir tebegyvena toks didelis lenkų skaičius, kad 
beveik kiekvienai šeimai yra z. i a omą s amerikietis gi
minaitis. Naujai atvažiavusieji siuntinių į Ameriką 
mažiau siunčia, Bet anksčiau Amerikon atvažiavusie
ji lenkai savo tėvų, brolių ir seserų neužmiršta. Siun
tinius siunčia paprasti žmonės, juos siunčia ir pasitu
rintieji. Lenkai geriau žino apie Amerikos gyvenimą, 
negu l>et kuri kita Europos tauta. Manau, kad jie 
Ameriką pažįsta geriau, negu italai arba ir lietuviai.

DOLERIS DAR YRA GALINGAS

Mes čia Amerikoje skundžiamės, kad dolerio ver
tė sumažėjo, kad šiandien už jį galima nupirkti tiktai 
tiek, kiek senais laikais galėjai nupirkti už 47 centus. 
Reikalo netikrinau ir nebežinau, bet kelionių metu pa

tyriau, kad doleris ne tik Lenkijoje, bet visame pa
saulyje dar yra labai galingas. Dolerį visi gaudo. Jį 
gaudo Lenkijos valdžia, jį gaudo kiekvienas taksi šo
feris, apie jį klausinėja patarnautojai valgyklose ir 
tarnai viešbučiuose. Svarbiausia, kad jie nesigėdina 
tai daryti. Dolerio įsigijimas yra didelis biznis Len
kijoje.

Oficialus Lenkijos kursas sako, kad doleris kai
nuoja 33 lenkiškus zlotus. Jeigu nueisi į banką ar ofi
cialioje vietoje keisi pinigus, tai tiek už dolerį ir sumo
kės. Panašiai doleriai skaičiuojami ir pašto perlaido
mis.

Bet kai iš aerodromo išeini ir įlipi į taksį, tai do
lerio kaina greitai kyla. Juo toliau nuo aerodromo va
žiuoji, tuo doleris parosi brangesnis. Vos įlipus į taksi,’ 
šoferis mandagiai paklausia, ar turi atliekamų dole
rių. Kai pasakai, kad dar kelis turiu, tai tada jis klau
sia, ar jau išsikeitei dolerius valdžios įstaigoje. Gavęs< 
atsakymą, šoferis tuoj sako:

— Nekeisk pinigų aerodrome ar banke. Doleris, 
yra žymiai brangesnis. Valdžia moka už dolerį 33 zlo
tus, o paprastai rinkoje moka daugiau. Jeigu turėtum 
kelis dolerius, tai aš tau galėčiau užmokėti dvigubai...1 
Duočiau po 66 zlotus. I

Juo toliau važiuoju, tuo doleris kyla. Kai priva
žiuoji prie viešbučio Įr šoferiui nei vieno dolerio n ©par
duodi, tai jis tau pasiūlo mokėti trigubai daugiau, ne
gu valdžia moka.

— Kiek bus ztotų'už dolerį, jei trigubai mokėtų! 
— paklausiau šoferį.

— Tai būtų 99 zlotai, — jis man tuojau atsakė ir 
pridėjo: — Už dolerį aš duočiau po šimtą zlotų, jeigu 
tamsta turėtum ar kuris tamstos pažįstamas juos norė-

1 tų parduoti.

Aš to šoferio nepažįstu ir nepardaviau japi nei vie
no dolerio, nes nežinojau, kas jis toks buvo- Jis be 
taksi, galėjo verstis ir kitu amatu. Iškersi jam šimtinę, 
o jis vėliau gali prisikabinti ir sugadinti tas Ąelias die
nas Lenkijoje, Nutariau dolerių su šoferiais nekaita
lioti, nors kursas, kaip matome gan didelis.

VAKARIENĖ, KAINUOJA PENKI DOLERIAI ‘
Kad klausimas būtų aiškesnis, tai turiu "pesakytĮ, 

kad gerame viešbutyje, kokiame aš esu buvęs, vakarie
nė, gera vakarienė su stikliuku geros degtinės, Rai
nuoja penki doleriai. Už tokią vakarienę Chicįgaje 
tektų įmokėti mažiausiai dešimt dolerių, o miešto cent
re gal tektų mokėti iki 12 ar net 15 dolerių.

Maisto pasirinkimas taip pat geras. Gali gauti 
jautienos, žuvies ar kokios kitos specialiai paruoštos 
mėsos. Zlotais vakarienė kainuotų iki pusantro šimto ■ 
zlotų Jeigu keistum oficialiu kursu, tai išeitų penki 
doleriai su centais. Bet jeigu dolerius būtum iškeitęs 
pas miesto centran artėjantį šoferį, arba būtum jį iš
keitęs pas viešbučio patarnautojus, tai tada galėtum 
gerai vakarienę pavalgyti už du doleriu.

