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KINIEČIAI ATIDAVĖ 3 SOVIETU 
LAKŪNUS IR HELIKOPTERĮ 

Soviety lakūnai galėjo paklysti ir 
pasukti į kiniečiu teritoriją

HONGKONGAS, Britų kolonija. — Kinijos vyriausybė pra
eitą šeštadienį paleido tris sovietų lakūnus ir helikopterį,’ 1974 
metų pradžioje įskridusį į Kinijos teritoriją.

Sovietų lakūnai galėjo paklys
ti ir patekti į kiniečių teritoriją, 
sako oficialus pranešimas.

Kinijos pasienio sargai pati
kėjo sovietų lakūnų tvirtinimais, 
kad jie teritorijos nepažino ir 
paklydo.
Kiniečiai įtarė rusus šnipinėjimu

Sovietų valdžia keliais atve
jais reikalavo paleisti suimtus 
lakūnus, bet kiniečiai tardė ru
sus, nes juos įtarė šnipinėjimu.

Sovietų valdžia pasiuntė Ki
nijai kelias griežtas notas, bet 
kiniečiai nekreipė į jas jokio dė
mesio. Jie norėjo įsitikinti, ar 
helikopterio lakūnai tikrai buvo 
paklydę, ar jie turėjo kitų tiks
lų. . "

Užtruko veik du metai, bet kai 
kiniečiai patikėjo sovietų lakū
nų pasakojimu, tai ne tik juos 
paleido, bet ir seną helikopterį 
atidavė.
Rusų karininkai nesiorientavo

Iš kiniečių pranešimo matyti, 
kad soVietų lakūnai mažai teri- 
orientavo apie pasienį. Kiniečiai 
atidavę rusams aviacijos kapito
ną A. S. Kurbatova, Itn. A. F. 
Uskovą ir jaunesnį leitenantą 
V. G. Bučelnikovą.

Kartu su helikopteriu kinie
čiai atidavė rusams visus doku
mentus, žemėlapius ir viską, kas 
buvo helikopteryje.

Kiniečiai būtų galėję pasilikti 
helikoptferį, bet jis jiems ne
reikalingas. Kiniečiai turi mo
dernesnių ir geriau pastatytų, 
negu rusiškasis.

Pr atęsė laiką mašinų 
leidimams gauti

SPRINGFIELD, Ill. — Vals
tijos sekretorius Michael J. How
lett pratęsė automobilistams lai
ką iki ateinančių metų vasario 
15 dienos 1976 metų automobilių 
leidimams gauti.

Kiekvienas automobilio savi
ninkas kiekvieną metą privalo 
gauti naują leidimą savo maši
nai. Daugelis jau įsigijo, tuos 
leidimus, bet ne visi.

Automobilistų nebaus, jeigu 
jie leidimus gaus prieš vasario 
15 dieną.

Prezidentas pagerbė 
nužudytą Welch

VAIL, Colo. — Prezidentas G. 
Fordas labai gražiai atsiliepė 
apie Graikijoje nužudytą JAV 
pareigūną Richard Welch. Pre
zidentas leido nužudytąjį palai
doti Washingtone esančiose Ar
lington kapinėse. Oficialus For
do dokumentus sako, kad Welch 
buvo pareigingas valstybės tar
nautojas. žuvo eidamas parei
gas.

Kaltinimai žudynėm 
Timore

HONG KONGAS: — Kinija 
ketvirtadienį apkaltino Indone
ziją moterų ir vaikų žudynėm 
nesėkmingoj kampanijoj nuslo
pinti pasipriešinimą proindone- 
ziškai valdžiai Portugalijos Ti
more.

Kaltinimai, padaryti oficialios 
naujosios Kinijos žinių agentū
ros, rūsčiai pranašavo, kad In
donezija “susilauks plataus pa
saulinio pasmerkimo dėl savo 
agresijos ir eksponsijos” šioje 
portugalų 4 amžių senumo Azi
jos salinėj kolonijoj., z

Agentūra paneigė Indonezi
jos tvirtinimus, kad gruodžio 7 
įsiveržimas i kolonijos sostinę 
Dili — padarytas Indonezijos 
“savanorių”, apie 1,000, smogia
ma jėga — sunaikinęs visą “re
voliucinio fronto dėl rytų Timo- 
ro nepriklausomybės” (Fretilin) 
pasipriešinimą. Kinų praneši
mas, pagautas Hong Konge, sa
kė, kad įsiveržimui Įvykus, Fre
tilin parodė “ryžtingą pasiprie
šinimą”.

Izraelis ir 
palestiniečiai

Tarp Izraelio vadovų pasigirs
ta balsų, norinčių tartis su pa
lestiniečių atstovais, bet jokiu 
būdu ne su palestiniečių teroris
tine organizacija PLO. Izraelio 
apsaugos ministeris Shimon Pe
res sako, kad Izraelis turi išaiš
kinti palestiniečiams, jog Izrae
lis yra pasiruošęs suteikti Pales
tinos arabams savivaldą, kuri 
išspręstų arabų-izraelių ginčą, 
atidarytų sienas ir būtų laisvas 
gyventojų judėjimas, pripažin
tų religinę ir tautinę laisvę, su
darytų sąlygas bendrai preky
bai.

Tačiau, iš viso ko atrodo, kad 
iš tų pelų nebus grūdų. Kalbos 
kalbomis ir paliks. Dabartinis 
ministeris pirmininkas Rabin 
gruodžio 5 d. pareiškė: “Izraelis 
nesiderės su jokia Palestinos 
partija”.

PANEIGĖ ŽINIAS APIE 
KOMUNISTŲ AREŠTUS

DAMASKUS, Sirija. — Siri
jos oficiali Įstaiga paneigė Egip
to spaudos paskelbtas žinias 
apie Sirijus komunistų areštus. 
Tuo tarpu Egipto laikraščiai ir 
toliau teberašo apie komunistų 
areštus Sirijoje.

Išvykus Saudi Arabijos kara
liui, tie areštai dar labiau susti
prės. nes arabų vadai neprita
ria Libane vykstančiom tarpu- 
»vėm kovom.

Krašto apsaugos sekretorius Donald Rumsfeld yra pats jauniausias 
šioms atsakingoms pareigoms. Jis orientuojasi,

bet jo stalas jau apkrautas dokumentais, kuriuos jis\ privalo gerai 
pastudijuoti.

