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ANGOLOJE EINA KOVA DĖL .
TEIXEIRA GELEŽINKELIO

Kubiečiai naudoja Rusijoje gamintas 
vežiojamas automatines kanuoles

LUSAKA, ZAMBIJA. — Paskutinėm trim dienom Angolos ry
tinėje dalyje ėjo smarki kova tarp Jono Sawimbi vadovaujamų 
dalinių ir fronte pasirodžiusių sunkvežimiais vežiojamų rusiškų 
automašinų kanuolių.

DAMASKE VAKAR AREŠTAVO 300 
KOMUNISTŲ PARTIJOS NARIU 
Asadas kreipėsi į Washingtonq duonos ir 

didesnės ekonominės paramos
KAIRAS. Egiptas. — Gerai informuoti asmenys tvirtina, kad 

Sirijos prezidentas Hafez Asadas visą krašto politiką pradėjo kreip
ti į vakarus. Manoma, kad Saudi Arabijos karaliaus Khalebo vi
zitas galėjo turėti įtakos, bet galutina sprendimą galėjo priversti

Už Angolos laisvę kovojančio 
Sawimbi daliniai naudojo papra
stus šautuvus, tuo tarpu kubie
čiai naudojo automatiškai šau
namas kanuoles, Sovietų atvežti 
ginklai angoliečiams padarė di
deliu nuostoliu. £
Eina kova dėl geležinkelio mazgo

Kova ėjo dėl strateginio gele
žinkelio mazgo, vadinamo Teixei
ra de Spusa. Pati geležinkelio 
linija priklauso britams, jie li
niją pravedė ir operavo, bet da
bar viskas turi pereiti Į ango- 
liečiu rankas.

Lusakoje esantis kovojančios 
sąjungos užsienio reikalus tvar
kantis George Sangumba tvir
tina, kad kova dėl Teixeira sto
ties turės didelės strateginės 
reikšmės visai karo eigai.

Maskva pasiryžusi ginkluoti 
kubiečius

Iš Maskvos ateinančios žinios 
sako, kad Sovietų Sąjunga atme
tė sekretoriaus Henry Kisinge- 
rio nusiskundimą. Kaip ji rėmė 
Angolos “liaudies frontą” iki šio 
meto, taip ji rems ir ateityje. 
To rusų ginkluoto “liaudies fron
to” atstovai iš Angolos jau lei
džiasi Į užsienius. Į Jamaica at
vyko trijų angoliečių delegacija 
aiškinti, kodėl Angoloje atsirado 
kubiečiai ir kodėl Angolos “liau
dies fronto vyriausybei visiems 
reikia pagelbėti.

Nustatyta, kad lėktuvai, iš 
Kubos vežantieji karius i Ango
lą, sustoja britams priklausan
čioje Barbados saloje, pasiima 
gazolino ir skrenda j Angolą. 
Barbados vyriausybė pranešė 
Kubai, kad ji nenaudotų Barba
dos aerodromo kareiviams Į An
golą vežti.

Pagyvėsianti namų 
statyba

Gyvenamų namų statybos ir 
kitais klausimais rašąs federali
nės valdžios leidžiamas laikraš
tis išvedžioja, kad 1976 m. namų 
statyba pagyvėsianti, nors ir yra 
dar daug namų neparduotų iš 
ankstyvesnių metų statybos. Jis 
nurodo, kad 1971 m. Čikagoje bu
vo išduota 63,000 leidimai nau
jiems namams statyti, 1974 m. 
— 22,355 ir 1975 m. — 23,000.

Prieš metus į taupomas sąskai
tas pinigai įplaukdavo labai lė
tai ir paskolos namams pirkti 
buvo labai sunkiai gaunamos. 
Dabargi padėtis yra kitokia: in
dėliai didėja ir paskolos nesun
kiai gaunamos.

Prieš metus už trumpiems ter
minams duotus bankams pinigus 
federalinis iždas ėmė 7.5%, da
bargi jis ima 5.5%. Antra, fe
deralinė valdžia 1975 m. turėjo 
skolintis 80 bilijonų dol., bet 
1976 m. jai bu« reikalia^a pew-

Rusai ir toliau 
“padės” Angolai

WASHINGTONAS. — JAV 
pirmą kartą išreiškė sovietams 
savo susirūpinimą Angolos civi
liniu karu rugsėjo mėn., aukš
tas Fordo administracijos tar
nautojas pasakė.

Tarnautojas, kuris nenorėjo 
būti paminėtas, pasakė, kad JAV 
nepareiškė formalaus protesto 
dėl sovietų vis stiprėjančios pa
galbos marksistinėm jėgom An
goloj iki pat spalio pabaigos.

O tada, jis pastebėjo, kubie
čių daliniai pradėjo rodytis gre
ta pajėgų sovietų remiamo “liau
dies judėjimo dėl Angolos išva
davimo” (MPLA), stiprėjant ko
vom tarp trijų frakcijų šioje bu
vusioj portugalų kolonijoj, ku
ri gavo nepriklausomybę Il-tą 
lapkričio.

Anksčiau, vienintelis užsimi
nimas apie skundą Sovietų Są
jungai buvo duotas paskutinę 
lapkričio mėn. savaitę, kai vals
tybės sekretorius Henry Kisin- 
geris pasmerkė sovietų rolę An
goloj savo kalboje Detroite. Vė
liau buvo pranešta, kad jis tą 
savaitę kalbėjo su sovietų am
basadorium Anatoly F. Dobry
nin ir padavė jam skundą.

Visa tai pasakęs Amerikos tar
nautojas pridėjo, kad diskusijos 
tarp Kisingerioir Dobrynino įvy
ko dar 4 ar 5 kartus pasibaigus 
rugsėjui.

Maskvoj Sovietų Sąjunga pa
reiškė ketvirtadienį, kad ji ne
turi jokių planų sustabdyti sa
vo įsitraukimą į Angolos reika
lus, nežiūrint JAV prieštaravi
mą.

Izraelis tarsis su 
palestiniečiais

Izraelio gynybos ministeris 
Shimonas Peres, kalbėdamas su 
Maariv laikraščio reporteriais, 
pareiškė, kad Izraelio vyriausy
bė turėtų tartis su palestiniečių 
atstovais, nežiūrint, jog ji atme
ta teroristinės palestiniečių or
ganizacijos PLO atstovavimą. Jo 
nuomone, pribrendo reikalas, kad 
kaip nors būtų palestiniečių pa
bėgėlių klausimas išspręstas.

Visa Izraelio vyriausybė, vis 
dėlto, yra bendros nuomonės, kad 
busimoji palestiniečių valstybė 
negali būti įsteigta Jordano upės 
vakarų krante.

skolinti tik 60 bilijonų dol. Tre
čia, 1974 m. infliacija padidėjo 
12.2%, o 1975 m. jau tik 7-8%. 
Tai vis optimistiniai reiškiniai, 
kurie teikia gerų vilčių 1976 me
tams.

Akistata tarp U. S. slaptosios tarnybos kongresiniu kritiku, vadovaujant sen. F. Church (kairėje), 
privertė FBI direktorių Cl. M. Kelley (dešinėje) pasiūlyti, kad kongresas išleisty taisykles, tvar
kančias slaptosios tarnybos veiklą. Ankstyvesniuose senato komiteto apklausinėjimuose Kelley 

užsiminė, kad jis kongreso vadovaujamą slaptosios tarnypos priežiūrą tik pasveikintu.

LIBANO SOSTINĖJ IR PROVINCIJOJ 
PRASIDĖJO NAUJOS KOVOS

BEIRUTAS, Libanas. — Kalėdų diena praėjo ramiai, gyven
tojai pasidžiaugė ramybe, bet penktadienio rytą jau prasidėjo 
žudynės dar su ‘didesniu intensyvumu. - • -

Penktadienį vien tiktai Beiru
te buvo užmušti 26 asmenys ir 
sunkiau sužeisti 61. Aukštoji 
kovojančių grupių vadovybė yra 
įsakiusi nutraukti kovas, tuo 
tarpu atskirų fronto sektorių 
vadai ne visuomet vadovybės 
klauso. Pirmadienio rytą vienas 
didelis sprogimas išgriovė Ham- 
ra srityje buvusią kliniką, krau
tuvę ir gyvenamą namą.

Be to, pirmadienio rytą prasi
dėjo žmonių grobimai. Gink
luota gaujos įsiveržė .į Hamra 
hotelį ir išsivedė 5 ten apsisto
jusius žmones. Kankinių aikš
tėje pasislėpė šauliai sunkiai su
žeidė tris policininkus. Beiruto 
gatvės ir maldyklos ir vėl buvo 
tuščios.

Premjeras Karami buvo su
sitaręs su abiejų pusių vadais 
paliauboms, bet vienai pusei pra
dėjus puolimus, kita pusė atsako 
tuo pačiu.

Fordas yra perdaug 
“lakus”

NEW YOBKAS. — Apklausi- 
nėtojas Louis Harris pareiškė 
antradienį, kad didelis nesutiki
mas tarp jo vėlyviausio apklau
sinėjimo tiriant prezidento For
do populiarumą ir panašaus ap
klausinėjimo pravesto Gallup or
ganizacijos gal būt rodo, kad 
Fordas bus “labai lakus kandi
datas”.

Harrio vėliausias apklausinė
jimas rodė Fordą ir jo respubli- 
koninį konkurentą, buvusį Kali
fornijos gubernatorių, Ronaldą 
Reaganą labai atsilikusius savo 
populiarumu tarp rinkėjų nuo 
demokrato sen. Hubert Humph
rey iš Minesotos.

Gallup apklausinėjimas, pa
skelbtas pirmadienį, davė ap
verstą šio paveikslo vaizdą, ro
dydamas Fordą ir Reaganą pir
maujančius, o Humphrey atsili
kusiu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Dr. Kazys Bobelis, Alto pir

mininkas, yra išvyęs iš Chica
gos. JĮ pavaduoja vicepirminin
kas Dr. Kazys Šidlauskas.

■o Tajaus krašto apsaugos mi
nistras Adideksara kreipėsi Į 
JAV karo vadovybę prašydamas 
neskubėti atšaukti paskutines 
karo jėgas iš Tajaus. Metų pra
džioje jis reft alavo atšaukti 
Amerikos lakūnus ir lėktuvus. 
Kai paskutinis lėktuvas išskri
do trims mėnesiam anksčiau, ne
gu turėjo išskristi, tai dabar 
nori kad amerikiečiai neskubė
tų. Tajus bijo, kad Laoso ko
munistai neįsiveržtų į kraštą.

♦ Beirute visą dieną ėjo ko
vos, bet fronto vadai vis dėlto 
prisilaikė kelių paliaubų taisyk
lių. Manoma, kad netrukus 
kovos pasibaigs, nes Sirija ne
galės teikti kovojantiems pales
tiniečiams ginklų ir amunicijos.

♦ Praeitą penktadienį Mao 
Cetungas minėjo 82 metų su
kaktį. Jis vis dar tebevaldo di
delės valstybės reikalus.

♦ Kiniečių propagandos agen
tūra skelbia, kad Sovietų Sąjun
ga ir JAV ruošiasi dideliam ka
rui. Iki šio meto buvę susitari
mai negalioja. Sovietų valdžia 
baigia juos laužyti.

♦ Indijos premjerė Gandhi 
informuos kongreso partiją, kad 
ji sieksianti didesnės galios 
premjerui, nes susidaro pavojus 
ne tik krašto viduje, bet išorėje, 
premjeras turi turėti teisę da
ryti skubius sprendimus.

Sekretorius Kisingeris dar 
tikisi vykti Į Maskvą, bet jam 
bus sunkiau tartis, nes saugu
mo taryba gerokai apkarpė jo 
galią. Strateginių ginklų srityje 
jis negalėjęs daryti jokių nuolai
dų. Pasitarimams taisykles nu
statė krašto apsaugos sekreto
rius.

Karibų jūroje ketvirtadienį 
nuskendo du laivai. Vienas jū
reivis išsigelbėjo, bet kitų li
kimu nežinomas.

Penktas amerikietis 
pagrobtas Etiopijoj

VAŠINGTONAS. — Penktas 
amerikietis buvo pagrobtas Etio
pijoj nežinomų asmenų, valsty-’ 
bės departamentas pranešė ket
virtadienį.

Vėliausia auka tapo Ronald 
Michalke iš Mabel, Minn., civili
nis, dirbantis Collins Internatio
nal Service Co. Jis buvo pagrob
tas pirmadienį.

Du kiti tos pačios firmos tar
nautojai buvo pagrobti laike ci
vilinio kivirčo šioje Afrikos šaly
je, drauge su dviem JAV kariš
kiais.

Valstybės departamentas pa
sakė, kad visi penki yra tebe
laikomi, kurie reikalauja, kad 
JAV pagalba kraštui būtų su
stabdyta.

Mabel, Minn., Michalkio mo
tina ir sesuo praleido kalėdas, 
laukdamos žinios ir turėdamos 
vilties, kad Michalke yra svei
kas.