(Bus daugina)
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TELEF. PR 8*3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
Ml GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOikKU LIUUS 

GINEKOLOGINĖ'CHiRURGiJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skamomu 3/A-6UI2 i

DR. C. K. BUKLUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695 0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. FtttK BRAZIS
PHYblCiAN AN0 SukuguN 

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: Hemlock 4-5o49 

RezicL: 366-2233
OFlbU VALANDOS:

Pirmadieniais ir keiviriad. 1—7 vaL, j 
anuad.. peiiKiaoieiu nuo i—o. tree,!

ir sesiau, lik Lai susitarus.

ATSTOVO O’BRIEN KALBA
Kongr. O’Brien kreipėsi:
Ponas Pirmininke, Aš stoju 

tikslu paremti Rūmų 864 rezo
liuciją, kuri išreiškia Atstovų 
Rūmų nuomonę, kad Helsin
kio susitarimas nepasendina ir 
nepakeičia JAV nusistatymo 
nepripažinti neteisėtą užgrobi
mą ir įjungimą į Sovietų Sąjun
gą Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos.

Šimtmečiai kovojo Baltijos 
tautos, norėdamos išlaikyti 
tautinę nepriklausomybę. Jų 
pastangos, kaip istorija rodo, 
atsiekti nepriklausomybę yra 
išsekusios, dažnai nesėkmin
gos. Dabar šių tautų laisvės 
troškimai pasilieka nuolati
niai, nežiūrint, jog viltys at
siekti tikslo dabar atrodo yra 
bergždžios.

Kai Sovietų Sąjunga prieš 
35 metus jėga įjungė Baltų tau
tas į savo viešpatystės dvarus,

EMFIZEMOS gydymas
ŽYMIAI PAGERINTAS

Northwestern universiteto ir
JAV tvirtai laikosi savo nusis
tatymo nepripažinti to užgro
bimo. Betgi atveju, kai JAV į Chicagos Rehabilitacijos Insti-

DR. PAUL V. UAKGii 
ūYDYTujaS 1R CHikukumš 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktoriys.

1933 S. Manheim Rd., Westchester, ill.
VALANDOS: 3—9 uaroo dienomis ir 

Kas antrą se&taaiein 8—8 . vai.
TeL: fri-lTU aroa 562-27Zd* 

I Tf I ........ ....... ■■

JtClsZi«: G1 <8-(Jot3

DR. W. tiliN - UiiNAS 
Ik. MOTERŲ LėOOS 

GINEKOLOGINĖ CrtiRUKGMA 
6132 Sc, Kedzie Ave., WA 5-26/0

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- j 
siliepia, skambinti MI 3-0uul.

TEL, — Be 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CH1RUKGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ L1GOS 
3907 West lG3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.
‘ »,J T*" • ■’.’■'I "^rarrr- »•»" u ~1W - m r ...fc-J* '

DR. K. A. V. JUČAS |
Tėti 5614605 ir 489-4441

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

Valandos pagal susitarimą. 
a ... .. X.J MJ- -fc -W—-lt-

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9SGI

DR. J. MEŠKAUSKAS i 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

ŠOKIŲ MUZIKOS 
IR KITOKIOS 
PLOKŠTELĖS

2512 W. 47 ST. • PR 6-1998

I Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.
Sekm. ir treč. uždaryta.

_____  - — - - -- 7

V?..-.

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

piu papuošimui - ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

gėlės visoms progoms

Beverly Hills

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

I
F PERKRAUSTYMA!

M 0 V ! N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063
■■ afc'TKrc—ESsar -"t1 ■ ' ->-uaĖSB

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta-1 
dieniais-nuo 3 iki 7 vai. popiet I 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLtCKAS 
OPTOMETRIS TAS 

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

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

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

Tel.: FRontier 6-1882

DR. LEONAS SEiEUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tomasonis, M. D., S. C
<•5 CHIRURGAS

245^ WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Reird. telef.: Glbsori 8-6195 j

Priima ligoni pagal; susitarimą. Dėl 
valančios skambinti telef. HE 4-2123.
Jei neatsiliepia, tai tėTef GI 8-6195. j

, ------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—! 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir! 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaLj 
ryto. f k

Telef.; HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. j

CHICAGO, ILL. 60629
i--------------------- -------------------------- j

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

Aparatai - Protezai, «»«■*. Lan-1 
dažai. Speciali pagalba kojoms

5 (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63 rd St, Chicago III. 60629
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pasirašė rezoliuciją, kuri pa
remia dabartinių Europos sie
nų status quo saugumo ir ben
dradarbiavimo liepos mėnesio 
fonferencijoje, daromi aiški
nimai, kad JAV nusistatymas 
silpnėja neteisėtos okupacijos 
atžvilgiu. Todėl labai svarbu, 
kad Rūmai priimtų įneštą re
zoliuciją, pareiškiant ir sutvir
tinant visoms tautoms , kad 
JAV nemano išsižadėti senai 
nusistovėjusios politikos.