VIETOJ GINKLU, PATARĖ JAV 
ANGOLOJ NAUDOTI MAISTĄ

Sovietu valdžia stengiasi paveikti naujas 
Afrikos valstybes Angolos politikai

LUSAKA, Zambija. — Angolos nepriklausomybės siekian
tieji politikai mano, kad JAV savo diplomatija ir duona gali 
Angoloje padaryti daugiau, negu rusai ginklais.

Nekalbant apie bado šmėklą 
pačioje Angoloje, JAV gali mais
tą panaudoti rusų apetitams su
valdyti. JAV gali neparduoti So
vietų Sąjungai prižadėtų javų, 
jeigu rusai nenustos kišę nosies 
į Angolą ir kitas Afrikos vals
tybes.

Gali padaryti diplomatinį 
spaudimą

Sovietų valdžia naudoja visas 
jai prieinamas priemones, tuo 
tarpu JAV diplomatai yra ne
paprastai kuklūs. Jie nenori kiš
tis į kitų valstybių reikalus ir 
nori leisti nepriklausomoms val- 
tėbyms daryti savo sprendi
mus.

Amerikiečiai turėtų būti ap
dairesni, kad tas kuklumas jiems 
vėliau nekainuotų žymiai bran
giau.

Rusai Angolos nekontroliuoja

Praeitą šeštadienį Silva Por
to mieste buvo sušauktas “liau
dies fronto” priešų pasitarimas 
apie dabartinę padėtį Angoloje. 
Pasitarime dalyvavo įtakinges- 
nieji dviejų grupių vadai.

Paaiškėjo, kad dabartiniu me
tu Luandoje yra apie 500 įvai
rių sovietų valdžios patarėjų ir 
6,000 Kubos karių, įskaitant ir 
karininkus. Kubiečiai ginkluoti 
atvežtais sovietų ginklais.

“Liaudies •, frontas” kontro
liuoja tiktai trečdalį Angolos, 
esančios Luandos srityje. Du 
trečdaliai Angolos, kuriuose yra 
pačios svarbiausios mineralų ka
syklos, kontroliuojamos Angolos 
napriklausomybic šaliaiakų.

Prezidentas dirba 
Kolorado kalnuose
Prezidentas Fordas jau pa

tvirtino viešųjų darbų įstatymą, 
kuriuo viešiesiems darbams iš 
valstybės iždo skiriama 9.3% 
bil. dolerių. Tos sumos pinigais 
bus apmokami visi viešieji dar
bai, daromi armijos inžinierijos 
korpuso, vidaus reikalų depar
tamento, energijos tyrinėjimų 
bei išvystimo administracijos ir 
eergijos agentūros.

Žinią pranešė prezidento se
kretorius Nessen. esant jiems 
Kolorado kalnuose. Jis dar pri
dėjo, kad Gallupo Poli paskuti
nių dienų statistika rodo, jog 
prez. Fordas, jei dabar būtų rin
kimai, surinktų 49% balsų.

IEŠKO NEVES VALDŽIOS 
PRIPAŽINIMO

NAIROBI. Kenija. — Sovietų 
Sąjungos diplomatai tariasi su 
įvairiomis naujai sudarytomis 
Afrikos valstybėmis, kad būtų 

, pripažinta Dr. Agostino Neves 
vadovaujama Angolos “liaudies 
fronto” valdžia.

Rusai mano, kad Idi Amino 
vadovaujama Afrikos valstybių 
sąjunga gali pripažinti Dr. Ne
ves vadovaujamą Angolos vy
riausybę. Rusai daro Aminui 
dideles nuolaidas ir bando pir
miausiai gauti jo pripažniimą.

Rusai mano, kad ir naujasis 
Kongo valdovas pripažins “liau
dies frontą”.

Partizanai paleido ISLANDIJA NENORI LEISTI
pagrobtą vokieti

BUENOS AIRES. — Partiza
nei čia paleido vokiečių Merce
des-Benz skyriaus produkcijos 

, direktorių, kompanija patvirti
no ketvirtadieni. Jis buvo, kiek 
žinoma, paskutinis užsienietis 
partizanų rankose.

Franz Metz, 48, buvo paleistas 
kūčių dieną, išdavoje susitari
mo tarp Mercedes-Benz ir kai
riųjų Montaneros, kurie pagro
bė jį spalio 24 d. laike ginčo dėl 
darbo. Jis grižo į Vokietiją, 
pasakė Daimler-Benz AG, cen
trinės firmos, Įgaliotinis Štut
garte.

Įgaliotinis pasakė, kad, be nuo
laidų darbe, teko padaryti išpir
kimą. Sumos nenurodė. Mer
cedes-Benz taip pat sumokėjo 
už skelbimus, įdėtus į pasaulio 
laikraščius, Įskaitant Washing
ton Post, išvardijančius Monta
neros pozicijos punktus ir skel
biančius, kad Argentinos “ap
svaigusi eina prie civilinio ka
ro”.

Sovietų čekistai 
siaučia Amerikoje 
WASHINGTON, D. C. — Vi

ceprezidento Nelson Rockefelle- 
rio vadovaujamas komitetas ga
vo platų ir pilną pranešimą apie 
sovietų čekos agentų siautėjimą 
Amerikoje.

Gaila, kad komitetas ji gero
kai apkarpė ir neleido krašto 
gyventojams susipažinti su sve
timos valstybės slaptos policijos 
veikla Amerikoje. Jeigu jis visas 
būtų buvęs paskelbtas, tai gy
ventojai labiau nutebtu, negu kai 
kuriais pranešimais apie ČIA 
veiklą; Komitetas paliko tiktai 
tris puslapius apie sovietų agen
tu veikla, c-

Pakeliami 
atlyginimai

Illinojaus valstijos Atstovų 
Rūmai priėmė visą eilę naujų 
įstatymų, būtent: pakeltas ma
žiausias valandinis atlyginimas 
dešimčia centų. Dabar nuo 1976 
m. sausio 1 d. privaloma suau
gusiems darbininkams mokėti 
mažiausia 2-2.20 dol. už kiekvie
ną darl)0 valandą. Darbinin
kams, turintiems mažiau kaip 
18 metų, atlyginimas pakeltas 
nuo 1.55 dol. iki 1.75 dol. Taipgi 
pakelta bedarbio savaitinė pa
šalpos norma: nevedęs vienas 
asmuo gaus bedarbio pašalpos 
103 dol. į savaitę, vedęs ir ku-

♦ Iš šiaurinės Indijos ateinan
čios žinios sako, kad Danbado 
anglių kasyklose nelaimės metu 
buvo 700 darbininkų. Pasigirdus 
sprogimui, pradėjo veržtis van
duo į kasyklą. Bijoma kad ga
lėjo žūti visi kasykloje buvę 
angkliakasiai. Danhada yra į 
šiaurės rytus nuo Kalkutos.