Kyšių bylos
Mokesčių tarnyba yra iškė

lusi kyšių klausimą Ulinojaus 
valstijos valdininkų tarpe. Ke
turi US tardytojai, tardytojas 
S. K. Skinner, jo pirmasis pa
dėjėjas Antanas Valukas ir dar 
kiti du persekiotojai, jau kuris 
laikas kaip “čiupinėja” valdinin
kus. Jis įtartinus valdininkus 
tardo ir apklausinėja bankus, 
kuriuose valdininkai įnešdavo iš 
žmonių mokesčiais surinktus pi
nigus, neimdami jokių nuošim
čių. Patys tačiau į savo kišenę 
gaudavo iš bankų nuo įneštos su
mos lr; kyšių.

Prisiekusiųjų teismas jau yra 
apkaltinęs kyšių ėmime buvusį 
apskrities iždo valdininką Walte- 
rj A. Conradą ir keturius kitus. 
Iždo valdininkas Bernardas M. 
Korzenas ir jo padėjėjai buvo 
beprocentiniai įdėję valdiškų 
pinigų į bankus apie 10.2 mili
jonus dolerių. Conradas jau yra 
prisipažinęs ir dabar bendradar
biauja su tardytojais tolimesnė
je tardymo eigoje.

— šiomis dienomis pradėsi
me spausdinti lietuviams įdomų 
Juozo Brazaičio paruoštą doku
mentą. N. Redakcija 

padaryti ir kitos jėgos.

Nuskendo Vakarų 
Vokietijos laivas

Vakarų Vokietijos laivas Mar
tin Toera nuskendo gruodžio 23 
d. Karibų jūroje netoli uosto 
Puerto Estrella, ties pusiasaliu 
La Guajira. Laivas plaukė iš 
Arubos salos, priklausančios 
Olandijai ir esančios šimto,.my- 
lių nuotolyje nuo uosto Puerto 
Estrella. Laivo tikslas buvo pa
siekti Costa Ricos uostą Puerto 
Limon.

Šias žinias pateikė vienas to 
laivo išsigelbėjęs jūreivis, pri
plaukęs Kolumbijos krantą. Ko
lumbijos krantų apsaugos tar
nyba tuojau pasiuntė gelbėjimo 
laivą ieškoti kitų 24 jūrininkų.

Karibų jūra, palyginti rami, 
bet turi daug ryklių, kurie puo
la bet koki plaukiantį gyvį. Taip 
gi dabar Karibų jūroje yra pri- 
visusių nemažai nuodingų van
dens gyvačių. Anksčiau jų Ka
ribų jūroje nebuvo, bet jos at
sirado iš Didžiojo vandenyno, 
prakasus Panamos kanalą.

Senate yra 22 
milijonieriai

WASHINGTON, D. C. — Pla
čiai skaitomas dienraštis-New 
York Times, iškilus algų ir įvai
rių mokesčių klausimams, paty
rinėjo senatorių turimą turtą ir 
gaunamas pajamas. Paaiškėjo, 
kad 22 JAV senatoriai yra mili
jonieriai.

Kiti milijono nesiekia, bet, pr-i 
dėjus kartu ir jų žmonų valdomą 
turtą, jie turi maždaug iki ket
virtadalio milijono.

Prie milijonierių priskaitomas 
sen. Edward Kennedy, Hiram 
Fond iš Havajų, James L. Buck- 
ley, Adlai Stevenson, Charles 
Percy, Philip Hart. Lloyd Bens- 
tsen, James Eastland, Bussell 
Long, Harry F. Bird ir keli kiti.

As esu nescia , - 
pasigyrė artistė

Viktorija Fiodorovą, rusų ak
torė, duktė Amerikos admirolo, 
atvykusi j JAV anksčiau šiais 
metais po didelių ginčų su sovie
tų tarnautojais, laukia vaiko ge
gužės mėn., ji tai pasakė ketvir
tadienį. Panelė Fiodorovą, 29, 
yra ištekėjusi už keleivinių lėk
tuvų lakūno Fred Pouy.

Ji pasakė, kad ji deda pastan
gas, kad jos motina. Zoja Fio- 

1 dorova^ 63, galėtų iš Maskvos 
|atvykti pas ją į Stanford, Conn., 
vaiko gimimui.

Saudi Arabijos karalius at
skrido į Damaską trijų dienų vi
zitui. Jis gana ilgai kalbėjosi su 
prezidentu Asadu, bet jis taip 
pat planuoja pasitarti su įtakin
gesniais įvairių arabų grupių va
dais. Jis bandys įtikinti pales
tiniečius ir kitus kovojančių gru- ' 
pių veikėjus nutraukti kovas Li
bane. Jis smerkia tos grupės 
vadus, kurie pasiuntė į Vieną 
teroristus aliejaus administra
toriams užpulti ir grasinti. Ka
ralius Khaleb yra įsitikinęs, kad 
privalo būti viena arabų vadovy
bė. Jis neduosiąs pinigų nei vie
nai grupei, kuri bandys sauva
liauti ir primesti vienos grupės 
valią.

Tie patys šaltiniai tvirtina, 
kad ketvirtadienio naktį ir penk
tadienio rytą Damaske ir greti
muose miesteliuose Sirijos po
licija suėmė 300 veiklių komu
nistų partijos narių. Vieniems 
atrodo, kad komunistai buvo su
imti saugumo sumetimais. Pre
zidentas Asadas norėjo užtink- 
rinti saugų ir laisvą Saudi Ara
bijos karaliaus buvimą Sirijoje. 
Komunistai, davę Sirijai didoką 
kiekį modernių ginklų ir paju
tę. kad Sirijos prezidentas gali 
linkti į vakarus, galėjo planuoti 
perversmą, todėl vyriausybė ir 
ėmėsi apsaugos priemonių.

Trys didieji Kairo dienraščiai, 
gavę žinias iš tikrų šaltinių, tvir
tina, kad prezidentas Asadas pa
skutinėmis dienomis pradėjo 
krypti į vakarus. Jis jau krei
pėsi į Washington© vyriausybę, 
prašydamas duoti ar parduoti 
ateinančiais metais javų ir rie
balų. šiais metais vyriausybė 
apsieis su turimomis atsargomis, 
bet 1976 metais prezidentas Asa- 
da norį gauti iš Amerikos 100,- 
000 tonų javų duonai, 75,000 to
nas ryžių, 10,000 tonų sviesto. 
5.000 tonų sojos aliejaus, ir 400 
tonų virtuvinio aliejaus.

Sirijos policijai pradėjus ko
munistų partijos narių areštus, 
pasų skyriui ir pasienio sargy
boms buvo įsakyta neišleisti Į už
sienį nei vieno komunisto, tuo 
tarpu Sirijos komunistų parti
jos pirmasis sekretorius ('ha
led Bagdašas sugebėjo pabėgti 
užsienin. Prezidentas Asadas ži
nojo, kad keli komunistai yra 
sulindę į kai kurias valstybės ži
nybas. bet jis nemanė, kad jie 
turėtų įtakos vizų ir pasienio ži
nybose. Prezidentas įsakė kruop
ščiai ištirti, kaip galėjo įtakin
giausias komunistų vadas pabėg
ti ir visą reikalą jam referuoti.

I>ebesuota, šalia.
Saulė teka 7:15, leidžiasi 1:2-1.



Detroito naujienos
Naujų Metų sutikimas
Na’’ių metų didesni sutikimai 

Detroite įvyks du, Lietuvių na
muose ir Kultūriniame centre. 
L. namuose ruošia St. Butkaus 
šauliu ir “Švyturio” jūros šau
lių kuopos kartu, o Kultūriniame 
centre ruošia LB Apylinkės Val
dyba. Naujų Metų balius L. Na
muose prasidės 9 vai., o tostas 
už naujuosius metus bus išger
tas 12 vai. Stalus dar galima už- 
siaakvti Dariaus Girėno svetai
nėje pas ponią Kalvenienę tel.. 
994-/75 ir pas baliaus rengė-j 
jus ’. Kinčių tel. 383-8248, pas j 
Št. I -ngi tel. 278-5309 iki gruo- ( 
džio mėn. 28 d. Pavieniai asme
nys dar galės vietų gauti nors ir 
pavė’uotai. Pageidautina, kad 
prie šv. Antano ir šv. Petro pa
rapini gyvenantieji lietuviai 
naujus metus sutiktų Lietuvių 
namuose. Tuo pačiu palaikytų 
šią apylinkę, nepamirštų savojo 
namo taip kadaise labai reikalin
go i” daug patarnavusio viso
kiem’ parengimams lietuvybės 
.palaikymui. Nors ir tarp spal
vuotųjų, nieko jau čia taip blo- 

*-gai nėra, kaip kartais teigiama.
Niekam nepaslaptis, kad esame! 
vi Jojami į Southfildą, bet nepa-

Lietuvių namų parkavietė bus 
saugoma viešosios policijos, ga- 
'ima bus linksmintis be rūpes
čio. Maistą pagamins geriausios 
šeimininkės vadovaujant šaulių 
moterų sekcijai. Šokiams gros 
Rimo Kaspučio orkestras. Sve
čius pasitiks ir maloniai priims 
broliai šauliai. Visi svečiai ma
loniai laukiami.

Lietuviškas kambarys 
Wayne universitete

L. K. W7 U. komiteto posėdis 
įvyko gruodžio 21 d. šv. Antano 

J parapijos patalpose. Dalyvavo 
Ipirm. J. Mikaila, St. Kaunelienė,

J. Baublys, V. Tamošiūnas, A. 
Vaitekaitis. M. Stonys, A. Gri
nius, A. Sukauskas ir St. Račiu- 
kaitis. Posėdi pradėjo pirm. J. 
Mikaila. Savo pranešime išriškj- 
no dabar jau atliktus darbus ir 
pranešė, kad dabartiniu metu 
banke ir universiteto kasoje kar
tu. išskiriant jau padarytas iš
laidas, yra 19,167 doleriai.

Atrodo, kad minėtos sumos 
Universitete kambariui Įrengti 
turėtų pakakti. Aptarta spaus
ti architektus Muloku^ kad'kaip 

'greičiau paruoštu projektą ir 
tuoj pradėtų darbus. Jau dabar Graikų ’ kambarius. L' \ 

mirškite ir savos apylinkės. Prie numatyta skirti 8,000 dolerių tome jau nebedaug beliko laiko 
ligi Amerikos dviejų šimtų 
tų iškilmių, taigi jau reikėtų

Ikrusti ir pradėti darbus.

Gegužinė po stegu
Pikantiškų ir intymių nuotykių i ALB Radijo Klubo gegužinė po

Tb ‘ /'.'.’.’'’'Z'*- -
su tarnautojais

VAŠINGTONAS. — Gynybos
Argentinoje kiekvieną išei-| 

1! nantį į kariuomenę jaunuolį I 
i i išlydi iškilmingai dainas dai-| sekeretorius Donald H. ums 
I j nuodami. Toks jau yra Argenjfeld šauniai mėgino suieng i 
i | tinos žmonėse įsivyravęs pap- kalėdinį rankų spaudimo po 
I rotys. Taipgi atitarnavusį ka- būvį savo Pentagono lūinų 
I riuomenėje skirtą laiką jau- 22,000-ėiams tarnautojų, n 
1 nuoli draugai išlvdi dainuoda- nepavyko.. , . . ’ . . I .. __ ... 1 .,,1 lA-c lv:wB im dainą;

i companeros de mi vidų” Pažo- 
IĮ džiui verčiant, lietuviškai tai 

būtų: “Sudiev berneliai ben
drininkai mano gyvenimo”.

ši daina tiek yra Argentino
je populari ir paplitusi, kad ji 
yra net harmonizuota tango 
šokiui. Argentiniečiai šį tango 
šoka ir dainuoja.
' Dabar, sukilę Argentinos 

aviacijos daliniai, jaunieji ka
rininkai, šią dainą transliuo
ja radijo bangomis. Ją taiko 
kraštą valdančiai prezidentie
nei ir jos vyriausybei. Duoda
mi Argentinos gyventojams ir 
vyriausybei suprasti, jei nebus 
sutvarkytas krašto ekonomi
nis gyvenimas ir jei nebus kraš
tas išvalytas nuo bandolerų, 
prezidentienė ir jos vyriausybė 
turi pasitraukti ir krašto val
dymą perleisti kitiems asme
nims. Kitaip sakant ji turi bū
ti išlydėta visų mėgiama dai
na: “Adios muchachos ...”

Alto bankete buvo pagerbti praeitais metais Lietuvos laisvės reikalui pasidarbavusieji iškilieji 
amerikiečiai ir ponia Juzė Daužvardienė. Priešakyje sėdi garbės pažymėjimus gavę: žurnalistas 
Bill Anderson, generalinė Lietuvos konsule Juzė Daužvardienė ir kongreso atsovas Edward J.