Švenčiant dviejų šimtmečių 
sukaktuves, kiekvienas iš mū
sų šių Rūmų darys pranešimus 
mūsų piliečiams, aiškinant de
mokratinės eigos pagrindus. 
Mes sutvirtinsime savo įsiparei 
gojimus sustiprinant laisvės 
pagrindus. Betgi, jei mes sten
giamės išlaikyti tose įsiparei
gojimuose, mes negalime at
grįžti nugaros kitoms tautoms, 
kurios kovoja dėl nepriklauso
mybės. Ir taip būtų, .jei mes 
nepriimtume bėgamosios Rū
mams pateiktos rezoliucijos.

Vertė V. P.

EKSPERTAI SUSIRŪPINO 
SKRANDANČIOM LĖKŠTĖM

Daugumas žmonių, kurie sa
kosi matę skraidančias lėkštes, 
į cigarą panačius orlaivius ir 
“žmogėnus” iš tolimų erdvių, yra 
visiškai normalūs, pareiškė Wyo
ming© universiteto psichologi
jos profesorius Leo Springle. 
“Normalūs žmonės, kurie pergy
veno nenormalius dalykus” pa
sakė jis. Iki šiol turimieji pa
tyrimai ir įrodymai vis dar te
bėra neganėtini moksliniams ty
rinėdamas. Toks mokslininkų 
delsimas teisinamas tuo, kad ne
žinomų skraidančių objektų ant
plūdžio patvirtinimas gali su
kelti paniką, b 'tuo tarpu “mes 
žemiečiai pradedame statyti' ir 
tobulinti savo “skraidančias lėkš
tes”, o tada galėsime su svečiais 
lankytojais susitikti erdvėse kaip 
lygūs su lygiais ir taikingai su 
jais dalintis mokslu ir patirti
mi, pasakė prof. Springle.

Naujas NSO incidentas
“Travis Walton, 22 metų jau

nuolis, kurs tvirtina, kad Arizo
noje šio lapkričio 5 d. jis buvo 
paimtas į NSO (UFO), neme
luoja,- pareiškė keli mokslininkai, 
kurie jį nuodugniai tyrinėjo ir 
egzaminavo.

“Mes esame įsitikinę, kad kaš 
nors nepaprastai keisto Walto- 
nui atsitiko. Grupė ekspertų, jų 
tarpe psichiatras ir hipnotistas 
išegzamrnavę padarė išvadą, kad 
tas vaikinas nemeluoja sakyda
mas. neteko sąmonės ir atsipei
kėjęs pasijuto besąs “lėkštės” 
viduje, kur kelios keistos kreatū- 
ros jį betikrinėją.

Psichiatras Dr. Gene Rosem- 
baum iš Durango, Colorado, pra
nešime spaudai pareiškė, kad jis 
ir keli kiti ekspertai pavartojo 
\<isus įmanomus psichiatrinius 
ir mediciniškus metodus Walto- 
nui išegzaminuoti: “Musų išva
da, kuri yra absoliuti, yra to
kia, kad tas jaunas vyras neme
luoja. Psichiatrinių tyrimų re
zultatai ir pavartota hipnozė ro
do, kad jis tikrai tiki į tai, ką 
patyrė ir nemeluoja. Be to, uri
nalysis ir kraujo tyrimas paro
dė, kad jis jokiu narkotikų ne
vartoja. <

Mrs. Coral Lorenzen iš. Tuc
son, kuri yra APRO (Oro Reiški
niams Tirti Organizacijos) se
kretorė — iždininkė, pasakė Chi
cago Tribune reporteriui, kad 
užhipnotizavus Waltpna, jis 
smulkiai nupasakojo apie toje 
“lėkštėje” buvusius žmogėnus.

Mrs. Lorenzdn dar pranešė, 
kad Šeši tniško darbininkai ma
tė taip Walton bėgo prie nutū
pusios “lėkštės” ir kad visi su
tiko būti ištirti melo detektoriu
mi. Bet pats Walton nesutiko 
būti tiriamas poligrafu ir vengė 
reporterių. J. Pr.

tuto medikai tyrinėtojai skelbia 
apie dramatiškai pagerėjusį 
chroniškų plaučių ligų gydymą. 
Svarbiausioji gydymo dalis pa
gal naują programą atliekama 
namie,. pacientams patiems iš
valant savo plaučius, vartojant 
techniką, kurios pagalba plau
čiai naudoja savo pajėgumą. “Re
zultatai gauti neįtikėtini”, pa
reiškė Northwestern un-to me
dikas Dr. Barr Shapiro. Nors 
emfizemos ir chroniško bron- 
chičio naujoji programa neišgy
do, bet sustabdo blogėjimą. 
“Pirmą kartą mes jau turime 
galimybę pagelbėti su plaučių 
ligomis žmonėms, kuries medi
cina nebegalėjo gelbėti”, pasakė 
jis.