♦Turkijos premjeras tariasi 
su Sovietu Sąjungos premjeru 
Kosyginu apie geležies liejyklų 
pastatymą Turkijoje.

ŽVEJOTI JOS VANDENYSE
Britai nepripažįsta Islandijos 
paskelbto 200 myliu ruožo

REIKJAVIKAS, Islandija. — Praeitą sekmadienį Islandijos 
vandenyse susidūrė du laivai. Vienas priklauso Islandijai, o ant
rasis — Didžiajai Britanijai. Vienam Įsakyta saugoti 200 mylių 
vandens ruožą, supantį Islandijos pakraščius, o antrajam liepta 
saugoti britų žvejus, dešimtmečius žvejojančius tame ruože.

Nuteisti mirti
5 sovietu sukčiai C*

MASKVA, Rusija. — Baku 
teismas nuteisė 5 žmones mirtim 
sušaudant ir dar 59 asmenis ka
lėti viename iš didžiausių susek
tų sukčiavimų Sovietų Sąjungoj, 
remiantis vietiniu laikraščiu, ku
lis pasiekė Maskvą šeštadienį.

Laikraštis Bakinskij Rabočij 
25 gruodžio rašė, kad suįžulėju- 
sių vagių gauja organizuotai eik
vojo liaudies turtą ilgą laiką ir 
sugebėjo prisivogti 9 mik rub
lių (daugiau kaip 12 mil. dol.). 
-' Jis rašė, kad teismas truko 18 
mėn. ir buvo surinkta 50 paro
dymų iš 500 liudininkų ir eksper
tų.

Bylą nagrinėjo nusikalstamą 
veiklą vieno konservų fabriko ir 
keturių žvejų artelių Lonkoros 
apskrity Azarbaidžane, vienoje 
iš sovietų užkaukazio respubli
kų. .

Keletas partijos ir valstybės 
tarnautojų taip pat buvo įsivėlę, 
įskaitant pirmąųį rajoninį par
tijos sekretorių ir vyriausią ap
skrities tarnautoją.

Žvejų artelės nelegaliai Įsigi
jo žemės Kaspijos jūros pakran
tėj, laikraštis rašė. Konservų 
fabrikas gavo iš valstybės pi
nigų, kad nusipirktų 100,000 to
nų daržovių, kurios turėjo būti 
sodinamos turimoj žemėj kiek
vienais metais.

Bet daržovės nebuvo sodina
mos. Viskas buvo daroma ant 
popieriaus ir sukčiavimas tęsė
si 4 metus.

Nubausti mirti buvo du žve
jų artelių pirmininkai, du bu
halteriai ir viršininkas sandė
lio, kuriame turėjo būti laiko
mos neegzistuojančios daržovės, 
Laikraštis nepranešė ar bausmė 
buvo_-įvykdyta.

Čia Įdomu pažymėti, kad. kai 
kurių iš Sibiro grįžusių kalinių 
parodymais, kaliniai paskelbti 
sušaudytais iš tikrųjų dar gyve
na 3-4 metus, gerai maitinami, 
dirbdami urano kasyklose, kur 
jie neišvengiamai gauna mirti
ną radiacijos ligą dėl darbo sau
gumo stokos.

rio žmona nedirba — gaus 123 
dol. Gi bedarbio savaitinė pa
šalpa darbininko su vaikais pa
silieka nepasikeitusi — jis gaus 
135 dol.

Kiti nauji įstatymai bei jų 
pakeitimai yra: Išprievartauta 
moteris turi būti tikrinama ir 
gydoma ligoninėje; visi namų 
savininkai turi mokėti už iš 
nuomininko imamą depozitą 
5%; visi skridimo metu išsigė- 
rę lakūnai bus baudžiami 1,000 
dolerių ir vienų metų kalėjimo 
bauda.

Islandijos laivas, vykdydamas 
savo vyriausybės įsakymą, plau
kė tiesiai į britų pakabintus tin
klus, o britų laivas, norėdamas 
apsaugoti savo žvejus, kirto Is
landijos pakraščių' sargybos lai
vui į šoną. Abu laivai gerokai 
nukentėjo, bet apie užmuštus 
jūreivius nei vienas nieko sek
madienį dar nepaskelbė.

Apskaičiuojama, kad dabarti
niu metu Islandijoje yra apie 
200,000 gyventojų, daugiausia 
besiverčiančių žvejyba. Islandi
ja yra šiaurės Atlante, tarp Gren
landijos ir Norvegijos. Visus 
reikalus tvarko, parlamentas ir 
jo paskirta vyriausybė. Praei
tais metais islandiečiai jau turė
jo nesusipratimų su britais dėl 
žvejojimo. Islandijos pakraš
čiuose britai žvejoja ilgus de
šimtmečius. Bet paskutiniais 
keliais metais prasidėjo nesusi
pratimai. Islandiečiai nenorėjo, 
kad britų žvejai kiekvieną me
tą atplauktų beveik prie Islan
dijos -krantų ir išsivežtų pačią 
geriausią žuvį. Britai nepritar
davo Islandijai, jie laikėsi trijų 
mylių tarpo. Jau praeityje bū
davo nesusipratimų tarp britų ir 
Islandijos žvejų, vieni kitiems 
kenkdavo.

šiais metais Islandijos vyriau
sybė paskelbė 200 mylių van
dens ruožą savo teritorialiniais 
vandenimis. Britai tokio dide
lio ruožo nepripažįsta. Jis su
tiktų pripažinti tam tikras tei
ses islandiečiams, bet jie neno
ri pripažinti tokio didelio ruo
žo. Britai pasiūlė islandiečiams 
tartis ir susitarti. Britai aiški
na, kad jie jau dešimtmečius 
žvejoja minėtuose vandenyse ir 
nori gauti teisę žvejoti bent tiek, 
kiek jie prižvejodavo paskuti
niais metais. Britai norėjo tam 
tikros kvotos žuvies. Jų žvejai 
prisigaudo tiek, kiek jie pasi- 
gaudydavo kiekvieną metą ir 
patys išplaukia. Bet Islandijos 
atstovai su britais tartis visai 
nenorėjo. Deryboms nutraukus, 
britai siunčia savo karo laivą 
žvejams apsaugoti.