DerwinskL Stovi Vladas Išganaitis ir Dr. Kazys Bobelis.
Nuotrauka Vaclovo Noreikos

sienoms padengti. Universiteto 
vadovybė spaudžia komitetą jau 
pradėti darbus.. J. Baublys ap
žiūrėjo jau įrengtus Prancūzų ir 

. Kaip įna

me-
. su-

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. 1_____, .. __

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista.; c-mcin mėn d 19150 psl. Kaina S2.50. ;SLOgu ĮvyKS sausio men. io a.
Kristijonas Doielaitis, THE seasons. Klasinės poemos “Metai” poeto ■val’ Kultūriniame centre. Vai- 

Nacio Rastenio vertimas. Gražus leidinys, ‘127 psl. Kaina S3.00. i gius gamins visiems gerai žino-
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy-! ma Šeimininkė Z. Drižienė. Ge- 

tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija, i n..™aq ~
211 psl. Kaina £3.00. Kietais viršeliais S4.00.* ‘ ‘ °uz-ineb 1£tnA

Jauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608
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lentyną.

PENKTIEJI ME1A1, gražiai įlįsta. aH’z psi
DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl

NdUIicHust galima gauti
Knygų spintą st

K. Bieliniu

K Sielinis,
Or. KaZyS Grinius, ATSIMINIMA! (R MINTYS. H lomas, 

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

I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vu 
sėliais — $2,00; 11 dalis, 225 psi., įrišta — S3,00 tnmks
RIJA,

tais viršeliais ............ =..................... *................. ....... ................
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psi
<tprdi Bielinis, GANA TO JUNGO. J92 psi., minkštais vnr 

senais.
Juozas Liūdž'us,
p Ltūdžiuviene, 

88 psl.
iantna Narūne,

170 psl.
M. Gudelis, POVILAS MILERIS 

puslapiai ..................
Knygas užsakant reikia pridėti

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

TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.1

biografijos bruožai 232

25
E

et. pašto išlaidoms

S6 0C 
$6.00 
Gra- 

$5.00

52.00
$5.50

$5.00
S3 00

$1.00

$3.00

$3.00

Amnestijos demonstracijos ventojų skaičiaus. Duomenys 
Madride išvaikyta imami trijų metų bėgyje, bai-

MADRIDA. — Policija šaudė 
j orą ir vartojo lazdas sklaidy
dama demonstrantus, šaukian
čius “laisvės f” ir “amnesti- 
tijos!” 
terija.

Vėliau Madrido Caraban- d°l- 
chel kalėjimo vadovybė palei
do Romos katalikų kunigą Fran 
cisco Garcia Salve, nuteistą 
1973 m. už vadovavimą Ispani
jos nelegalios darbininkų uni
jos pogrindžiui. Garcia Salve 
buvo prieš dvi su viršum sa-

Adios muchachosĮ Buvo, manyta, kad teks (vai
kyti ilgiąųsią priėmimo eile is
torijoj. šia proga buvo išgal
vota trijų dalių (kiekvienai iš 
trijų priėmimo valandų) spin 
vomis pasų sistema, kad išven
gus susikausimų ir pavėlavi
mų ties bloko ilgio vykdomuo- 
j t kompleksu. Mažų mažiau
siai buvo tikėtasi 3,tK)0-čių, po J 
1,000-tį kiekvieną valandą — 
lil-ėią, IV-tą ir V-tą po pietų.

Rumsfeldas atvyko, kaip de
ra," truputį pavėluotai, ir tikė
josi pratęsti priėmimo laiką.

Pirmoj grupėj buvo apie 200 
žmonių, gal net mažiau. Jų 
tarpe vienas generolas, vienos 
žvaigždės brigadierius.

IV-tą valandą po pietų kori
dorius su raudona aksomine 
virve ant chromuotų pastovų 
miniai kontroliuoti buvo tuš
čias.

j U

________ kytojus prašo Radijo
Klubo vadovybė tą dieną maisto 
namuose negaminti, ateiti Į ge- 

Igužinę po stogu ir pasivalgyti.
Gegužinėje bus ir kitų paįvairi
nimų: muzika ir laimės šulinys. 
Laimės šuliniui reikalingi fan
tai, kas turėtų ką -nors atlie
kamo, malonėkite atnešti sekma- 

{<; dieniais Į visų trijų parapijų pa- 
»įtalpas, kur vienas iš Radijo Klu- 

bo valdybos narys budės ir jūsų 
auką daiktais priims. Galite au
ka skirti ir piniginę.

«i
Kalėdinė programa

;< į Kalėdinė programa per televi-
I ziją Įvyko gruodžio 14 d. 2 vai. 

■įi [ per antrą kanalą. Buvo paro- 
i dytos neva lietuviškos tradici

nį Į nės Kalėdos.
Į Sakau neva todėl, kad kai kas

I visai nesurišta su Kalėdomis, o 
(į i tik atliktas koks nors kasdie
nį j ninis darbas,

(

.. Chicago. III. — f ei HA 1-610(1
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KMGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose Vokietijoje. 273 psl., kiemais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali anks^esniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje tr Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI 50 Yra ta.o pat 
išversta į angly kalbą

D Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Keliones j Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl S3 00

D. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus nastabumą neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIU ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 .

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
čekį ar pinigine perlaidą.

giant 1974-tais, kad išvengtų
metiniu svvraviniu. w ** c

Švedų šalies bruto turtas 
“laisvės!” ir “amnesti- vi^nani gyventojui 1974-tais

’ ties teisingumo minis- buvt> 6.720 dolerių. Šveicari
jos — 6.650 dol. ir JAV — 6.640

JAV pirmavo 1973-čiais 
su 6.200 dol., ■Šveicarija tada 

n turėjo 6.100 dol. ir Švedija 5.910 
dol.

Tai pirmas kartas 10-ties me
tų bėgyje, kad JAV nebepir- 
mautų tarp industrinių valsty
bių. '

vaites paleistas iš kalėjimo dė- Kalbant apie visas šaiis, tiek 
ka karaliaus Juan Carlos ribo-; industrines, tiek ne, mažutis 
to kaltės dovanojimo, bet ne_! nafta turtingas jungtinis Arabų 
trukus po to buvo ir vėl suim- Emiras tebesilaiko pirmoj vie- 
įas | toj su 13.500 dol. bruto.

Demonstracija buvo sušauk-Į 
ta kairiojo sparno reformų ša
lininkų grupės Tikslu spausti 
valdžią, kad būtų paskelbta 
amnestija Ispanijos ^politiniams 
kaliniams, kurių priskaičiuo
jama iki dviejų tūkstančių, de
monstracijos šaltinių žiniomis. 
Kokie 500 žmonitj dalyvavo 
proteste.

6-šių bilijonų dolerių 
pagalba geležinkeliams
VAŠINGTONAS — Multimi- 

lijoninis įstatymo projektas, nu
matantis perorganizuoti 7-riis 
bankrutuojančius šiaurės rytų 
geležinkelius ir suteikė finansi- 

j Buvo rodomos tradicinės Ka- Į nę paramą kitiems geležinke
lį; ledos ir kitų septynių tautybių Hams, 
8 h' visos jos buvo daugiau suriš- < 
« tos sj Kalėdų papročiai. Kalėdų Hn(as,
L j vaizdeliais pasirūpino Dr. Al- Balsavimas už ,6-šių bilijonų 
R gis Barauskas, dalyvavo ir atliko Lj0|erjy pagalbos įstatymo pro- 

visa seimą; \ alė Barauskienė, jektą-fnivo 197-niais prieš 23. 
Birutė Barauskienė ir vaikai Li-1 
nas, Tauras ir Danutė.

Nauja valdyba
Susivienijimo 200 kuopa gruo-

ATARK

SKAITY<. w į.

viu tauta ir lietuviu* v C

i. Lietuviai minimi

LIETUVOS VARDO
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs 

mažai kas ši klausimą studijavo. Apie lie 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošit
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas."

Juozas Venclova, dirbęs prie šios- studijos 20 metu, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis • nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMŽ. Minkšti viršeliai, 
kainą $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei diųdoięrių atsiusite 
šiuo adresu: ' -

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St.,”Ckięago,'.Ili, 6^)6SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI "NAUJIENAS"

ew

buvo trečiadienį žemo
sios kongreso palatos pa.tvir-

Suma yra 2,6-iais bilijonais 
dolerių mažesnė, nei šio įsta
tymo projekto senato versijoj, 
kurią prezidentas Fordas žadė-

džio 14 d. visuotiname metinia- J° vetuoti.
me susirinkime išsirinko 1976 
m. valdybą: pirm, ir fin. sekr. 
Antanas Sukauskas, vicepirm. 
Julius Rimkūnas, ižd. Kazimieras 
š pakaus k as. iždo globėjai: Fe
liksas Blauzdys ir Antonetė Vait- 
kunienė.

kongresą P. Amerikoje
Į Jaunimo Kongresą iš Detroi

to išvyko gruodžio 21 d. sekanti 
jaunuoliai: Viktoras Nakas, Rita 
Matveikytė, Daina Astašaitytė 
ir vvindsorietis Paulius Kuras; 
I inkime sėkmės jauniesiems am
basadoriams. A. Sukauskas

ttirrrt tisant

v

r PrQS^1 per

tHUIIFNA^

Fordas grasino sušaukti kon
gresą vėl į sesiją po Kalėdų, 
jei šis nesugebės pravesti įsta
tymo projekto, kurį jis galėtų

Projekte, be kitko, numa
tyta suteikti 900-tų milijonų do
lerių pagalbą keleivinių aptar 
navimui koridoryje tarp Va
šingtono ir Bostono pagerinti 
ir 200-tus milijonų dolerių ke
leiviu C 
mui

aptarnavimo pagerini- 
kitose linijose.

JAV savo turtu 
trečioj vietoj

Vašingtonas. — JAV jau nėra 
t I pasaulio turtingiausia indust

rine valstybe, skaitant turtą 
vienam gyventojui, pranešė 
“Pasaulio banko žemėlapis”- 
sekmadienį. . .

Švedija ir Šveicarija pasis
tūmėjo 1974-tais .metais, palik
damos JAV trečioj vieloj.

“Pasaulio bankas” remiasi 
savo išvadose šalies bruto da- 

‘ 1 viniais padaliniais iš krašto gy-i

Bonds can make buying a house 
lot easier. Just sign up for the Payroll 
Savings Plan where you work; Every 
payday, an amount you specify is 
automatically set aside from your check

Before you know it, you’ll have a nest 
egg big enough to buy a little nest of 
your own. U.S. Savings Bonds. A good 
bluącrmt for a house of your own.

. stocl 
in^merica.
Buy U. S. Savings BonrL:

P1Q

1739 So. Halsted Street Chicag-o, III. 60608
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M&israi Rusijoj šukelė JAV satelitu aliarmu
/VAŠINGTONAS. —JAV erd
vas satęjitai. suprojektuoti įs
iūti apie sovietų raketinę ata- 
ką, šiomis / dienomis sukėlė 
klaidingų- aliarmą.
*r Ankstyvo įspėjimo satelitai 
Uiri instrumentus, pakankamai 
juatrius užregistruoti karštį, su- 
nifiarantį sovietų raketom šau
nant 'iš savo šilosinių duobių.

Teoretiškai toks ankstyvas 
(spėjimas apie galimą raketų 
iššoyįmą link JAV duotų Va- 
Singtpnui laiko įvertinti situ
aciją, ^įskaitant mėginimą pa
tikrinti įspėjimą, prieš einant 
Į Ikarą.

Motais dienomis užregistruo
ti įspėjimai buvo sukelti karš
čio, degant dujom — ne rake
tų paleidimo.

būta dujų gaisrų, žvalgybos 
specialistai išdirbo keletą ga
limų paaiškinimų, įskaitant ga
limybę, kad sovietai nutaikė 
laserio spindulius į JAV sate
litą, vvkdvdami svetimų sate- 
litų, kurie skaičiuoja sovietų 
ginklus, apakinimo programą.

Žvalgybos šaltiniai pranešė, 
kad satelitas, stebintis Rusiją 
iš vienos vietos virš Indijos 
okeano (jis yra stabilizuokų 
padėtyj žemės požiūriu), sig
nalizavo pavojų 18-to spalio.

Dujų gaisrai sukėlė kitus 
pavojų pranešimus po 18-to 
spalio matomai , todėl, kad 
vamzdžių sutrūkimai ir gaisrai 
įvyko įvairiu metu Įvairiose 
Rusijos vietose tiek spalio, tiek 
lapkričio mėnesiais. Ed.

šių metų lapkričio 22 dieną Chicagoje įvyko Amerikos Lietuvių tarybos atstovų metinė konferencija. Paveiksle matome bendrą konferencijos vaizdą.
- Nuotrauka Vaclovo Noreikos

’ Vyresnysis administracijos 
tarnautojas pranešė, kad ant
žeminė gamtinių dujų perdavi
mo liniją, . 40 inčų diametro, 
sutruko keliose vietose vakarų 
Bušijoj dėl to, kad sovietų tech
nikai leido vidiniam spaudi
mui per-aukštai pakilti.