Daugiau kaip 15 milijonų ame
rikiečių serga chroniškomis des- 
truktyvėmis plaučių ligomis ir 
apie 450,000 naujų apsirgimų- 
atsitinka kiekvienais metais. 
Mirimai plaučių ligomis seka 
antroje eilėje, po širdies ligų.

Dviejų metų - studijos su 60 
pacientų parodė, kad 15 iki 30 
nuošimčių plaučių funkcijos pa
gerėjo; pacientai pradėjo ge
riau ir lengviau kvėpuoti; nuo 
200 iki 300 nuošimčių pagerėjo 
mankštos pajėgumas. Kai kurie 
pacientai, kurie visiškai nebega
lėjo dirbti darbo, grįžo į darbą 
puslaikiui arba pilnam laikui.

33 nuošimčių asmenų, kurie 
skųsdavosi “trumpu kvėpavimu 
(oro stoka) visiškai pasitaisė, 
daugumas likusiųjų pajuto žy
nių pagerėjimą.

Gydymo programa apima įvai
rias procedūras, kur pacientai 
patys “valo” savo plaučius ir 
skatina juos visu pajėgumu veik
ti. Jie vartoja medikuotiis aero- 
solo įšvirkštimus į plaučius, kas 
atpalaiduoja giliai plaučiuose su
sikaupusias skreples, o skerplės 
labiausiai apsunkina plaučių 
funkcijas. Jie vartoja mašinė
les, kurios su kvėpavimų į plau
čius gena ekstra oro, ir skatina 
atkosėjimą, o atkosėjimas varo 
iš plaučių daugiau skreplių. Pa
cientai yra pamokinami įvairių 
mankštos būdų daugiau deguo
nie gauti į plaučius, ir bendrai 
kvėpavimo technikos. Cigarečių 
rūkymas, aišku, turi būti tuč 
tuojau išsižadėtas.

Ronald Kotulak, kurs yra Chi
cagos Tribune mokslo redakto
rius, pataria plaučiais sergan
tiems su savo daktaro rekomen
dacija kreiptis į Rehabilitacijos 
Institutą, o platesnių informa
cijų galima gauti betarpiškai 
paskambinant į tą Institutą, kur 
plaučių rehanilitacijos direkto
rius yra daktarė Elisabeth J. 
Vostinak. jpr

didinimą iki $2.3(1 užvalandą 
nuo ateinančių metų sausio 1( 
dienos. Dabar jie gauna po 2.20 
už darbo valandą.

Farmų darbininkų atlygini
mas bus iš $1.80 pakeltas iki $2 
už darbo valandą, o po $2.30 pra
dės gauti tik nuo 1978 metų. 
Darbo unijos pradeda reikalau
ti kad minimum uždarbis būtų 
nustatytas po $3 valandai.

Fair Labor Standards Act bu
vo priimtas kaip įstatymas 1938 
metais, kai uždarbio minimumas 
buvo 25 centai už darbo valandą.

PAKORĖ KALĖDŲ SENUKĄ

Įvažiuojant į Longwood, Flo
ridoj, miestelį prie plento namo 
kiemelyje kabo pakartas Kalė
dų Senelis ir kaimynai pasipik
tinę pareikalavo tą pakaruoklį 
nuimti, bet kartuvių savininkai 
pasipriešino ir pagrasino greta 
Kalėdų Senelio pakarti ir Vely- j 
kų kiškelį, kadangi vienas ir ki-: 
tas esą grynas melas, o jų Ebe- 
nezerų tikyba meluoti draudžian
ti, kas ir Reveliacijų 22 straips
nyje esą parašyta, jog “kas 
mėgsta melą ir meluoja, bus į 
dangų neįsileistas. “Melas yra 
melas nepaisant kaip gražiai pa
sakytas”, pasakė kartuvių savi
ninkė.

SNIEGAS BOSTONE
14 

colių Bostono mokyklos buvo už-1 
darytos ir oro spėjikai daugiau ■ 
sniego pranašavo. Organizuoja
ma protesto demonstracija prieš- 
federalinį teisėją Arthur Garri
ty, kurs South Bostono vidurinę 
mokyklą paėmė federalinio teis
mo kontrolėn.

Per savaitgalį pasnigus iki

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Vlaipatlej ranka buvo su fals Ir didelis skaičius, kurio Įtikėjo, 

gręžėsi į Viešpatį".
Ap. Darb. 11:21.