Kada Islandijos vandenis sau
gojanti-, laivas plaukė tiesiai i 
britų ištiestus tinklus, tai žve
jus saugojantis britų laivas jam 
dūrė į šoną. Britai ir islandie
čiai turėjo patrankas, bet nei vie
nas ginklų nenudojo. Reikalas 
turės eiti į tarptautinį teismą, 
kuris turės spręsti ne tik islan- 
diečių teises į 200 mylių vandens 
plotą, bet ir kylančių konfliktų 
nuostolius.

šalta.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 1:28.
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Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė Montrealyje
Montrealio katalikės moterys, mos aktorių, bet ir daugelio ki- 

kasmet ruošdamos savo metinę tų montrealiečių lietuvių. Ir ji 
šventa ;r pasikviesdamos iŠ Ame-1 dabar visiems dėkojo, anuo me
nkos montrealiečiams dar neina- tu Montrealio lietuvių dramos 
tytus ir negirdėtus koncertam teatro pastatymuose vaidinu- 
tus. s įgebą ir visus at^ilankiu- siems ir padėjusioms visuose 
siusi ju šventę, kartu su jomis darbuose.
išgyventi šventiškas nuotaikas.

Mes jau girdėjome jų pakvies
tų dainininkų, apie kuriuos tik 
žinojome iš laikraščių, o štai 
šiemet, draugijai vadovaujant 
pirmininkei Danutei Staskevi
čienei buvo pakviesta literatū
ros vakarui rašytoja

Birutė pūkelevičiūtė.

Savo kūrinių literatūros va
karą, Birutė Pūkelevičiūtė pra
dėjo nuo pasakos vaikams “Ri
mas pas Kęstutį”, kurios įdomu 
buvo klausyti ir suaugusiems. 
Ir mes visi kartu su nykštuku 
Barzduku ir Rimuku ant “balto 
pūkuoto debesėlio” išskridome 
per Atlantą sušukę: “Ei Ameri
ka! Sudie. Aš i Lietuva skren
du”.

Iš tolo jau pamatėm Baltijos 
i krantus, Nemuną, Nerį, Kauno 
I pili, Vilniuje Gedimino pili ir pa
galiau Trakų pili, kur gyvena 
k migaikštis Kęstutis su savo 
"mona kunigaikštiene Birute ir 
sūneliu Vytautu. Buvome nu
vesti i pilies rūsius, ir pavai- 

' šinti sula, o Rimukas susidrau
gavęs su Vytautu žaidė.

Skaičiau tą šiemet

. šeštadieni gruodžio 6 d. Auš
ros Vartų salėje gausiai susirin
kusi publika entuziastingais plo
jimais pasitiko išėjusią ne Į see- < 
na, bet Į salės vidurį (kaip ji pa- j 
sakė kad galėtų būti arčiau vi
sų mūsų) buvusia montrealietę, 
Amerikoje taip išgarsėjusią sa
vo r: rašytomis knygomis, pre
mijomis ir literatūros vakarais 
Birut.: Pūkelevičiūtę.

Labai susijaudinusi, pradėjo! Skaičiau tą šiemet išleistą 
ji sa’o literatūros vakarą pri-j vaikams pasaką ir negalėjau at- 
simirimais. kaip toje pačioje 
Aušros Vartų salėje buvo repe
tuojama ir vaidinama ne tik gy
venusių tada Montrealyje dra-

uifestu”, režimas įspėjamas 
prieš kėslus “pataisyti” konsti
tuciją, įrašant tekste, kad ko
munistų partijai paliekama va
dovaujančioji rolė. Gierekas 
pažadėjo, kad konstitucijos pro
jektas, jį kruopščiai suformu
lavus, bus viešai visapusiškai 
išdiskutuotas.

pastatė (<>) penkių tūkstančių 
i gyventojam (namus, elektrinę 
į ir porą krautuvėlių, dėl pro- 
! pagandos, kad okupantas Lie- 
I tuvai stato miestus, tai Klimas 
lir čia mato padarytus okupan- 
i to didelius “stebuklus”. O kiek 
i okupantas išvežė iš Lietuvos 
l turtų, kiek buvo sugriovęs mies-
• tų, o kad apiplėšė visą Lietu- 
i vos liaudį, atimdamas žemes, 
t namus ir palikdamas visą liau- 
! dį elgetomis, tai Klimas to ne- 
imatė ir viską skaitė natūraliu
rei.škiniu.^

To dar maža, Klimas nu- 
i vyksta į Anykščiir apylinkę, 
i “Bolševiko” kolūkį ir čia jis 
1 mato “stebuklus”: Jis apsilan
ko to kolkozo dviejų aukštų 

' name, kur randa kambarius
• apstatytus gražiai,
mus elektra ir apšildomus 
centraliniu šildymu, o prie 
namo pastatytas auto mašinai 
garažas, o garaže stovi maši- 

. na, tik" “pamiršo” sąmoningai, 
kad tas namas priklauso kol- 

. kozo pirmininkui ar bugalte- 
,riui? Na, o Klimas toliau tęsė 
į pasikalbėjimus su to kolkozo 
! gyventojais, tai jam gyvento
jai pasakojo, 1_____________

respubliką nori 
pavadinti komunistine

LONDONAS. (D. P.). — Reu- 
terio žinių agentūra pranešė iš 
Varšuvos, kad intelektualų gru
pė, Antoninui Slonimskiui va
dovaujant, išsiuntinėje visų val
džios padalinių viršininkams 
atvirą laišką, protestuodami 
prieš kompartijos užgaidas sa
vaip keisti konstituciją ir reika
laudami daugiau laisvių pilie
čiams.

Laišką pasirašė 59 asmenys, 
jų tarpe universiteto lektorius 
Jack Kuronia ir istorikas Adam 
Michnik, kurie 1968 metais bu
vo areštuoti už “disidentiškus” 
pasisakymus.