’ Numanoma, kad Amerikos 
satelitai padarė nuotraukas 
po to, kad sovietų technikai 
leido .vidiniam spaudimui per 
aukštai pakilti. 1
.rNumanoma, kad Amerikos 
satelitai padarė nuotraukas po 
to, kai erdvėj esantys infrarau- 
Ąonųjų spindulių detektoriai 
nurodė, vietas Rusijoj, iš kurių 
sklido karštis. Matomai nuo
traukos davė Vašingtone tech
nikams specialistams svarius 
Įrodymus, kad dujų linija trū
ko ir užsidegė.

Tačiau, .laiko tarpe tarp pir
mųjų įspėjimo signalų iš sate
litų ir gautų įrodymų, kad tai

KARAS SU RYKLIAIS
TARPON SPRINGS, Florida. 

Bob Gause, 53 metų amžiaus 
amerikietis, priesiekęs ryklių 
priešas, veda dienyną, kur sura
šyta, kiek per eilę metų iki šiol 
jis sunaikino ryklių (akulų, 
“Šarkių”), būtent 2,700 suau
gusių ir 20,000 jaunų rykliukų.

“Jų aš nekenčiu ir dėlto juos 
harpūnais šaudau ir leidžiu 
jiems mano tinkluose pastipti”, 
sako Gause, banko tarnautojas, 
kurs tų plėšrių žuvų nekęsti tu
ri rimtą priežastį, Gause per II 
Pasaulinį karą buvo jūrininkas 
ir buvo vienas iš JAV kreiserio 
“Indianopolis” įgulos narių, kai 
tą kreiserį japonai ties Guam sa
la paskandino.

Kreiseryje buvę 1,170 matro
sų ir karininkų, laivui pradėjus 
skęsti, visi nušoko į ryklių “pil
ną” vandenį. Iš jų tik 316 vy
rų išliko gyvi, bet ir tie pergy-

!X

veno baisias aštuonias dienas ir • polio priemiesčius pastatyda- 
naktis, kol buvo išgelbėti. Imas į pavojų naujas paliaubas 

Didžiąją jų dalį sudraskė ir’tarp musulmonų ir krikšeio- 
surijo plėšrieji jūrų žvėrys — nių. Kairieji pagrobė laivą, 
rykliai. Vienas iš gyvų likusių stovėjusį miesto uoste, ir grą- 
Bob Gause ilgus metus sapnuo-!sino jį susprogdinti, bet savi- 
se pergyveno siaubingas scenas,! ninkai suskubo užvesti derybas 
kaip rykliai kandžiojo kojas jo Sll piratais.
draugų, kurie laikėsi įsitvėrę ■ Beirute plėšikai, snaiperiai 

ir gatvių gaujos niokojo šešis 
Policija prane

šė, kad 9 žmonės buvo užmušti 
ir 13 sužeisti] atskiruose susi
šaudymuose kulkosvaidžiais. 
Tiek krikščionių falangistų par
tija, tiek kairiųjų musulmonų 
grupės pareiškė, neturinčios 
nieko bendro su vagystėm ir 
siaučiančiu teroru prieš civi
lius.

Kairieji pagrobė 600 tonų 
prekinį garlaivį “Isabelle” 
anksti ketvirtadienį ir grasino 
jį susprogdinti, jei libaniečiai 
savininkai neužmokės savo 
darbininkams užlaikytus atly
ginimus. Piratai taip pat pa
reikalavo, kad būtų išdalinta 
1.000 tonų kviečių Tripolio 
biednuomenei.

Vietiniai laikraščiai paskel
bė laivo savininkų pavardes — 
Michel Doumit ir Eile Osseily. 
Jie abu palaiko dešiniųjų falan- 
gistų partiją ir yra be to ce
mento fabrikų Tripolyje savi
ninkai.

gelbėjimosi plaustų. Rykliai bu- f 
vo tiek plėšrūs, kad net patys priemiesčius.
užšokdavo ant plaustų ir pasi
grobę savo auką nusinešdavo Į 
vandenį...

Karui pasibaigus Bob Gause 
dirbo Floridoje kaip narūnas ir 
turėdamas laisvo laiko pradėjo 
ryklius medžioti. Sykį tinklais 
pagavęs 2,000 mažų rykliukų, 
paliko juos ant savo laivo denio, 
kol tie nustipo. Dideliems ryk
liams jis keršija, harpūnais juos 
persmeigdamas ir aukštai prie 
laivo šono prikabindamas, kad 
nutrokštų. “Jiems aš neturiu 
jokio pasigailėjimo, kaip jie ne
turėjo draskydami mano drau
gus”, sako Gause. “Tai yra krau
jo kerštas už mano draugus”.

Ir šiandien, po daugiau kaip 
30 metų, jis kas savaitę išplau
kia į vandenyną ryklių medžioti. 
“Turiu jausmą, lyg turėčiau pa
saulį nuo tų piktų padarų iš
laisvinti”, ryžtingai pareiškė 
jis.

šaudymasis pavojingas 
Libano paliauboms

TRIPOLIS, Libanas. — Smar
kus šaudvmas sudrebino Tri- v
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Sionizmas sukėlė 
subruzdimą UNESCO 

susirinkime
PARYŽIUS. — Arabų šalys 

pravedė UNESCO susirinkime 
balsavimą už įtraukimą žemę 
drebinančios rezoliucijos, “Si
onizmas lygus rasizmui”,, pri
imtą šiais metais Suvienytų 
tautų generalinėj asamblėjoj.

U. S. delegacijos nariai, kurie 
vedė kovą prieš bet kokį sio
nizmo paminėjimą susirinkime, 
skubėjo tartis su Vašingtonu 
dėl tolimesnių žingsnių.

Buvo net kalbama, kad U. S. 
ir kai kurios Vakarų valstybės 
gali išeiti iš susirinkimo, jei 
balsavimas praeitų.

Izraelio atstovai pasisakė 
prieš balsavimą. Jei bus nu
balsuota “už” mes nematysim 
jokio tikslo daugiau šiame su
sirinkime dalyvauti.

Balsavimas vyko valdžios 
ekspertų susirinkime, ruošian 
čiame projektą deklaracijos 
apie “pagrindinius principus 
valdančius masinės jėgos var
tojimu, stiprinant taiką ir tar
pusavio santykius ir kovojant 
prieš bet kokią propagandą, 
rasizmą ir aparteidą”.

Grupė nubalsavo — 36 bal
sais prieš 22. 7 susilaikė >— 
paminėti deklaracijos įžan
goje Generalinės asamblėjos 
rezoliuciją apie sionizmą, o 
taip pat paminėti du anksty
vesni balsavimai sionizmo 
klausimu.

UNESCO — Suvienytų tautų I 
švietimo, mokslo ir kultūros , 
organizacija.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE” — TŪRI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Church ragina tirti 
Kingo nužudymą

Senatorius Frank Church (D. 
Ida.), senato žvalgybos komi
teto pirmininkas, šeštadienį 
pareiškė, kad speciali prokuro- 
or tarnyba turėtų investiguoti 
Dr. Martin Luther King Jr. nu-

Church buvo priimtas apie 
1,000 šikagiškių PUSH orga
nizacijos būstinėj. Senatorius 
buvo pakviestas į Chicagą kun. 
Jesse L. Jacksono — PUSH or
ganizacijos prezidento.

Church pasakė susirinku
siems, kad “yra perdaug ne
atsakytų klausimų” apie Dr. 
Kingo nužudymą 1968 metais 
balandžio 4 dieną.

Church taip pat kritikavo 
Federalinį tyrimų biurą už jo 
dokumentuotą kibimą prie Dr. 
Kingo.

“FBI visais įmanomais būdais 
stengėsi diskredituoti Kingą. 
Jie priėjo iki kraštutinumo 
mėgindami katalikų popiežių 
atkalbėti nuo susintikimo su 
Kingu’’, pasakė Church ir su
sirinkusieji garsiai jam plojo.

Vėliau, spaudos konferenci
joj PUSH būstinėj, Church pa
sakė, kad jis turi savo draugų 
komitetą, kurie prieš šešias 
dienas pradėjo tirti galimybę

jam laimėti 1976 metų demo
kratų nominaciją.

VIDURAMŽIAI AIRIJOJ
BELFAST. — Užsimaskavę 

du vyrai pravažiuodami pro na
mus per langą nušovė tų namų

savininkę, astuonių vaikų mo
tiną katalikę Christinę Hughes, 
43 metų amžiaus, keršydami ka
talikams už IRA (Airių Respu
blikinės Armijos) terorizmą.

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE
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~~~ ry Mokama 4 metv 
f /O Certifikatams.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.
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ACCOUNTS
Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį. 
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

iHSURtD
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto —~ 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.t—

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

TEL. 421-3070Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytu
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Perskaitęs Naujienose š. m. 
No. 281 patalpintą Clevelando 
ALTo sk. atstovės I. Bublienės 
pranešimą ALTos konferenci
joj aš labai buvau nustebintas 
to pranešimo turiniu, tuo la
biau, kad aš pats dalyvavau

praeito mėn. organizacijų at
stovų pasitarime, kurį sukvietė 
skyriaus valdyba. Tas prane
šimas, atseit, buvo Clevelan
do organizacijų atstovų išreikš
tas pageidavimas, jų balsas dėl 
politinės ALTos veiklos, dėl

santykių su kitais veiksniais, 
del Helsinkio konferencijos ir

Pasirodo, kad pranešimas 
buvo paruoštas tam tikrų tiks 
lų siekiant ir todėl neatitinka 
organizacijų atstovų daugu
mos pasisakymams ir išva
doms. Tai yra sufalsifikavimas 
visuomenės nuomonės.

Pareikštos mintys nėra vi-

jimiį. čia tenka sugrįžti į praei
tu metų 16-sios minėjimą. Mi
nėjime aukos buvo renkamos 
pagal laisvą aukotojų apsispren 
dimą. ALTui surinkta vįrš 
$2000, — Liet. B-nei ir VLIKui 
virš $200.— Taigi, maždaug 
90% prieš 10%. Tas aukas, dėl 
neaiškių priežasčių, vietos AL 
Tos skyriaus valdyba , vado
vaujant. A. Rukšėnui, užšaldė

Pataria kišti galvą į maišą
J. Navakas, besisielojantis tarpusaviais Amerikos 

lietuvių nesusipratimais, bereikalingais ginčais spaudo
je, menkų dalykų dramatinimu, iš adatos vežimo pri- 
skaldymu ir asmeniškais diktatoriškais užsispyrimais, 
parašė ilgoką laišką Draugui apie paskelbtus JAV Lietu 
vių Bendruomenės tarybos rinkimus. Jis yra Įsitikinęs, 
kad Amerikos lietuviai baigę ginčus spaudoje ir sustoję 
kelti viešumon nesusipratimų, galėtų gražiai sugyventi, 
dirbti Lietuvos laisvinimo darbą ir pasiektų didelių re
zultatų.

Drauge atmuštame laiške Navakas, be kitų daly
kų, sako:

“Mūsų organizuotos LB vadovybė yra renka
ma demokratišku būdu. Jei iki šiol mums atrodė, 
kad JAV LB taryba ir krašto valdyba padarė nedo
vanotinų klaidų, tai dabar bus proga padaryti pa
keitimus per LB tarybos rinkimus. Kas treji metai 
renkant LB tarybą, kiekviena lietuvių grupė tai
syklėmis numatyta tvarka -gali statyti savo kandi
datus Į tarybą, už juos agituoti ir balsuoti. Gaila, 
kad dar vis atsiranda priekabingų žmonių spaudo
je dėl nežinojimo LB Įstatų ar kitų priežasčių, da
bar siūlančių pakeisti JAV LB tarybos rinkimų tai
sykles, kai jos jau yra priimtos ir paskelbtos. LB 
Įstatų 17 paragrafas aiškiai sako, kad “JAV LB ta
ryba: b. priima ir keičia LB Įstatus ir LB taisykles”. 
Taigi ruošdamiesi tarybos rinkimams, gerai susipa
žinkime su rinkimų taisyklėmis savo apylinkėse. La
bai svarbu, kad tarybos rinkimuose dalyvautų kuo 
daugiausia lietuvių ir tuo pademonstruotų savo etni
nės grupės sąmoningumą, pajėgumą ir veiklumą”. 
(Draugas, 1975 m. gruodžio 23 d., 7 psl.).
Lietuviai tikrai parodytų savo etninį sąmoningumą, 

pajėgumą ir veiklumą, jeigu jie ne tik, kaip Navakas ra
šo, dalyvautų “kuo daugiausia”, bet kad jie visi tuose rin
kimuose dalyvautų. Juk JAV Lietuvių Bendruomenė yra 
visų lietuvių, jai visi pagal veikiančius Bendruomenės 
organizavimo principus ir veikiančius nuostatus, turėtų 
priklausyti.