Viešpaties ranka šitoje vietoje reiškia jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
kiekvienas Dievui pasišventęs krikščionis yra tarsi Viešpaties pirštas. 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia- 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikią prašyti iš aukš
tybių pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Kas snfrą antradieni Sophie Barcos radijas skelbia švento Rašto tyrini 
tojų aiškinimus.

Visi lino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra m4 
rūšie j i? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
illllllllllllllllllllll■■■■■■■«■■■■■■■■k

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,1,/ 2533 W. 71st Street
fr. ■> Telef.: GRovehUl 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

NARKOTIKŲ “BIZNIS”

JAV prokuroro Samuel Skin
ner pranešimu, praeitą savaitga
lį Chicago) e suimta 111 narko
tikų “biznierių”, kurie buvo iš
vystę heroino, kokaino, LSD ir 
kitų žalingų narkotikų kontra
bandą į milijoninį biznį. Iš su- 
suimtųjų, 59 asmenys perduoti 
teismui. Kaltinamųjų tarpe yra 
ir vienas Chicagos policininkas.

MINIMUM UŽMOKESTIS
Praneša, kad 3.5, tai yra pus

ketvirto milijono darbininkų, 
kurių atlyginimas už darbų yra 
nustatytas pagal Fair Labor

BLOGIAUSIAS PREZIDENTAS
COLUMBIA, S. C. — Šio mies- • 

to laikraščiai paprašė grupės is-' 
torijos profesorių išvardinti ge- Į 
riausius ir blogiausius JAV pre
zidentus, buvusius pirmųjų 200 
metų Amerikos istorijos bėgy
je. - J

Geriausiais buvo pripažinti 
George Washington, Abraham 
Lincoln, Franklin D. Roosevelt 
ir Woodrow "Wilson. Blogiau
siais Richard Nixon, Ulisses A. 
Grant ir Warren G. Harding, 
bet Nixon iš blogųjų blogiausias 
už tai, kad “parodė nepasitikė
jimą žmonėmis”.

EUDE
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

“ 4330-34 S67iCALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
nil.. .1 .. .....11J". .ii.i . i.

SKAITYK IR KITA./ PATARKSKAITYTI DEMOK3ATINĮ
DIENRAŠ1. "NAUTiENaSr

Susirinkimo
PRANEŠIM A T

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos priešmetinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 26 d. 7 vai. vak. Chi
cago Savings bendrovės patalpose. 
6245 So. Western Ave. Bus renkama 
nauja 1976 metu valdyba ir yra vi
sokiu reikalų aptarti. Nariai prašomi 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

POVILAS BALČIŪNAS
Gyv. Twm Ukes, Wls. Anksčiau gyveno Chicagoje.

Staiga mirė 1975 m. gruodžio mėn. 20 dieną, sulaukęs SI metu 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Palaukiu km., Gelažių par., Panevėžio aps.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: brolienė Ona ir kiti giminės, draugai bei pažįsta

mi. Lietuvoje liko seserys — Joana Boralienė ir Elena žukienė, taip 
pat broliai — Marcelinas, Stasys ir Leonas.

J. Miliaus rūpesčiu buvo pašarvotas Twin Lakes, o antradienį 
važtas Į Fray Lang koplyčią, winemac, Ind.

Penktadieni, gruodžio 26 dieną 2:00 vai. popiet bus lydimas 
koplyčios i Winemac kapines ir laidojamas greta brolio.

Nuliūdę lieka:

Brolienė, broliai, seserys ir giminės.
Informacijai tel. 778-1036.

iš

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių

4-

Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ID. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Ra u don iej i nesiska i t o 
su žmoniškumu

S ‘diulicji Maskvoje raudo
nieji valdovai visiškai nesis
kaito su raudonosios imperi
jos gyventoj u norais, pageida
vimais, su pačiu žmoniškumu. 
.Jie su gyventojais elgiasi, tar
tum jie butų mechanizuoti ro
botai , kažkokios didele s maši
nos dalys. Jie turi judėti, dirb
ti ir kalbėti kaip Maskvos po
nai įsako, kaip jie , liet ne kaip 
gyventojai nori.

; ti per spygliuotus vielas ir ini- eiti aprašyme, lietuviai iš
i įmoti.s taukus i \ak.uą Vokic-, skii liu.ii minimi pirmoje vieto- 
i tiją. žinoma, laimingai nebuije, nes jie prieš 30 metų, čika-

HĖLH WANTED — MALE 
Darbininku reikia

HtLP WANTED — MALK 
Darbi ninkv Reikia

! vo nušauti, Het sugauti ir pa- 
! tupdyti į kalėjimą. Atsėdėję 
' ievai keletą melų kalėjime už 
mėginimą išbėgti, buvo brula 
liai išmesti už spygliuotų vielų 
į Vakarų Vokietiją, liet kas 
svarbiausia, maži vaikai, ber
niukas ir mergaitė, Rytą Vo
kietijos valdžios buvo prievar
ta. neatsiklausus tėvų valios, 
adaptuoti vienos Rytų Vokieti
joj gyvenančios šeimos. Kitaip

gos Mokslo-ir Pramonės Muzie
juje, atgaivinę beveik užmirš
tą senovės tautos meną — šiau
dinukų gaminimą ir eglutės 
puošimui pritaikymą, buvo 
pranokėjai kitoms tautoms sek 
ti jų pavyzdžiu ir puošti eglu
tes savito tautinio meno pavyz
džiais ir gaminiais. Iliustraci
jų eilėje, viena Muziejaus eg-! 
lutės puošėja Lamina Kontri- 
inaitė, rodo gražų šiaudinuką.