Intelektualų laiškas —- "ma
nifestas, pasirašytas įvairių 
gentkarčių ir pažiūrų žmonių 
protestuoja prieš kėslus Lenki
jos Liaudies Respubliką pava
dinti komunistine ir reikalauja 
pripažinti liaudžiai didesnę lai
svę ypač sąžinės ir informaci
jos. ko režimas ypač bijosi, ka
dangi ta laisvė numato: ir lais
vę derėtis dėl uždarbių ir skelb
ti streikus. Reuteris toliau pra
neša, kad Lenkijos . studentai 

a nuo savęs protestą.-
apŠviečia-

Lh VIENO"NAUJIEM

puotoje Lietuvoje taip viskas vos vardas

1739 South Halsted'Street. Chicago. Ill. 60608

stock
1739 So. Halsted Street Chicag-o, III. 60608

sistebėti knygos gražumu. Pui
kus, rūžavos ir mėlynos spalvos 
popierius ( gausiai iliustruota pa
čios Birutės pasiūtais ir išda-

rei, režisorei ir 
knygų rašytojai 
Ji getai pažįsta

čikagietis, pensininkas My- 
| kolas Klimas, pagal profesiją, 

ne-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISU TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina 83.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

kad šiais'metais nusifotografuoja ir prie „savo 
kolkozas iš ha žemės prikūlė interviu straipsnio, su pa

vadinimu: “Mano sielos šven
tė” paskelbto Vilniaus propa- 

Į gandinio laikraščio “Gimtasis
Kraštas” Nr. 41/453. J. K.

1 — NAUJ.ENOS. CHICAGO 8

įrišta — $3.09. minks-

$1.00
TRYS IR VIENA, jaunystės atsimimmaj

S3.00
biografijos bruožai 232

$3.00
et. pašto išlaidoms

<S<

K Į\ « 
(

S2.00
>5.50

knygų

K ŠS 00 
$č.00 
Gra

ss.U0

$5.00
$3.00

A ii- 
bei

gražiai įrišta 416 psi
492 psi., minkštais vir

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

25

E

mETai, gražiai irisu p.*

skelbia, kad komunistinė sant
varka yra sukūrus lokį gerą, 
gražų ir aukštos kultūros gy
venimo lygį, kurio kapitalisti
niuose kraštuose nėra. Tai k< 
dėl neparodoma visiem 1 
norėtų pamatyti. Toks 
panto poelgis, kalba pats už 
save, kad tenai tikrai nieko 
gefoTiėra ką parodyti.

Klimas, su grupe lankytojų

bintais iMuvinėjimais, karališ-’ KljmO SielOS ’Šventė 
kais drabužėliais aprėdytos ir ,
A. Kezio S. J. nufotografuotos
lėlytės. į

Eilėraščiai sklandžiai; lengvai matininkas— agronomas, 
ir vaikui labai suprantamai para- priklausomos Lietuvos laiko- 
šyti, bet svarbiausia, kad vaikas tarpyje. gyveno Kaune, dirbo 
perskaitęs tą pasakišką nuoty- žemės Ūkio ministerijoje kaip 
ki, lengvai, be mokimosi pastan-- matininkas.
gų. susipažins su Lietuvos geo- riuohienei spaudžiant vokiečių 
g] 
rija.

po 40 dvigubų centnerių gru
dų.

Na, o čia, ar ne stebuklas?? 
Lietuvos žemės ūkio istorijoje 
toks derlius dar nebuvo žino
mas. Gal Klimas priskaitė ir 

1944 m tusu ka- tuos miliionu$ tomh kuriuos 
A iz 11 111* J. Uoli JVO. o • A O • • 1 T A*'Sovietų Sąjunga nupirko J. A. 

rafija ir Kęstučio laikų isto- ’ armiją, Klimas ' saugodamas als*?b^se?
i savo kailį, kad nepakliūtų Si-Aš noriu p. Klimą, paklaus- 

Po sios fantastiskoš pasakos, * j po meškom, tai jis' pasitrau- 6’ .kad dabartiniu metu oku- 
buvo paskaityta ištrauka iš pre- (j Vakarus, .o vėliau persi- L - 
mijuotos knygos “Naujų Metų kėlė į J. A. Valstybes. Šių metų Puikiai sutvarkyta, 
istorija ’. ( vasarą drauge su trečiąja Ame *r gražus gyvenimas,

Didelį pasisekimą turėjo pa- rjpos Lietuvių Darbininkų- Li- ^ėl Lietuvoje ; __

LIETUVOS VARDO KILMĖ
■ ' . ’ ’-ū” ' £».

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, tu; 
tuažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių, taųlą irlietusių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiunj. Lietuviai niiiįini 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Liętu-

>• ' . . . I
Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos .20-metų, peržiū

rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečįąn- 
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl.* knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMsi Mmkštr 'virsefiai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta,'jei'4tfi<!8oleWu atsiusite 
šiuo ^lrėsu':- - t “ s.#?iiir

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., GhicagorllL'^O^sD

toks geras 
, tai ko- 

; apsilankiusiems 
" ; turistine neleidžiama visiems to gėrio ir 

rnpe lankėsi okupuotoje Lie- £rožio pamatyti, o tik išrink- 
(tavoje ir Mykola^Klimas. Vii- tieji tuos stebuklus mato?

okupanto ;propagąndis-r Juk okupanto plati- propa-^ 
ganda —• reklama per spaudą, 
radiją ir samdvtus agentus

skaitytas Montrelio nuotaikų (era[uros draugijos 
eskyzas “Vakaras”. 'Kai Mon- O| 
treali užlieja nakties tamsa ir J* 
tik karališkame kalne šviečia 
kryžius, rašytoja mato ir gir
di. kaip kareivis, architektas ir 
miesto planuotojas kunigas 
D’Casson krikštija šventais var
dais Montrealio miestelio gat
ves: Sainte'Catherine, St. Jo
seph, St. Laurent, St. Famille...

Pirmos dalies" užbaigai, rašy
toja paskaitė savo du eilėraš
čius, muzikų Zigmo ir Algio La
pinų cimbolų ir ragelių įrekor- 
duotai muzikai pritariant.

Po pertraukos sekė skaitymas 
iš pirmosios premijuotos knygos 
“Astuoni lapai” ištrauka, labai 
linksmai nuteikusi klausytojus 
kai meistriškai buvo atpasako
tas Kauno Saulės gimnazijos

ni u j e, 
tai ^gerokai “praplovę” pase
nusias Klimo smagenis ir už- 
dėję “ružavus” akinius, Klimui 
leido lankytis po okup. Lietu
vos provincijų. Klimas pirmiau 
šia nuvyksta netoli Vievio į 
buvusio Abromiškių dvaro vie
tovę. kurioje jis randa naujai 
pastatytą vištų fermą, kad net 
Amerikoje nėra matęs tokios fer 
mos. kuri metų bėgyje suren
ka 110 milijonų kiaušinių, o 
Klimas spėjo tiek jų priskaity- 
ti. tik neparašė, kad tos fer
mos vištos per dieną deda po 
tris kiaušinius ne taip, kaip 
nepriklausomos Lietuvos lai-
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gaduo? be*PUIKIŲ kokieNdupenuic galima gauti 
spintę «r lentyną.