Bet visi žinome, reikia manyti, kad ir Navakas yra 
girdėjęs, kad ne visi tos Bendruomenės darbuose daly-

vauja. Bendruomenės — reikalų Amerikos lietuviai pra
leido daug valandų Įvairiuose pasitarimuose ir aiškinimuo 
se, bet iš Navako laiško atrodo, kad jie bus priversti ve 
pradėti iš pradžių. Iš paskelbto laiško aiškiai matyti, 
kad geriausių norų turintis Navakas,, nesuvokia pagrin
dinio dalyko, kuris Bendruomenę skaldo.

Navakas užmiršta, kad ir prieš praeitus JAV LB ta
rybos rinkimus veikė tos pačios taisyklės, kurios veikia 
ir šiandien. Taisyklės aiškiai davė galią JAV LB tary
bai priimti ir keisti LB įstatus ir LB taisykles. Visa ne
laimė, kad tie Įstatai ir rinkiminės taisyklės buvo kaita
liojamos prieš kiekvienus rinkimus. Savo laiku JAV LB 
vadovavo Bronius Nainys. Jis, norėdamas daugiau lie
tuvių pritraukti prie Bendruomenės, paskelbus “rinki
mus” atšaukė, juos porai mėnesių ar daugiau atidėjo ir 
pravedė šiek tiek gerelesnius, bet toli gražu ne demokra
tiškus rinkimus.

Navakas neprisimena, kad prieš trejus metus buvo 
pravesti toki “rinkimai”, kurie davė pagrindo Bendruo
menei suskilti. Juk Navakas turėjo skaityti garbės teis
mo nario Zigmo Dailidkos dilemą, supančiojusią garbės 
teismą ir įnešusią nesusipratimus visoje Bendruomenėje. 
Visa tai įvyko tik todėl, kad viena politinė grupelė, nepa
jėgianti gauti platesnių Amerikos lietuvių pasitikėjimo, 
bando kiekvieną metą, kaitaliodama LB taisykles ir nuo
status, pasilikti bendruomenės vadovybėje. Juk buvo 
skundų, buvo duomenų apie veikiančių įstatų laužymus ir 
kreivus balsavimus, bet iki šio meto nei vienas klausi
mas iš esmės nebuvo ištirtas ir nesiimta jokių priemo
nių, kad ir ateityje Į balsavimo dėžutes nebūtų metami 
ryšuliais balsavimo kortelių “atsiųstų paštu” privatiems 
asmenims. . * - .

Jeigu JAV LB nariai, savo akimis matę tokią “rinki
minę” apgaulę, būtų nuėję į amerikiečių teismą, o tokią- 
teisę jie turėjo, tai būtų buvę panaikinti visi buvusieji 
“rinkimai”, paleista dabartinė taryba ir priimtos nuola
tinės rinkiminės taisyklės, kurių negali pakeisti ne krei
vai išrinkta JAV LB taryba. Be to, net ir tokiu būdu “iš
rinktoji” taryba išsilakstė. Visa eilė visuomenės veikėjų- 
iš Bendruomenės tarybos pasitraukė. Dabar ta pati tary
ba ir vėl kaitalioja Įstatus ir priiminėja naujas taisykles. 
Tas pats geraširdis ir naivus Navakas ir vėl kviečia visus

suomenės nuomonės, kaip pra
nešime sakoma, bet atskirų 
asmenų sugalvotos nuomonės, 
kad pakenktų ALTos veiklai.

Tame organizacijų pasita
rime apie Helsinkio konferen
ciją buvo kalbėta ir šiaip ir 
taip, bet jokios rezoliucijos 
nebuvo priimta, nes tai yra ne
įmanoma. Vieni mano, kad 
mūsų padėtis po Helsinkio yra 
pabligėjusi, kiti gi yra priešin
gos nuomonės. Buvo balsų, kad 
griežta Lietuvių B-nės laikyse
na JAV vyriausybės atžvilgiu 
yra mums kenksminga, vedant 
tolimesnę kovą už Lietuvos iš
laisvinimą.

Kiti mano, kad ALTo vado
vybė neturėtų perdaug vertin
ti prezidento Fordo užtikrini
mo dėl nepripažinimo okupa
cijos, kuris buvo pareikštas 
ALTos delegacijai Baltuose Rū- * * • 
muose. Mes galime ginčytis be 
galo tuo klausimu, ir galutinų 
išvadų nepadarysime, nes .mū
sų žinių bagažas minimu klau
simu yra labai menkas. Todėl 
ir nereikėtų tuojau pat pulti 
Amerikos vyriausybę už “par
davimą” Baltijos kraštų.

Jeigu mes, kaip Amerikos 
piliečiai, parodysim nelojalu
mą šio krašto valdžiai, kas mus 
užtars ateity, iškilus mūsų 
okupuoto krašto klausimui pa
saulio politiniam forume? .

Susirinkime buvo pasiūly
mas ir atstovų pritartas_ remti 
(rašant laiškus) atstovo E. Der- 
vinskio rezoliuciją Atstovų 
Rūmams dėl nepripažinimo 
Baltijos valstybių Sovietų Ru
sijai. Kaip žinome. Atst Rū
mai. šią rezoliuciją jau. vienbal
siai priėmė, tai didelis laimė- 
;imas dėka ALTos pasidarba
vimo, dr. Bobeliui' vadovau- 
. ant :

ir ALTos centrui. nepasiuntė. 
Vėliam organ, atstovų susirin
kime buvo nutarta, kad tos au
kos turi būti tuojau pasiųstos 
kam priklauso. Taip pat bu
vo pasiūlyta, kad ateity 16 Vas. 
minėjimuose aukos būtų ren
kamos laisvinimo reikalams 
tik ALTui. Liet B-nė turi savo 
laiką aukoms pasirinkti ir ne
privalo kenkti kitiems.

Paskutiniam pasitarime or
ganizacijų“ atstovų' aukų klau
simas vėl buvo iškeltas ir dau
guma atstovų (santykiu 4 prieš 
1) pasisakė, kad 16 Vas. laisv. 
aukos renkamos tik ALTui.

Clevelando ALTos sk. revi
zijos k-jos pirmininkas paaiš
kino, kad laisvo apsisprendi
mo aukos, tikrinant piniginę 
apyskaitą, sudaro daug neaiš
kumų kam gajų/ gale ta_ auką 
priklauso. Todėl jis irgi siūlo 
.eliminuoti kitas orgahižacij as 
iš16 Vas. parengimų aukų.

, Laisvo apsisprendimo au- 
kavimą laisvinimo (reikalams 
pasiūlė ALTos skyriaus vald. 
darys ir vietos Liet B-nės pir- 
mininkas. še tau bota’ devin
tinės ir išlindo yla iš maišo! 
Rats ALTos vaidyboj; ir daro 
tokį: pasiūlymą? Tai destruk
tyvus veiksmas, nes griauna
ma organizacija iš vidaus. 
Ateity organizacijų atstovai, 
rinkdami skyriaus valdybą, į 
tokius reiškinius turėtų ypa
tingai atkreipti dėmesį. Tai vi 
siškas absurdas išrinkti atsto
vus Į valdybą, kurie pačią or
ganizaciją nori sunaikinti.

Sprendžiant iš padąryto 
ALTos konferencijai melagin
go pranešimo, reikia manyti, 
<ad tas’pranešimas buvo apro
buotas skyriaus valdybos, nes 
to pranešimo, kopija, kažko-

Dailininko Arvydo Algmino pa
sisakymas apie savo kūrybą ta
pybos parodoje lapkričio mėn. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 

Centre
Kai mane kas nors' prašo pa

sidalinti mintimis apie meną ir 
klausia, ko aš ieškau ir noriu 
pasiekti, tai atsakau labai trum
pai: “Ieškau grožio”. Ieškau 
grožio visur bei visada ir sten
giuosi perduoti tą pat žiūrovui, 
kad nueitų nuo mano paveikslo 
su linksmesne arba kilnesne nuo
taika. Tikiuosi, kad grožį gali
me rasti visur,, tik reikią jo ieš
koti, ar būtų žmogaus veide, ar 
gamtos kampelyje, ar net(ir lau
žo krūvoje. Ko ieškai, tą rasi.

<Man labai sunku ir liūdna žiū
rėti į vadinamą “modernųjį me
ną”,.nes gauni jausmą; kad me
nininkai, vadinami moderniais, 
eina iš galo ir krašto, ieškodami 
šykštumo ir iškiypimd; Tai iš 
(ialies vyksta todėl, kad jie’ nėra 
išmokę pagrindų, t. y. nei'piešti, 
nei spalyos teorijos, ir n&a ųį- 
giję* jokios5 disciplinoj.' kĮĮąlfir- 
tinė meno mokymo tėbriiąįyK. 
tokia: t “Leisk žmogui? kuįrfeb 
Vadinasi, neduok siud^f®- jo
kių taisyklių ir nieko' iš ye' ne
reikalauk, nes sugadinsi;';jo kū
rybinį procesą. Bėf iš' to išeina 
laisvas mokinys' daro/’ką’ tik 
nori, ir viskas’ laikoina' menu, 
nes “žmogus kūrėsi
J f R - * L;? < < f f
; _ ĄČiū Dievui, kad'aš į tą. bąlą 
nęįkritau, .Dar .yrą mokyklų, 
kurios vartoja’ traūičimus, kla
sikinius. mokymo metodus^ ^to
kią „vieną ^mokyklą ir-nš ėjau 
ir dabar tokioje mokykloje dės
tau. i* ..... t •

Savo mokiniams vis sakau: 
yra sunku, bet išmok pirma^pa
grindus, o paskui galėsi eiti/škvo- 
keliu, nes tada tas kelias bus tiE- 
šiis ir sąž&ingasv Ar^ 
taip pasakau: “Nepastatysiįrū- 
mų,. jeigu nemoki šuns- biŽias 
sukalti”. OJA;

dalyvauti paskelbtuose rinkimuose, nors iki šio meto nei 
taryba, nei valdyba nėra išsprendusi kelių pagrindinių 
problemų.

Navakas juk žino, kad šiandien yra dvi Bendruo
menės. Visi suprantame, kad JAV Bendruomenė privalo 
būti viena. Bet kaip dvi bendruomenės praves .vienus 
rinkimus? Ar Navakui neatrodo, kad pirma abi tary
bos turi sueiti, pasitarti, pašalinti nesklandumus, o tiktai 
vėliau kalbėti apie Bendruomenės rinkimus. Jeigu nesu
sitars prieš rinkimus, tai po rinkimų gali nebūti kam ir 
su kuo tartis. Gerus norus turintis Navakas dar turi lai
ko pagalvoti ir išdėstyti, kaip susiskaldžiusius lietuvius 
įtikinti eiti Į vienus rinkimus?

Buvo pageidavimas, , kad 
veiksniai sudarytų bendrą in
formacijos centrą geresniam 
visuomenės informavimui svar 
blausiais klausimais. Tačiau 
dėl bendro informacijos centro, 
pirmiau turėtų patys veiksniai 
susitarti dėl vieningos linijos 
darbe. Praeityje toks susitari
mas buvo padarytas ALTos su 
Liet, bendruomene. Kas gi to 
susitarimos nesilaikė?. Tokio 
pasiūlymo, kad ALTas prisi
imtų kaltę, nebuvo.

Toliau dėl 16 Vasario minė

ki ais tikslais buvo pašiusia 
ALTos Centrui prieš konferen
ciją. Tai kuriam tikslui dar 
siųsti V-bos atstoyęy konferen
cijom kad perskaitytų tą ne
vykusį pranešimą? Kam be 
reikalo daryti išlaidas? .

Taip pat reikia' priminti ir 
skyriaus pirmininkui, kuris 
pageidavo, kad būtų išrinktas 
šių metų kadencijai, kad jis 
nieko nepasimokė, ar ar iš ne
sugebėjimo ar nenorėjimo or- 
ganizacijų atstovų pageidavi
mus bei nutarimus ignoruoja,

V '-A 

ką matome iš pranešimo kbn- 
ferencijojėų, "N- t~J- į 

Akivaizdoje tokios skaldau- 
cios veiklos, nebūtų staigme
na, jeigu išgirstume Reorg. 
Liet B-nės skyriaus' įsteigimą 
Cleveland e. K. Karolis

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS
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Jeigu nori, tai gali mokėti už vakarienę ir dole

riais. Kiekvienas patarnautojas mielu noru dolerius į 
zlotus iškeičia. Jų kišenės pilnos zlotų. Zlotus didžiau
siais ryšuliais nešiojasi ne tik vienoje kišenėje, bet ke
liose. Lenkijos šoferiai visuomet turi didžiausius pluoš
tus zlotų. Jie yra pasiruošę pirkti gana stambią dole
rių sumą.

Nežinau, ar jie taip noriai perka vokiečių markes 
arba šveicaru frankus.