BEEF BONERS ' '
We have recently expanded our facilities and have openings 

for experienced
PIECE WORK COW BONERS.

Steady employment all year long in a modem beef boning operation. 
Extremely good pay checks. Please apply in person for an interview 

at our plant. Must be able to speak some English.

WEXLER MEAT'CO.
963 W. 37th STREET

927-5656
Nesenai skaitėme žinią, kad : 

anapus geležinės uždangos gy
venantieji gauna dovanų iš už
sienio svetima valiuta (rubliais 
negali gauti), tegauna į ran
kas nedaugiau 19L dovanotos 
sumos. Visą kitą pasiima val
džia. Arba asmuo, prašęs lei
dimo j užsienį važiuoti, išme
tamas iš darbo ir net iš buto, 
kaip tas pinngimis veršelis iš
metamas už tvoros.

Arba dargėliau: viena Rylų 
Vokietijos šeima* bandė pralįs-

sakant, nesiskaitant su jokiais 
žmoniškumo jausmais, vaikai 
tapo nuo tėvų atskirti visam 
gyvenimui. V. /<

PAMINĖJO
LAURINĄ KENTRAITŲ

Astuonių milijonų tiražo 
žurnalo Better Homes and Gar
dens gruodžio mėnesio laida 
skirta JAV ir įvairiu tautu ka- v v 4.
ledinių švenčių tradicijų , ku
linarijos, eglučių puošimo ap
rašymams. Tradicijų ir eglu-

Reikalauja atlyginti 
kriminalistu aukoms

Grąžnti piliečių pasitikėjimą 
kriminalinio teisingumo sistemai 
federalinė valdžia turi nuo pik
tadarių nukentųjusiems asme
nims apmokėti ligoninės ir gy
dymo išlaidas ir kitokius nuo-

■ stolius, pasakė Illinois kongres- 
manas Martin A. Russo, kalbė
damas Atstovų Rūmų komisijo
je kriminalinės teisdarystės 
klausimu.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 1 
$10. išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos ’ 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- J 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 . 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi- i 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir j 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- I 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money s 
Orderį J

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS J 
vardu ir pasiųsti:

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

“Mūsų kriminalinė teisingu
mo sistema yra netikusi ir tai 
yra viena priežasčių, kad mū
sų piliečiai nebetiki ta sistema 
ir vengia bendradarbiauti su Įs
tatymų saugojimo Įstaigomis”, 
kalbėjo Russo. “Jie (piliečiai) 
vieną kartą piktadario nu
skriausti, antrą kartą yra skriau 
džiami kriminalinio teisingumo 
bylos atidėliojimais, nemanda
gumu. užuojautos stoka ir neat- 
lyginimu už piktadario padary
tus nuostolius, “pareiškė jis.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

A4AISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

Vandalizmas mokyklose

WASHINGTONAS. — Specia
li Įstaiga Research for Better 

•'Schools, Inc., nustatė, kad van- 
įdžUfemas- /-mokyklose kaštuoja 
.mokesčių mokėtojams po 600 mi- 
hjonų-'-cfolerių kiekvienais me

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
5022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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SIUNTINIAI į LIETUVA

tais, o.;k.ąyd,^u_v^^Įi^ų-.kąš-.> 
tuoja antra tiek. - ■'<■ - ■
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B endfaiper visas jAV-bes ko-. 
vai su- vandalizmu vartojama 

daugiau kaip-į&Č) Įvairiu, progra
mų, kai kurios su dideliu pasise-. 
kimu. Pavyzdžiui Los Angeles 
Įrengti 175 aliarmai ir paskir
ta 300 policininkų kovai su van
dalizing^— banditizmu prie mo
kyklų, Vandalų piktadarystės su
mažėjo 90/nuošimčiais.