Bieliniu PENKTIEJI
Bielinio, OIENOJANT, gražiai įrišta, 454 psl. ___ ....

Or. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 11 lomas, 
ziais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.OV. Mokslais/ v d s 

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ iSTO 
RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — S3,00, minksiaib vir 
sėliais — $2,00; II dalis, 225 psl. 
tais viršeliais ... .................

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO,

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 
sėliais. . . 

Juozas Liūdžius, 
p. Liudžiuvienė, 

dd psl. 
lantna Narūne, 

170 DSl.
* Gudelis, POVILAS MILERIS, 

ousiapiai ................. ..
Knygas užsakant reikia pridėti :

Si Chicago. III. HA 1-6’00

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk 
lose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol. i

Juozas Kapačmskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunanėio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

0. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00.

O. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos prra»ytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
R4 psl. Kaina 11.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So HALSTED ST.; CHICAGO, ILL. 6060Ė

(MllanVant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
žaki ar pinigine perlaida.
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penktos klasės gimnazisčių pir-.kais dėdavo tik po vieną kiau- 
! masis balius. Jame Birutei teko 
į karčiai nusivilti, gal pirmą kar
tą gyvenime, kaip jos kavalie- 

l-u'ius giminaitis, šaunus kariū- 
!■1 nas, po pirmo šokio, ją palikęs Į 

šoko su “aštuntokėmis”.
Užbaigai, apie 20 min. min

tinai su dilele ekspresija ir tra
giką padeklamuota dramatiš
koji “Rauda”.

Birutė Pūkelevičiūtė jaunys
tėje daug ko pasimokė, kad iš
ėjusią i scen< ir skaitančią bei 
deklamuojančią tik savo vienos 

i kūrybą, taip sudomintų ir sužą
li vėtų pilnas sales klausytojų, kaip 
I ir štai šį nepamirštamą vakarą 
L— turėjo didžiausį pasisekimą.

Kaune ji baigė Saulės gimna
ziją, dramos studiją, Kauno 
konservatorijoje mokėsi muzi
kos, un iversitete studijavo ger
manistika. žurnalistiką ir filo-

I sofiją. Buvo jaunimo dramos 
teatre aktore. Turint jgimtus 
talentus visi tie mokslai, dabar 

j jai kaip rašytojai, poetei, akto- 
net vaikams 

labai padeda, 
scenos techni

ką. moka gražiai, tikrai artistiš
kai laikytis scenoje, kaip aktorė 
skaito bei deklamuoja eilėraš
čius teisingai pastatytu balsu, su 
dideliu jausmu ir jaudinančia 
ekspresija. Jos eilėraštis “Pas
kutinis birželis" sukurtas dai-j 
nai. laimėjęs premiją, pats if| 
be gaidų dainuoja, nes ji gerai 
pažįsta muziką. Reikia tik pa- 

Pūke-

šinį.

Ar negalėtų Klimas paaiškin
si, kur tuos kiaušinius ferma 

I nuspėja taip greitai realizuoti, 
j kad okupuotos U etų vos mieštų 
parduotuvėse labai retai gali
ma rasti desėtką kiaušinių nu
sipirkti ir už vieną kiaušinį 
mokėti po 12 — 14 kapeikų.

Poliau Klimas atvyksta į 
Elektrėnų miestelį* kurį oku-

hei pasisekimo jos kūrybiniuose 
darbuose, nes talentų ir darbš
tumo jai netrūksta.

Pasibaigus tam ‘‘dailiojo žo
džio" (kaip buvo laikraščiuose 
skelbta) vakarui, ponios šeimi
ninkės pakvietė visus svečius 
prie išpuoštų, gėlėmis ir žvakė^ 
mis žibančių stalų; pilnų ska
niausių. pačių pagamintų valgių 
su vynu ir daugybe tortų su ka
va.

Viešnia rašytoja svečiavosi 
Montrealyje dar visą savaitę lan
kydama savo buvusius draugus 
ir pažįstamus. Sekmadienį, 
gruodžio 7 d. Aušros Vartų baž
nyčioje vyko iškilmingos mišios 
Katalikių Moterų draugijos in
tencija. kurias atnašavo kun. J. 
Aranauskas SJ ir-gražiai pasa
kytame pamoksle pasveikino 
draugiją, o choras/kaip visada 
labai muzikaliai ir subtyliai iš-1 
pildė Šventas giesmes. *■ ’

Solistas Antanas Keblys nuo
taikingai sugiedojo F. Schuber-

Marija.
Elzl.ieta Kardelienė

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 
blueorint for a house of your own.
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ČESLOVAS BUTKYS

į NOTARIATAS
r čia norima kalbėti ne apie no
tarus, kurie rašo sutartis bei įga- 
liojimus, daro įvairių rūšių tur
tą liečiančius aktus, daro vek
selių protestus, liudija pareiški
mus, nuorašų bei parašų tikru
mą! saugoja privačių asmenų do
kumentus, ypač testamentus, ir 
t. tw bet apie Vyresniojo Notaro 
įstaigą bei jos veiklą, kuri atli
kinėjo darbą panašų į ipotekos 
įstaigos.

•K Iš pradžių ligi 1938 metų rug
sėjo mėnesio 1 dienos Lietuvoje, 
didžiausiojo jos dalyje, nebuvo 
ipotekos institucijos, jos vieto
ję veikė Vyresniojo Notaro in
stitucija, tik Užnemunėje veikė 
18 J 8 metų Ipotekos įstatymas, 
lĮuriuo dažniausia buvo ipotekuo- 
jįami tik dideli turtai, dvarai. Nu
matyto Ostziejaus (Baltijos) 
įstatyme tvirtinio skyriaus Lie
tuvoje visai nebuvo. Praktiškai 
nebuvo ir didelio reikalo jį tu-

IR IPOTEKA
rėti, nes tas įstatymas lietė tik 
du nepilnus valsčius.

Vyresnysis Notaras Lietuvo-1 
je buvo tik vienas prie Kauno j 
Apygardos Teismo; jis savo tar
nybine padėtim buvo prilygintas 
Apygardos Teismo teisėjui. Joj 
pareiga buvo: tvirtinti notaro! 
padarytus nekilnojamam turtui 
aktus, duoti liudijimus turtams j 
įkeisti, rinkti nekilnojamojo tur- ’ 
to draudimo straipsnius, tvar
kyti notarinį archyvą, išdavi
nėti iš esančių tame archyve • 
knygų išrašus, aktų ir dokumen- ‘ 
tų nuorašus.