Manęs niekas kitų valstybių valiutų neklausinėjo 
ir man tas reikalas visai nerūpėjo, bet iš savo patyri
mo žinau, kad dolerius tai tiktai parodyk lenkams. 
Gaudo juos kaip mes Sartyje gaudydavom lydekas.

Varšuvoje aš įsitikinau, kad mūsų doleris dar 
galingas. Jis galingesnis už auksą ir kitų valstybių va
liutas. Gen. De Gaulle vis reikalavo aukso, jam rūpė
jo Amerikos aukso, jam rūpėjo Amerikos auksas, o 
dabar duok prancūzams Amerikos dolerius, tai jų mė
giamiausias dalykas. Auksas sunku vartoti, bankuose 
jam reikia specialias vietas turėti, tuo tarpu kai dole
ris bet kokioje dėžėje ar seife tinka. Be to, aukso kai
nos šiandien daugiau svyruoja negu dolerio kainos.

Man pasakojo, kad auksu daugelis nagus nuside
gino. Jie prisipirko aukso, kai dolerio vertę tarptauti
niai finansininkai norėjo nuvertinti, bet jiems nepasi
sekė. Buvo tokių gudragalvių, kurie už unciją mokėjo 
po 180 dolerių, o šiandien uncija aukso jau verta tiktai 
1.38 dolerius. Kas aukso prisipirko, tai prakišo. O kas 
dolerius banke ar savo kojinėje laikė tai laimėjo. Rei-|

kia visuomet turėti galvoje, kad auksas dividendų 
neneša. Auksas laikyti brangiai kainuoja. Reikia mo
kėti už aukso saugojimą, o dolerį į kišenę įsidėjai ir 
nieko daugiau nereikia. O jeigu padėsi į taupymo sąs
kaitą, tai jis dividendus neša.

Ne tik Lietuvoje, bet ir Kaukaze žmonės dolerių 
nori. Pradžioje sovietų valdžia bausdavo žmones už 
dolerių laikymą, bet dabar jie jau pro pirštus į tai žiū
ri. Jeigu kas susitaupo kelis milijonus dolerių, tai tą 
kartais nubaudžia, o dažniausiai tai tik dolerius atima. 
Kur nenuvažiuoji, tai ten dolerių žmonės siekia. Kai 
daugelis dolerių nori, tai jis gali ir pasibranginti.

RODO RUSIŠKOS KULTŪROS NAMUS

Kas nuvažiuoja į Varšuvą, tai lenkai, tvarkantieji 
turizmo reikalus, būtinai pasiūlo nuvažiuoti į Stalino 
pastatytus “kultūros ” namus. Tuose namuose nebuvo 
jokios kultūros, bet lenkai dar ir šiandien į juos tebe
vaikščioja. Kiekvienam užsieniečiui lenkai pasakoja, 
kaip jie tų namų nemėgsta. Varšuva jiems buvusi gra
ži. bet rusų pastatyti namai visą grožį atima.

Tie rusiški namai yra 10 aukštų. Bet kurioje Var
šuvos vieloj bebūtum, tuos namus turi pastebėti. No
ri ar nenori, jie metasi į akis. Lenkai ieškojo būdų, 
kaip tų namų atsikratyti, kad jie neerzintų, bet nera
do kito kelio, kaip eiti j tuos namus, pakilti į 40 aukš
tą ir pasižiūrėti į Varšuvą. Iš tų namų stogo Lš tikrųjų 
galima Varšuvą pamatyti. Prieš akis atsigula visas 
miestas su visais priemiesčiais, parkais, upe, sodais 
ir įvairiais margumynais. Lenkai kai užlipa ant “kul
tūros” namo, tai džiaugiasi, kad mato Varšuvą, bet 
nereikia jiems žiūrėti į rusų primestą “kultūros” na
mą.

Lenkai man pasakojo, kad toje vietoje, kur dabar
4 _ NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL. r

stovu vadinamas “kultūros” namas, savo laiku buvo 
caro pastatyta didelė ceirkvė. Tą cerkvę nugriovė patys 
lenkai. Jie negalėjo pakęsti rusų, nepatiko jiems ir ru
siškos maldyklos.

Įdomiausia, kad cerkvės griovimo idėjai pritarė ir 
komunistai. Ne lenkiški komunistai, bet komunistai 
rusai, kūrie buvo atsiųsti tais pačiais sumetimais, kaip 
čia savo laiku buvo atsiųsti caro gubernatoriai ir karo 
vadai. Rusai komunistai sutiko, kad cerkvė Varšuvoj 
buvusi nereikalinga. Jie visai ant lenkų nepyksta, kad 
jie rusišką cerkvę, nugriovė. Patys rusai savo cerkves 
griovė įvairiose Rusijos vietose, bet pačiame Kremliu
je buvusias sentikių cerkves rusai paliko. Revoliucijos 
švenčių metu komunistai tas cerkves gražiai apšviečia, 
kad pravažiuojantieji iš tolo galėtų jas matyti.

Rusai nepyko ant lenkų už cerkvės išgriovimą, bet 
jie vietoj cerkvės panoro pastatyti jiems geresnį'daly
ką, būtent — kultūros namus. Blogiausia, kad tie na
mai buvo rusiškos kultūros.

Stalinas žinojo, kad lenkai rusų .nemėgsta^ Rusai 
padarė lenkams nepaprastai daug’žaibs, lytuose rusėti 
atėmė iš lenkų dideles teritorijas, kuriose ilgūs metus 
gyveno lenkai Kada lenkai, norėdami atsikratyti Vo
kiečių, kartu su Lvovo komitetu nutarė sudary ti bend
rą vieną valdžią visai Lenkijai, tai fusai visus iš Lon
dono atvažiavusius laikinosios lenkų valdžios nariuš 
sugaudė ir sušaudė. Paprastai Stalinas, šaudydamąs 
'senus bolševikus, paskelbdavo, kad būdavo sušaudy
tas šnipas, begėdis, o kai nudaigojo iš Londono atva
žiavusius lenkų atstovus, pasiryžusius bendradarbiau
ti, tai sovietų policija, net nesušaukusi vieno posė
džio , juos visus Čiupo ir nudaigdjo. Karo mČtu lenkiu 
tarpe gana gyva buvo bendradarbiavimo su sovietų 
komunistais idėja. Su jais norėjo dirbti įvairiausių
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partijų žmonės, aukšti karo vadai, bet kai,-atsikando 
dantį, tai ta idėja jiems pasidarė nepriirniina. Stali
nas taip pat žinojo, kad Katyno pušynėliuose tūkstančių 
lenkų išžudymas ir pagaliau paties Rokosovskio įsaky
mas sustabdyti sovietų karo jėgas visai prie Visloš ir 
nepadėti Varšuvoj sukilusiems lenkams labai giliai 
įstrigo į lenkų sielą. Lenkui rusas yra baisus žtnogus, 
kuriuo negali pasitikėti. - , £

Stalinas, norėdamas parodyti Įenkapas„ kad:so- 
vietų valdžia netokia žiauri, kaip daugelis įsivaizduo
ja, ji pati savo pinigais Varšuvos centre pastatė didelį 
namą, rusiško stiliaus, kuriame yra vietos visokiems 
susirinkimams ir paskaitoms. Vokiečiai griovė Varšu- 
Vą;’ © rusai didžiausią namą išgriautoje Varšuvoje’pa

Nežiūrint pačių gferiaūsių Stalino norų, lenkaPjuo 
petikl Tą “kultūros’’ namą jie skaito didžiausia Var
šuvos geda.
V . .Teigti spręsti pagal milto suliktų lenkų nuotaikas, 
tai'tas naidaš Hus nūgriiutaš, kai lenkai visiškai'Atsi
kratys nišų ir nuvėts primestą-komunistinę satitv&ką. 
Ęada taį bus; Aiaudien sunkų. pasakyti, bet kad .taip 
bus — tai tiki kiekvienas lenkas, net ir komunistai.

i--4 - * d -/ * 41w X® *
(Bus daugiau) ■ u
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES - 
IK GERKLĖS LIGOS 
2858 VV. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Drt. K. G. BalUKaS
AKUŠERIJA IK MUIlkų LiUUS 

GiNEKULuGINE CHiKURGlJA 
644? So. Fuiaski Rd. (Crawiora

Medical Building). Tel. LU 5-6^46 
Prmua ilgumus pagal susitarin 14.

Jei neatsiliepia. skambinu 3/4-oui2

DR. G K. bUbūiS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO Fma.Ų 
’• CHIRURGIJA

Telef. 6950533
Pox Valley MeCicaj Center 

360 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS 

r»r T- --T.. rww m~» mi ■ ,-iffri

i)i(. H1TR bKAziS
PriYSlCiAm awD ^ukuEuiM 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-3649 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antiau.. peuKiauieni nuo 1—5. tree, 

ir sestau. UKiai susitarus.

UK. FAUi. V. PAKUb
GYDYIOJaS iR CHIkukuaS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos dirextorius.

1938 §. Manheim Rd.z Wesicnesrer, ill. 
VALANDOS: 3—3 uarbo dienomis ir 

Kas anu 4 ^eoiaaieiii d—o var
lei.: 3OZ-X/Z/ area 5oz-27z8

«y’ *ur«Tri! i«Tnr» ■ n m—

liiLZi.c G1 d-Ud/3

DR. W. bSIN - BSiNAS 
aKUŠgksJA ik MUIcKŲ UaUUS 
GiNcKOLUGiiME CnlKURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2o70 
Valanuos pagal susitarimą. Jei neat> 

iiliepia, skambinti Mi 3-uvuL

Tž=L. — BE 3-3693

OR, A. B. GLEVECKAS 
GYDY IOJAS IR CniKuKuAb 
odos uggs — chirurgija

WtSi FLA '
Naująją 1976-tųjų Metų 

sutikimas Floridoje
Maloniai kviečiame Tamstą 

su visais savo šeimos nariais, 
draugai ir pažįstamais dalyvauti 
Naujųjų Metų sutikimo baliuje 
Floridoje.
Sutikimą rengia Palm Beach Lie
tuvių Klubas 1975 m. gruodžio 
mėn. 31 d. Palm Beach Gardens 
Holiday Inn. didžiojoje banketų 
salėje. (PGA Blvd, ir 1-95 kelių 
sankryžoje).

Bus vakarienė, šampanas, šo
kiai ir veiks įvairių gėrimų ba
ras. _ „ .

Bilietus (10 dol. asmeniui) įsi
gyti galima ir stalus (po 8 as- 

į menis) rezervuoti pas klubo val- 
■ dybos narius, Sapphire Sea Mo- 
• telyje (sav. A. ir V. Tomkus) 
j 700 Ocean Dr., Juno Beach, Fl. 
33408 (telf. 305-626-2444); VI. 
Žibąs — 431 Apollo Dr., Juno 
Beach, Fl. 33408 (telf. 305-626- 
3419).

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
39U7 West lG3rd Street . 

Valandos pagal susitarimą.

DS-. K. A. V. MAS '
Tel.: 561-4605 ir 439-4441

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

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS
OPTCMETRiS TAS

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

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

DR. LEONAS SESlffls'į 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Valu antrad. nuo 1—4 po pietų. , 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2830
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. j 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeitadie- j 
niars 2-4 vai. po pietų ir kilu laiku 

. pagal susitarimą.

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl; 
valandos skambinu tėlef. HE
Jei neatsiliepia, ui GI 1

P. Š1LEIKIŠ, 0. P. ;
-4 n ORTHOPEDAS-PROTEZiSTAS 

Aparatai - Fiulezai. hour t La u-Į 
dažai. Speciali pagalba kojoms

5 (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 5—8. šeštadieniais 9—L i 
2850 West 63rd St., Chicago 111. 60629

Telef.? PRospect 6-5084 I

ŠOKIŲ MUZIKOS 
IR KITOKIOS 
PLOKŠTELĖS

2512 W. 47 ST. « F R 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—S. 
Sekm. t r tree, uždaryta.

&2LL yju7-?~3-ir -X.7*? "Jtf Si.~,gh'-fcw<nJhr’'17h.rĮ^. . 2

G L- L I N I H K A S
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 5S6-1220

I GĖLĖS V1SOAAS PROGOMS

Beverly Hills
G I LI N YČ I A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR. 8-0833 ir PR 8-0834
_^rMS^assaB^ngri4.4r;.iA.'-.7--r'> 1 ■-.j-'.j,1..,1-

J--" -kv-...-1------------ >------------ -

PERKRAUSTYMAI

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-S063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—; 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
----------------------------------------------------------------------------------ŽT

Tikimės, kad Jūs tikrai daly
vausite šiame lietuviškame su
sibuvime ir drauge pakilioje, lie
tuviškoje nuotaikoje pasitiksite 
sekančius metus.

Pradžia 9 vai. vakaro.