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. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergti) lietuviu laisvę. 
tinia^s105 *r nes*dėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio-

DU KUNIGAI NUGALĖJO 
GINKLUOTĄ PLĖŠIKĄ

PirmadiėnicVi'ytą, Chicagos 
pietinėje dalyje buvo areštuotas 
James Witchers, 32 metų, gy
venantis 4525 S. Federal st. 
Kunigas Jonathan Foster, gy
venantis Corpus Christi bažny
čios klebonijoje. 20 So. King 
Drive, užklupo minėtą piktada
rį apiplėšiant bažnyčią, bet plė
šikas jam pakišęs peili po kaklu 
liepė ji išvedžioti po visą kle
boniją ir parodyti, kur laikomos 
brangenybės. Tuo tarpu Į kle
boniją Krizo kitas kunigas Ad- 
rian Fisher ir ?budu plėšiką nu- 
' p« rdavė iKilicijai.

IŠPRIEVARTAVO
Trys vyriškiai pirmadienlio 

rytą Chicagos pietinėje dalyje 
prie tetos namų 108 gatvėje pa
sigrobė 40 metų amžiaus vyrą 
ir 22 metų moterį, revolveriu 
grasindami tą vyrą Įstūmė Į jo 
paties automobilio bagažinę ir 
peršovė tetą,-kuri pamačiusi pro 
langą kas gatvėje daroma, pra
dėjo klykti.

Besi važi nedarni miesto gatvė
mis banditai tą moterį pakai
tomis prievartavo ir galop 61 
gatvės ir Damen avenue kampe 
išmetė, o 65 gatvės ir Damen 
avenue kampe paliko automobi
lį su jo “bagažinėje” uždarytu 
savininku, kurs vaidais nega
lais išsilaisvino. Piktadariai iš 
to vyro atėmė ?75 ir iš jo mo
ters 826 pinigais.

L TRUMPAI J

— Vincas Nausėdas iš Mar
quette Parko apylinkės platini
mo bei naujų skaitytojų vajaus 
proga tapo Naujienų prenume
ratorium ir rėinėjii, užsisaky
damas jas 6 mėn. per redakt. 
M. Gudeli ir Įteikdamas 4 dol. 
dovaną laikraščio leidimui pa
remti.

— Anna Navickienė iš Melro
se Parka apylinkės kartu su du
kra soliste Anita prieš šventes 
išvyko žiemos irezidenciją, 
esančią Surfside, Floridoje. Po
nia Ema Berggruen'išYorkville, 
III., išvyko Į Phoenix,'Arizonoje. 
George Bbrchėrtas, kontrakto- 
rius iš Chicagos pietvakarių, 
aplankęs savo gimines ir pažįs
tamus, šventėms jgrįžo į Hot 
Springs, Ark. Ponia J. Zalga iš 
Oak Lawn apylinkės išvyko pas 
savo dukterį ir žentą, gyv. De
catur, Georgia.

— Rašyt. Elena Juciūtė po 
Kipro Bielinio premijos Įteiki
mo už jos atsiminimų, knygą 
iš Sibiro tremties, keletą dienų 
viešėjo .Chicagoje.- Ta (proga 
žinomas fotografas ir dokumen
tinių filmų autorius kun. Algi
mantas Kezys, SJ., sukūrė nau
ją filmą pagal E. Juciūtės pasa
kojimus. Pažymėtina, kad rašyt, 
ir pedagogė E. Juciūtė, nežiū
rint sunkios tremties ir nelem
tų gyvenimo patirčių, neprara
do humoro ir nepalūžo dvasia 
ar neapsirgo rusų bei jų pakali-

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA

P A STSFRTM A RT7NV TF

BAKER WANTED

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

Must understand English.
Call PAUL 842-2116.

PICTURE FRAME WORKERS 
Experienced only on wood.

FITTERS — JOINERS
ASSEMBLERS

Steady work. Good pay.
KOTLER PICTURE FRAME CO.

300 N. Oakley Blvd.
666-4050

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PENSININKUI REIKALINGAS 2—3 
KAMBARIŲ BUTAS. 

Skambinti dieną VI 7-2149.

kų baime, vieton to juos pa
juokdama. Ji parašė “77 Anek
dotų” knygele Krizio Pleperio 
vardu.

— Vytautas Pečiulis iš Mar
quette Parko apylinkės mus 
aplankė prieš pat Kalėdas ir už
sisakė Naujienas vieneriems 
metams. Ta proga jis pareiškė, 
kad Naujienos geriausiai iš
reiškia lietuvių ir Amerikos lie
tuvių nuotaikas, kurių dėka am
žiais išliko lietuvybė. Jis Nau
jienas anksčiau pirko paskirais 
numeriais, bet norėdamas iš
reikšti savo pritarimą, jas užsi
sakė. Naujienų vadovybė dėko
ja jam už dėmesį ir už pareiš
kimą. 4^

— Ponia Julija Sačauskas, 
daugelio lietuviškų organizacijų 
veikėja, švenčių ir Naujųjų Me
tų proga siunčia sveikinimus ir 
gerus linkėjimus visiems drau
gams, pažįstamiems ir lietuviš
kų organizacijų darbuotojams 
bei bendradarbiams.