Bet, pirma, ši procedūra tiems 
aktams sudaryti buvo labai su
dėtinga. Pas notarą rašomas 
akto projektas, paskui pats ak
tas, jo nuorašas siunčiamas Vy
resniajam Notarui, kuris Įrašy
davo jį Į knygą tvirtinimams 
aktams, išduodavo išrašą ir tik 
paskui Įrašydavo Į tam tikrą ra-

Paveiksle matoma pabaisa šliaužioja ne Kinijoje ir ne Airijoje, Loch Ness ežere. Ji šliaužioja 
Čekoslovakijoje. Rankdarbių mėgėjas Josef Černy Čekoslovakijoje, savaime Merklin miestelyje, 
sudėjo. Jam buvo reikalingos 42 sudėvėtos auto nobilių padangos ir geras pečius reikalingas įpjo
vimams ir suderinimams prasvilinti. Jis aiškina, kad gimtinį jo kraštą dabar užgulė panašūs 

šutvė 'imai.

- SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SLA. — j&q 10- maty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
piu kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

- SLA — didžUusia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
-r•••- bėl apdraudę Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSTVTE- 

7 NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
f >■ pagalbos pagrindu.

; SLA — jau turi daugiau, kaip trit su puse milijono doleriy kapitalą, 
. tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaU 

gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
" m »o,ūoo;oo.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment ln- 
turance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

■ SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
; 1 - ųŽ $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijy na
riams, Vi $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
j metus.

■— kuopos-yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus.ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gassite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001
i . - • • \ .r - • • •

Prof. Vaclovo Biržiškos

? Irma iuna to m« yra 2C S puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu. tėmai-minkštuose virbeliuose parduodami už $4.00, o kietuose

• •. • • , ' - , • ■. . viršeliuose už $6.00.
. Abi kpyfaš gausite, Jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

173Si So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608*

.■įBŲIKI KNYGA PARAŠYTA SU MEILE 
i; į: .v LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS I

: Dr.JutosDiupans. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
tą Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių- tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių it kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 

r. tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuviu tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 

“ ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 

’ mai. Tėvynei Lietuvai”.
. Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.
- ' čeki arba Money Orderį siųsti tokių adresu:

f \ 'f NAUJIENOS
' 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

jestrą. Tuo būdu aktui, padary-|vis tiek anksčiau Įrašytos teisės 
tam pas notarą, kol jį patvirtin-1 
davo Vyresnysis Notaras, galėjo 
atsirasti kliūtys, ir aktas nega
lėjo būti tvirtinamas, ir tuo ga
lėjo pasinaudoti nesąžiningas 
pardavėjas.

Be to, veikiant Vyresniojo 
Notaro Įstaigai, negalėjo būti 
išplėsta Įkeitimo institucija, nes 
nebuvo žinoma, kada nuosavy
bė atitekdavo naujam savinin
kui. •

žodžiu, nebuvo išsaugoti Įra
šymo, viešumo, negrįžtinumo, 
specialumo ir pirmumo pradme
nys. Be to, buvo dar Įrašytojų 
teisių apsaugojimas nuo Įsisenė
jimo. Todėl gyvenimas reika
lavo tinkamesnės turtinės tvar
kos, kurią suteikė naujas 1938 
metų Ipotekos Įstatymas. Anks-, 
čiau paminėtomis pradmenėmis 
naujai Įvesta ipoteka skyrėsi 
nuo Vyresniojo Notaro aktų tvir
tinimo.

Pagal Įrašymo pradmenį ipo
tekos knyga yra pilnas ir visiš
kai pasitikimas šaltinis visoms 
žinioms apie juridinę turto pa
dėti, ir todėl asmenims, Įgyj au
tiems turtus arba kokias nors 
teises į juos, privalomos yra tik 
tos teisės’ ir tie apsunkinimai, 
kurie yra surašyti ipotekos kny
goje. 1

Sekantis pradmuo yra viešu
mo pradmuo. Kiekvienas turi 
teisę susipažinti su ipotekos kny
gų turiniu. Ipotekos knygos tu
rinys pripažįstamas ne tiktai vi
siems žinomu, bet ir patikimu. 
Knygoje rodomos žinios laiko
mos teisingomis, nors iš tikro 
ir neatitiktų tikrovei, jeigu tik
tai asmens, darą pagal jas san
tūrius, nežino, ka tos žinios nė
ra tikros.

Toliau minėtinas negrįžtinu- 
mo pradmuo. Knygos turinys 
pripažįstamas esąs negrįžtinas 
ir patikimas tiktai trečiųjų as
menų naudai, nes santorio daly
viai turi pakelti visas Įrašo pa
sekmes.

Specialumo pradmuo reika
lauja įtraukti į knygą tiktai to
kias teises, kurios liečia tam tik
rus turtus ir nustatyta tam tik
ra apimtim.

Pagaliau pirmumo pradmuo— 
tai yra eilė, kuria yra tenkinti- 
nos visos teisės, nustatytos vie- Į 
nam tam pačiam turtui. Kuri 
teisė yra pirma Įrašyta, ta ten
kinama pirmiau už vėliau įrašy
tas. Tas pradmuo suteikia sa
vininkui plačią laisvę tvarkyti 
teisėmis nekilnojamąjį turtą, nes

kos teisėjui, kurio straipsnių 
įrašomuosius nutarimus ipote
kos knygų vedėjas Įvykdo ne 
vėliau kaip kitą darbo dieną.

Siauresne prasme, bet labiau 
atitinkančia šio žodžio sąvoką, 
ipoteka yra Įkaitas, skolos ap
saugojimas kuriuo nors turtu, 
todėl sakoma — ipoteką turtui 
užtraukti. Ipoteka galima buvo 
Lietuvoje užtraukti tik nekil
nojamajam turtui, kuris yra Įra
šytas ipotekos Įstaigoje Į ipote
kos knygas.

Lietuvoje buvo žinomi trys 
įkeitimo būdai: apsauginė, lakš
tinė ir rentinė ipotekos. Apsau-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Taičiūnienės 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

nuo to nenukenčia-
Dar reikia pažymėti, kad į ipo

tekos knygas Įrašytos teisės yra 
apsaugojamos nuo įsisenėjimo. 
Tačiau ieškinio senatis pritaiki
nama savo laiku nesumokėtoms 
prievolėms ir išmokoms ir taip 
pat savo laiku nesumokėtusioms 
palūkanoms pagal įkaitimus rei
kalavimus, jeigu jos atskiru Įra
šu nėra Įtrauktos.