OZONO PAVOJUS
Washingtono valst univer

siteto mokslininkai rimtai su
sirūpinę pavojumi, kokį suda
ro fluorokarbonais vadinamos 
dujos, naudojamos švirkštui 
aerosolo skardinėse. Tam tiks-

(o potvarkiu fosfatų vartoji- Pagalba buvo sufjei ir sudėtin- 
mas turėjo būti visiškai už
draustas nuo šio mėnesio 31 die 
nos. Kai kuriems reikalams, 

I kaip taisanitacijai, dezinfek
cijai ir automatinėms skalbimo 
mašinoms leidimas pratęsia
mas iki 1976 metų gruodžio 

dienos.31

Hanojus siekia 
dialogo su JAV

HANOJUS. — Palaikai
(JAV karinių oro pajėgų karmin

iai ieškoma pavyzdžių oro, kų, pašautų virš šiaurės Viet- 
koks jis buvo kol industrija namo, bus gražinti Amerikos 
oro nesugadino. Kur tokio oro valdžiai įgaliotiniams Hano- 
rasti? Užkimštose tuščiose kon- jaus 
koše senoviniuose smėlio laik
rodžiuose, i 
j amuose vandens tankuose ir mitetui dėl pabėgėlių.
tp., atsakė profesorius dr. R. I Pavardėmis nepaminėti ka- 
A. Rasmussen. Oro pavyzdžiai rininkai žuvo kariniuose veiks- 
iš seniau kaip 1930 metų, kol muose virš Vietnamo. Du tur- 
fluorokarbonai dar nebuvo rėjo majoro laipsnį ir vienas 
pradėti vartoti, bus lyginami — kapitono.
su oro pavyzdžiais iš 1940,1950 ( Stebėtojai laiko trijų karstų 
ir 1960 metų. perdavimą “geros valios gestu”

“Turime pirma rasti ir ištir- prieš pradedant naują dialogą 
ti, ar seniau (prieš aerosolo iš- tarp JAV ir sujungto Vietna- 
radimą) ore buvo chemikalų, mo.
kad mokslininkai galėtų tiks- Atsargaus susitaikymo žings- 
liai nustatyti, kas dabar vyks- niai prasidėjo nuo to, kai pre- 
ta musų atmosferoje”, ] 1 '
dr. Rasmussen.

Kai kurie moklininkai tvir
tina, kad švirkštui aerosole 
naudojamas fluorokarbono tinkamu 'JAV elgesiu, 
dujos kyla į stratosferos vir-, 
šutinius sluoksnius ir ten sau
lės ultravioletiniai spinduliai 
paverčia juos į chloriną, o chlo- ( 
rinas naikina ozono sluoksnį,' 
kurs yra vienintelis dangtis, ku
ris visą žemės gyvybę gina 
žudančių saulės spindulių.

trijų

aerodrome, remiantis 
pranešimais artimų šaltinių 

senai nebenaudo- Suvienytų tautų vyriausiam ko-

nn
ga: mergaitė buvo apsigimusi ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
su deformuota galva, be nosies!

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Ii tikryiv ai būsiu su tavim". — 2 Mozės S:12.

ir kreivomis nelygiomis^akimis, 
dėl ko vaikai ją gatvėje pama
tę nuo jos bėgdavo arba iš pas
kui pasityčiodami sekdavo.

Praeita kovo mėnesi Virvini- ^a> kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
. * , 1 . . jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra

jos universitetas padarė jei su- mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo
dėtimra ir rizikinga Dlastikine dau£ kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir

.. r , - v pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno
operaciją. JOS gaivos smeige- , kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimi 

nys buvo “pastumti i šalį”, kad Pa<hui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimi

šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa-

jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra

chirurgai galėtų pačią galvą at
vesti į natūralią formą ir patai
syti labai delikatiškus optinius 
(akių) nervus. Visas būrys chi
rurgų dirbo ištisas 16 valandų. 
Nosiai padaryti “balnelį” kaulo 
gabalas buvo paimtas iš jos pa
čios šonkaulio. Nosiai apkloti 
buvo paimta jos pačios oda. De
šinės akies kamuoliukas buvo 
persodintas. Už operaciją valsy- 
bė sumokėjo $13,000 ir operacija 
buvo labai sėkminga. Mergaitė 
jaučiasi laiminga, kad dabar vai
kai nuo jos nebėga ir ji lanko 
kursus išmokti mikrofilmų tech
nikos.

Žinios pranešėja AP pastebi,' 
kad ją laikant kalėjime būtų 
valstybei daugiau kaštavę.

pasakė zidentas Fordas ir valstybės 
sekretorius Henry A. Kisinge- 
ris nurodė, jog šiaurės Vietna
mo elgesys bus palydėtas ata-_

Neįleisti nepažįstamo
Chicago. — Antradienį, apie 6 

valandą vakaro Raymond Ku- 
morek apartmente 19 aukšte 10 

nUO W. Elm St., kažkds pasibeldė į 
duris ir vienas iš dviejų Kumore- 

įko apartmente gyvenusių James 
i Byrne, 30, duris pradarė ir pro 
jas, revolveriu grasindamas, įsi
veržė aukštas, jaunas, naujau- 

uni_ sios mados drabužiais elegantiš-

Automobilis užmušė
Chicago. — ’ Pereidama 79 

gatvę prie St. Louis avė., Flo- 
rense Schmidt, 44, gyvenusi 3518 
W. 80th str., su penkerių metų 
sūnų Lawrence antradienio vaka
re smarkiai pravažiuojančio au
tomobilio buvo užmušti tokia i 
smarkybe, kad ir motina ir vai
kas buvo nuo atsitrenkimo vie
tos nublokšti per 150 pėdų. Au
tomobiliu važiavęs Edawrd Gia- 
nnoni, 22 metų amžiaus, pakal
tintas už nedavimą pirmenybės ■ 
praeiviams.

pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių, 
.—•_ ,—.---- -----------.-_x---- m sėkmingai tarnauti Vieš-

____  _ _ tuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Raito tyrinę- 
to|ų aiikinimus.

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

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

ŠV. RAŠTO TYRINtTOJA!
y B ■■■■!■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■k.

MOKSLININKAI 
IŠSIGANDO

Mokslininkai Chicagos
versitete, kurie išrado kaip pa- kai pasipuošęs juodukas apie 30 
gaminti atominę bombą nuo'metu amžiaus ir paklausė“Kur 
1945 metų pradėjo leisti biule- yra pinigai? Ir aš taip pat noriu 
tenį (Bulletin of the Atomic hašišo (narkotiko). Plėšikas iš 
Scientists), kuriame jau 30 trijų apartmente buvusių vyrų 
metų kaip nebeslepia susirūpini susirinko apie $300 pinigų, ir
mo dėl savo išradimo, kurio daug hašišo ir pradėjo visus tris 
nebegali sukontroliuoti. Į gyventojus mušti kūju, du už- 

Paskutinėje to biuletenio mušdamas vietoje. Apie plėšiką 
laidoje yra prancūzo Nobelio policija patyrė is trečiojo, kurs 
laureato fizikos mokslininko, įvežtas į Šv. Kryžiaus ligoninę 
Alfredo Kastlęr labai rimtas ^ra kritiškoje padėtyje.
perspėjimas JAV prezidentui 
Fordui ir Sovietų lyderiui Brež 
neyui. “baigti pragaištingas 
atominių ginklų lenktynes” nu
rodydamas kad tik jūeta tūks
tantine dalelyte sumažinus 
ginklų gamybai eikvojamų lė
šų, būtų galima ketveriopai 
padidinti UNESCO biudžetą.

Atominių mokslininkų biu
letenio viršelyje yra nupieš
tas laikrodis, kurio rodyklės 
rodo laiką — devynias minutes 
iki 12 valandai. Nuo fd laiko, 
kai prasidėjo derybos STLT, 
o Indija pasigamino ir išsprog
dino atominį išradimą, to laik 
rodžio rodyklė pasistūmėjo 
dar 3 minutėmis.

PIGIOS VESTUVĖS
Columbus, Ohio. Ohio Pro 

bate teisme, papigintomis kai
nomis išparduodami santuo
kos leidimai po $2,15. Vedy
boms leidimai iki šiol yra pi
gesni net už leidimus šunį tu
rėti ($3.00) Po Naujų Metų 
santuokų leidimai pabrangina 
m i iki $9.00. Tai yra pirmas 
santuokų leidinių pabrangini
mas 40 metų bėgyje, pasakė 
teisėjas Richard Metcalf.

NĖRA FOSFATAMS 
PAKAITALO

Chicagos Aplinkos Kontro
lės departamentas sušvelnino 
draudimą vartoti fosfatus in
dustrijoje, dezinfekcijai, skal
bimo ir plovimo reikalams’ir 
kt. Priežastis ta, kad neranda
ma tinkamo fosfatams pakai
talo. Fosfatai naudojami įvai
riose pramonės įmonėse, su 
paplavomis patekę j upes ir eže
rus labai teršia vandenį. Mies-

KENNEDY IR MOTERYS

New Yorkas. — Buvęs FBI di
rektorius J. Edgar Hoover du-! 
kart siuntė Richardui Niksonui 
slaptas informacijas apie John 
F. Kennedy ir jo santykius su 
moterimis, viena karta 1959 me- ! 
tais John Kennedy kandidatuo-

EUDEI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
Affi-CONIMTIONED KOPLYČIOS

EEpnbSe 7~S^Cx

Teisėjas išgelbėjo 
nelaiminga mergaitę

SEATTLE, Wash. — Prieš 
' trejuš metus viena jau 19 mėtų 
amžiaus mergaitė, kuri buvo ap
sigimusi su nenormaliai iškreip
tu veidu, bėgdadma nuo vaikų 
užgaulioj imu ir norėdama būti 
areštuota, metų akmenį į ban
ko langą ir jos noras išsipildė. 
Buvo areštuota ir teisiama. Ap- 

, skrities teisėjas nuteisė ją dve- 
I jiems metams ne kalėjimo, bet 
į Moterų Pataisos Centrą, įsa
kydamas Social, ir Sveikatos 

i Tarnybai suteikti jai mediciniš
ką chirurginę ir psichiatrinę pa
galbą.

jant Į prezidentus, antrą kartą 
1972 m., kai buvo iškeltas sen.: 
Edwardo (“Teddy”) Kennedy j 
kandidatūros klausimas, bet ži- t 
nią iškėlęs Newsweek patiksli
no, pranešdamas, kad Niksonas ■ 
tomis informacijomis nesinaudo-; 
jo.

SKAITYK IK KITA.! FAIARk 
SKAITYTI bEMOKSATlNĮ 
D1ENKAS1. “NAUJIENAS*

Gyv. 6056 So. Fairfield Ave.
Mirė 1975 m gruodžio mėn. 23 dieną, 9:35 vai. vak.. sulaukusi 58 

metų amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: vyras Victor J., sūnus S. Sgt. Patrick J. U. S. Ar

my. marti Patricia. 2 anūkai — Maria ir Amy, podukra Beverly Ke- 
niston su vyru Donald, posūnis Robert Lekis su žmona Anna, 5 sese
rys — Mable Bortle. Rose Hanley, Margaret Connelly su vyru Jąmes. 
Irene Knapp su vyru Mel, ir Catherine Cirella su vyru Angelo. 2 bro
liai — George ir Herbert Hanley, daug dukterėčių ir sūnėnu bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Pirmadienį, gruodžio 29 dieną 1:30 vai. popiet bus lydima iš ko
plyčios Į Evergreen kapines. {

Visi a. a. Emily M. Lekis giminės, draugai 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
navimą ir artsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, seserys, broliai,

laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel.

EMILY M. LEKIS
Pagal tėvus Hanley

Buvo Hi-Lo krautuvės kasininkė, 68 ir Western.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330^rSoTCALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
t t * * į "* *

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
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: Y Ards 7-3401

h
r

ir pažįstami nuo$r- 
jai paskutini patar-

giminės.

RE 7^8600

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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iClSclO kUOSE
J ivai *><! Joki I, 1 :<! v; ziuoj tl 

Eiscnhaucrio preitktfiu ir stai
ga mato didžiu!} ryškiu spalvų 
paveiksiu ant sienos, painios
iu blykčiojančiom raudonom 
švieselėm ir vaizduojantį Ge
dimino kalną, matoma pro 
spi^liuotas vielas, didžiulę vytį 
ultramarino danguj, tarsi pa
sirodžiusią regėjime lietu \ai
te linų kasom, pasidabinusią į 
tautiniais rūbais, gražią, bet 
liūdną ir skaito! žodžius para
šytus virš ir po paveikslu: 
“1918 —- 1975 Sveiki atv\l;ę!”i 
ir dar angliška prierašą: “Be-! 
hold, he that loveth Lithua- 
ania shall neither slumber nor 
sleep”

Gražu būtu, netiesa ? žino-1 
ma, to niekad nebus. Kas gi iš j 
lietiniu ar iu draugu tokia idė- 
ja įgyvendintų. () jeigu net; 
ivvktu toks stebuklas tai teisė-! c * c
jas neleistų apšviesti tokį pa-* 
veikslą spalvotom lemputėm.' 
lygiai taip, kaip jis dabar ne-i

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ j

(Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina

| $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 

f lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
inyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 

pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai i c 311 veiklesnių žmonių biografi- 
Ijos. Duoti dokumentai katalikiškų, ^ncailistimų, laisvamaniškų ir- 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
| kai ir kt.