— Julius Vitkauskas - Witko 
iš mūsų kaimynystės prieš pat 
Kalėdas lankėsi Naujienose svei
kinti visus darbuotojus ir ben
dradarbius už jų nuolatini rū
pestį spaudos ir visų lietuvių 
reikalais. Ta proga jis Įteikė 
Naujienų paramai 20 dol.

— Ema ir Anthony Petraitis 
iš Willow Springs apylinkės, 
nuolatiniai lietuviškos spaudos 
rėmėjai ir bendrų darbų daly
viai, kartu su gerais linkėjimais 
ir švenčių proga sveikinimais, 
Įteikė 20 dol. Naujienų paramai. 
Ypatingai malonu buvo matyti 
ponią Emą, kuri ilgą laiką dir
bo Naujienų administracijoje, 
buvo visą laiką pareiginga ir 
draugiška su visais tarnautojais 
bei bendradarbiais.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE «« SALE

Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidintaa

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
į VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

— Adomas Mecelis, Baldwin, 
Ont., Canada, mums atsiuntė 
oro paštu laišką ir po ilgesnės 
pertraukos vėl tapo nuolatiniu 
Naujienų skaitytoju. Naujienos 
dėkoja už išreikštą pasitikėji
mą ir už gerus linkėjimus ben
dradarbiams ir visiems skaity
tojams.

— Andrius Hermanas iš Palos 
Heights apylinkės kartu su svei
kinimais Naująjį] 1976 m. pro
ga, Įteikė Naujienų paramai 10 
dol.

— Anatolijus Čepulis lankėsi 
Naujienose informuoti apie so
cialinių reikalų naujoves bei pa
kitimus Įstatymuose bei taisyk
lėse. Savo linkėjimus palydėjo 
5 dol. dovana, tuo išreikšdamas 
padėką už informavimą sociali
niais klausimais, kuriais skaity
tojai gali pasinaudoti savo as
meniškai gerovei.

— Gandintas Mališauskas, 
Marquette Parko LB veikėjas 
ir Apylinkės valdybos narys, 
lankėsi Naujienose ir Įteikė jų 
paramai penkinę. Vienas tos 
apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas, bet pavardės prašė 
neminėti. Naujienų vadovybė 
dėkoja viseims rėmėjams, pla
tintojams ir naujiems skaityto
jams. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai.

• • . _ * visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams. ne^ tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam men. $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.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, III. 60608

2] Siunč:u-------------- dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS ................................ ...........

ADRESAS............. ............. ....... .............................  ......
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♦ Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto Linksmavakaris bus 
sausio 10 d., šeštadieni, 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Stalus re
zervuoti skambinant p. Reginai 
Andrijauskienei telef. 776-6592 
arba p. Janinai Mikutaitienei. 
tel. 847-5186. Bus studentų at
liekama meninė programa, bu
fetas ir šokiai. Įėjimo auka $5. 
Visi laukiami. Rengėjai

(Pr).
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TERRA

BrinftnyMs, Lilkrodžlil, Dovanos 
visoms progoms,

3237 WEST Wrd $K CHICAGO 
TeleL 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch«r Av«
Chicago, II). 60632. Tol. YA 7-5980

♦ Ona ir Balys Mulioliat sa
vininkai Rockwell Club svetai
nės, 3957 So. Rockwell St. 
Brighton Parko apylinkėje, kar
tu su Isūnum Vytautu siunčia 
kuo geriausius linkėjimus savo 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems, taip pat mieliems kai
mynams ateinančių Naujųjų 
Metų proga. Ta pačia proga 
sveikina Naujienų darbuotojus 
ir bendradarbius taip pat visus 
tautiečius, besirūpinančius Lie
tuvos ir lietuvių reikalais. Vi
siems linksmų švenčių ir lai
mingų Naujųjų 1976 metų!

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pB.8 vlenlntelĮ 
lietuvi kailininką 7^

Chicagoje * z wNORMANĄ

185 North Waba*h Avonve
2nd Floor Chicąco, ID. 60601

PROGA DABAR
MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 

auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

2 BUTU modernus mūro namas su 
garažu. Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

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

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. S29.900.

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, ahimin. 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 AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861 .

M. A. ŠIMKUS
Rasi Motery Public,

INC TAX SERVICE 
4259 S, Mapl3wccd. Tel. 254-7450 

j Taip pat daromi vertimai, giminių 
• Iškvietimą b pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

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

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Į HOMEINSURANCE'LĮ
Call Frank Žapolis
3208 >/2 W. 95th St.

GA 4-8654 k- v
Įf Į

Z™ 1
A. T V E R A S

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET
T*Ufj REpubllc 7-1M1

263-5826 
(Įotaigo*) ir 
677-8489 

(buto)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