Norintieji šia. knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
{Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
| vardu ir pasiųsti:
I 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

k 
----------------„ r, — _ iix. t.1. .J—Į..L’ -_"S. . ~ t-r-un .. . . ,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69fh 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. VALANTINA5

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėįo 60^ metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
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 pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju įgalio
tiniais.

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

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

iiL0<^ ^auiįenų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos, 
top pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims men. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniu©- 
** $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.

Chicago, Ill. 60608

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

(2J Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

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

ADRESAS .............        ...___ _
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rci dis tvirtns
icidzia kontrak’.oriui lai Bau 
hoff apšviesti “Shalom” ženklų 
su didžiule Dovydo žvaigžde, 
istoriniais Izraelio paminklais 
ir užrašu“!BIS Israel 1975”, o 
žemiau “Behold, he that kee- 
petli Israel shall neither slum
ber nor sleep”.

si freska, karūnuota dviem 
besisukančio m raudonom švie
som, buvo nutapyta ant Bau- 
hoffo pastato ties šiauriniu Ei- 
s°nhauerio greitkelio kraštu 
1973-čiais melais 25-tom Izra- 
e’io valstybes įkūrimo meti
nėms paminėti. Rauhoff, kuris 
nėra žvdas, pasakė, kad ženk
las yru paprastai sveikinimas 
“mano draugams žydams”.

Miesto elektros inspektoriai 
11-tą gruodžio šiame pastate; 

2H5H \V Van Buren išjungė! 
srove, apšviečiančią paveiks-1 
lą. Jie pasakė, kad šviesos pa
žeidė 1971-mų melų dekretą 
uždraudžiantį biznio ar rėkia 
mos ženklus 400 pėdų nuotoly-

š. m. lapkričio 23 dieną buvo dedikuoti naujieji Ziono evangelikų liuteronų parapijos bažnyčios 
vargonai ir ta pačia proga Konkordijos mokytojų seminarijos muzikos profesorius Dr. Gieshe-
nas davė bažnytinės muzikos rečitalį. Rečitalyje dalyvavo solistės Ingė Paul ir Erna Juozupaitienė.
2 eilėj iš kairės į dešinę: kun. J. Juozupaitis, Dr. T. Gieshenas, muz. Verneris Česna ir solistas 

Viktoras B. Mieliulis.

je nuo Eisenhauerio greitkelio.
Teisine Rauhoff advokatai. 

Philip S. Wolin ir Jeffrey Sčhul 
man, ginčijosi, kad ženklui tu
ri būti padaryta išimtis, nes 
jis nėra nei reklaminis, nei biz
nio.

"Ir šis ženklas eina toliau ne
gu atstumo apribojimo klausi
mas”. pasakė NVolin. “Jis ei
na tiesiai iki “pirmos pataisos” 
ir teisės laisvai kalbėti”. Jis 
vėliau pridėjo: “Kažkas nori 
šį ženklą pašalinti”.

Schulman prašė, kad nors 
laikinai būtu leista šviesas už
degt “švenčių dvasia’’.

“Mes neįjungsim raudonų 
žybčiojančių šviesų”, jis tęsė, 
“vien paprastas baltas šviesas, 
kurios nepakenks miesto tvar
kai ir vertei. '

Teisėjas Francis Delaney 
pasakė ne, nors ženklas, jo žo
džiais tariant “man atrodo esąs 
gerų ketinimų pasireiškimu”.

Miesto elektros inspekcijos 
biuras pasakė , kad jis veikė, 
gavęs nusiskundimą iš policijos 
departamento, kad žybčiojan 
čios šviesos atitraukiančios mo
toristų dėmesį todėl, kad jos 
primena policijos ir gaisrinin
ku kritines šviesas. Ed. U

Mirė kun. Z. Ramanauskas
Automobilių važiuojantį kun. 

Zigmą Ramanauską ištiko šir
dies priepuolis pirmadienį. Jis 
važiavo 62-ra gatve kartu su 
savo motina Apolonija. Jis stai
ga sukniubo ant vairo ir neatga
vo sąmonės. Jo vairuojamas au
tomobilis apdaužė tris gatvėje 
stovėjusias mašinas ir trenkė į 
6158 S. California gatvėje esantį 
namą. šv. Kryžiaus ligoninėn 
nuvežto kun. Ramanausko kon
statuota mirtis, o jo 70 metų

AL. IR Fg N A S 
T A I S O M e 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-to$ Ir Western Avenue kampas

<Mas—Of3W—naib—■v 

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobiliu 
APDRAUDA 

Amžins 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Dažo namus Ii lauko Ir Iš vidau*.
Darbas garantuota*.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS
V. ----- . .r^ 

amžiaus motina buvo gerokai 
apdaužyta.

Kun. Ramanauskas buvo pa
skirtas prie šv. Baltramiejaus 
parapijos, esančios Waukegane, 
730 S. Lincoln gatvėje, kur jis 
dirbo paskutinius 20 metų.

Vienos šeimos 3 nuteisti 
už sukčiavimą

72-jų metų tėvas ir du iš jo 
vaikų buvo nuteisti nuo 2-jų iki 
10-ties metų kalėjimo, kiekvie
nas, antradienį, valstybinio pro
kuroro žodžiais tariant, “vieno
je iš didžiausių namų pardavimo 
sukčiavimo bylų Cook apygar
dos istorijoj”.

Tie trys buvo nuteisti už di
delį apiplėšimą ir konspiraciją 
15-to spalio kriminalinio teismo 
teisėjp Robert J. Collins, kuris 
taip pat padarė nuosprendį.

Tie trys yra Booker T. Hamil
ton Sr., sūnus Hebrew Guy, 31, 
ir duktė Joy L. Thompson, 30.

Jie buvo apkaltinti apgavimu 
išgavę daugiau kaip iš 315-kos 
žmonių virš 75,000 dolerių, im
dami pinigus kaip įmokėjimus 
už pigius namus, kurie tarsi bu
vo statomi su valstybine subsidi
ja, ir juos pasisavindami.

Valstybinio prokuroro padė
jėjas Robert V. Boharic pasakė, 
kad daugelis iš aukų buvo pašal
pos gavėjai. Kai kuriais atve
jais, jis pridėjo, minėti šeimos 
nariai paimdavo iš kokių 6-šių 
žmonių pinigus už namą, kuris 
jiems niekad nepriklausė. Val
stybinė prokuratūra negalėjo 
rasti jokių įrodymų, kad jie iš 
vis pastatė bent vieną namą.

Liudijimai parodė, kad minė
ta šeima varė biznį iš savo ofiso 
87 gatvėj, skelbdamiesi laikraš
čiuose.

Boharic pasakė, kad jie varė 
savo nusikalstamą veiklą nuo 
1971 m. spalio iki 1972 spalio.

Sudegė visa šeima
Chicago. — Detektyvas Tho

mas Shine, gyv. 6223 Carlsbad 
Dr., Tinley Parke, pradėjusį šeš
tadienį liko be namų ir šeimos. 
Jis tarnyboje dirbo viršvalan
džius, kai nakties metu kilo gais
ras, kuriame žuvo jo žmona Jo
sie. 38 metų amžiaus, ir šeši vai
kai.

Nubudusi nakties metu ir pa
jutusi gaisrą ir nubėgo pas ar
timiausią kaimyną pašaukti ug
niagesius ir parbėgusi į degan
čius namus puolė vaikų gelbė
ti. Atskubėję ugniagesiai rado 
nebegyvus ją pačią ir visus 6 
vaikus.

Gaisrininkai spėja, kad gais
ras kilo kambaryje, kur šeima 
tą vakarą dekoravo Kalėdų eg
lutę.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

HELP WANTED — MALE
Darbininkę Reikia

PICTURE FRAME WORKERS 
Experienced only on wood.

FITTERS — JOINERS 
ASSEMBLERS

Steady work. Good pay.
KOTLER PICTURE FRAME CO.

300 N. Oakley Blvd.
66&4050

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PENSININKUI REIKALINGAS 2—3 
KAMBARIŲ BUTAS. 

Skambinti dieną VI 7-2149.

r TRUMPAI n
o

— Paulius Jasinskis iš North
western universiteto atrinktas į 
Chicago Tribune geriausių fut
bolo žaidėjų dešimtuką vidurio 
Amerikos studentų lygoje. Jis 
yra centro puolėjas, mokėsi ir 
žaidė St. Rita aukšt. mokykloje.

— Vytauto F. Beliaujaus re
daguojamas ir leidžiamas tarp- 
tautins folkloro žurnalas Viltis, 
P. O. Box 1226, Colorado 80201, 
yra tapęs ryšininku tarp įvairių 
Įvairiausių tautybių propaguo
jant tautinius špkius, tautinį me
ną, papročius ir buitį. Skaityto
jus jau pasiekė gausiai iliustruo
tas sausio numeris, su dauge
liu straipsnių, sveikinimų ir 
skelbimų, iš kurių matosi didelė 
darbų bei ryšių apimtis su dau
geliu pasaulio kraštų ir Ameri
kos valsfijų. Šis Vilties nr. turi 
40 psl., kainuoja $1, gi visiems 
metams 85.

— Ponia Barbara Smolelis iš 
Marquette Parko apylinkės lan
kėsi Naujienose pratęsti iš anks
to prenumeratą. Dėkui jai už 
vizitą, gerus linkėjimus ir už 
10 dol. Naujienų paramai.

— Ponia Ona Janušauskienė, 
iš Chicagos pietvakarių kartu su 
prenumerata ir gerais linkėji
mais įteikė 10 dol. Naujienų pa
ramai. D. Matonis įteikė 4 dol. 
Tiek pat įteikė Balys Rimkevi
čius iš Bridgeport© apylinkės. 
Tautietis iš Oak I^awn apylin
kės užsisakė Naujienas viene- 
riems metams, bet pavardės 
prašė neminėti. Naujienos vi
siems nuoširdžiai dėkoja.

— Kun. Adolfas Stažys iš šv. 
Kryžiaus parapijos. Alto sekre
torius, prieš šventes staiga su
sirgo. Gydosi Christ Communi
ty ligoninės nuolatinės priežiū
ros skyriuj.

— Aloyzas Stanevičius įsteigė 
knygų leidyklą “Les Editions 
Internationales” Montrealyje.

— Adv. Charles P. Kai rašo 
Economist sekmadienio laidoje 
apie galimus kilti Amerikai 
nepageidaujamus konfliktus dėl 
tiesioginio stebėtojų datyvavtmo

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN'VMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSLMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGSI
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTAPJATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

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

LEMONTE savininkas parduoda 2 na
mus. 12 m. senumo, viso 20 butų. 
$46,000 pajamų. Gera vieta ir geras 

investavimas. $285,000 
Tel. 964-1132.

Izraelio ir Egipto pasienyje. Jis 
įtaigoja tos akcijos imtis Jung
tinėms tautoms.

o Švenčių nuotaikai pagyvinti 
šokių ir ikitoLios plokštelės iš 
Europos. ""Geriausi orkestrai, 
solistai ir chorai. Naujausios 
lietuviškos plokštelės Gradins- 
ko radijų, Hi-Fi Stereo, patefo
nų, magnetofonų ir televizijų 
parduotuvėj, 2512 W. 47th St., 
Chicago, Ill. Tel. FR 6-1998. 
Atidaryta nuo 9 ligi 6; pirm, ir 
ketv. nuo 12 ligi 8. Sekmadie
niais ir trečiadieniais uždarvta.

(Pr).

STASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avė.

Tel. 436-4184 _ •
Sav. Stasė Bacevičienė

Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis, 
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST M rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

B——!■ ■! I I ' T X

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus j 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė | 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 |
aut <J| iwil.i Aj-mwiiMwuuuL      n 11 nL ij^^~

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli 
f flietuvi kailininką

Chicago Je *--------12uuf

LjįkNORMANĄ
JfrįAį^BURŠTEINĄ

26^5326 
i*

677-8489 
(buto)

185 North w*ba*h Avenue 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

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, alumin. langai. 
S15.00Q metiniu pajamų. Arti musu. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551.
LEMONTO APYLINKĖJE

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS
R«al Motery

:N< TAX SERViCE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 |
Taip pat daromi v«rHm*l, giminių | 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- ž 

žymei ir kitokį blankai. ?

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

D Ė M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

K i - ■TLlffiiLggU.T,  E*— 

Į A. T V E R A S 
{laikrodžiai ir brangenys-s

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Telefj REpublIc 7-1941

■ ■ - ................................................................................... ■ ■