Pats žodis ipoteka (Lietuvių 
Enciklopedijoje vartojamas Hy- 
poteka) graikiškai ir lotyniškai 
reiškia užstatas, laidas, todėl la
biau tinka turto Įkeitimo pava
dinimui. Bet tuo žodžiu yra pa-. 
vadinta ir visa turto Įrašymo ginė apsaugojo bet kurį, esamą, 
bei Įsiskolinimo sistema su jos 
Įstaigomis bei vedamomis Įpo- 
tekinėmis knygomis, todėl 1938. 
XII.4 paskelbtas Vyriausybės 
žinių 560 numeryje įstatymas 
pavadintas Ipotekos Įstatymas.

Yra dvi skirtingos ipotekavi- 
mo sistemos. Pirmojoje, Įkeiti
mų teisių sistemoje, į knygas 
įrašoma tik tai, kas gali daryti 
įtakos Įkaito tikrumui — dy
džiui, jo apsaugai, o kitų teisių 
nustatymas ir perėjimas atlie
kamas ne Įrašas į ipotekos kny
gas, bet bendrose knygose. Ant
rojoje sistemoje, kiekvienas ne
kilnojamasis turtas turi atskirą 
ipotekos knygą, Į kurią Įrašoma 
koks turtas, kur jo sienos, kas 
savininkas, turto teisių įtvirti
nimai (jų Įgijimas), nuosavybės 
teisių Į anąjį turtą aprėžimai 
(servitutai, turtinės prievolės, 
nuomos sutartys ir kit.), skolos 
(turto Įkeitimai). Todėl pats 
turtas, Į tokią knygą Įrašytas, 
vadinasi ipotekuotas turtas, o 
joje pažymėtos teisės ipotekinės 
teisės. Lietuvoje buvo įvesta 
antroji sistema.

Ipotekos Įstaigos buvo įsteig
tos prie Apylinkės teismų ap
skričių miestuose. Nekilnojamų
jų turtų teisėms įrašyti buvo ve
damos ipotekos knygos, kurios 
susidėdavo iš antraštės ir ke
turių dalių. Kiekvieno kaimo ar
ba miesto nekilnojamam turtui 
buvo vedama atskira knyga.

Sutartys ipotekinėms teisėms 
Įgyti turėjo būti daromos tos 
vietos ipotekos įstaigoje, kur 
yra turtas, arba pas notarą.

Nekilnojamųjų turtų teisės ir 
jų panaikinimai įrašomi į ipote
kos knygas įrašu. Į knygą įra
šytajam turto savininkui pareiš
kimas ieškinio apsaugojimui įra
šomas apsaugojimais pažymiais. 
Pažymėti aprėžimai laikomi ne
sančiais, jeigu jie kliudo visiš-

I kai patenkinti ieškinius, pirmes-
> nius už juos.
c Ipotekos knyga susideda iš 
i keturių dalių. Į pirmąją dalį įra- 
Į Somas turtas, jo aprašymas, ir 
£ turto atskyrimai; į antrąją dalį 
1 — pažymimas kas yra savinin- 
I kas ir turto savininko tvarkomo-
> sios teisės suvaržymai ir turto 
I nuosavybės teisės apsaugoj amie- 
Ų ji pažymiai; į trečią dalį — nuo-
* savybės teisės aprėžimai: servi- 
» tūtai, turtinės prievolės, nuomos

sutartys, ir jų pakeitimai bei
* panaikinimai; į ketvirtąją dalį 
1 — skolos ir jų pakeitimai bei 
k panaikinimai.

Ipotekines knygas ipotekos

tima skola) sutikus, kieksienu j 
metu apsauginė ipoteka galėjo ; j 
būti pakeista lakštine ipoteka. I j 

Svarbiausias lakštinės ipote
kos pažymys, kad drauge su 
įrašymu į knygą turėjo būti su
rašomas įstatymo nustatytos 
formos ipotekinis lakštas. Rei
kalavimas, kilęs iš ipotekos lakš
to, negalėjo būti kitam nei per
leidžiamas, nei įkeičiamas, nei 
apskritai vykdomas, taip pat ir 
knygoj išbrauktas, nepateikiant 
ipoteko lakšto. Skolą atgavęs 
kreditorius nebegalėjo ipotekos 
lakšto palikti sau, o dalinius pa- 
mokėjimus turėjo pakvituoti ir 
apie tai pažymėti pačiame lakš
te. Skolininkas galėjo pasilai
kyti surašytą ar grąžintą lakštą 
sau kaip priemonė kiekvienu at
veju už naują paskolą duoti lakš
to vertės garantiją.

Rentinė ipoteka retas turto 
apsunkinimo būdas, šia ipoteka 
turtas apsunkinamas taip: jog 
asmuo, kuriam suteikta tokia 
ipoteka, tam tikrais periodi
niais terminais iš to turto gau
davo tam tikrą pinigų sumą.

Kadangi Lietuvos Ipotekos Įs
tatymas vienas iš naujausių, tai 
jis yra gana tobulas, nes ruo
šiant Įstatymą, buvo išstudijuo
ti ankstyvesni kitų kraštų įstaty
mai bei jų praktinė reikšmė.

Skaitytoju Baisai

Teisininkas Juozas Krygeris 
iš Clevelando švenčių ir Naujųjų 
Metų proga atsiuntė tokį laišką:
Malonus Pone Redaktoriau I

Priede siunčiu Naujienoms 
paremti čekį 10 dol. sumoje. Su
prantu, kad eidamas septynias
dešimt septintus metus, bendra
darbis iš manęs nelabai naudin
gas. Todėl, kai išsemsite už man 
siunčiamas Naujienas jungiamą 
čekjf priminkite man trumpu 
rašteliu, arba sustabdykite Nau
jienų siuntimą. Tuomet žinosiu, 
kad atėjo laikas Naujienoms pa
siųsti sekantį “daimuką”. To
kia Naujienoms parama bus tę
siama ir toliau. Tokiu būdu lyg 
ir pasidarysiu Naujienų prenu
meratorių iki gyvos galvos. Prie 
Naujienų tiek pripratau, kad be 
jų negaliu apsieiti.

Švenčių proga sveikinu Jus 
asmeniškai ir visus Naujienų 
bendradarbius, linkėdamas, kad 
Naujienos pasklistų kuo plačiau
siai visų lietuvių tarpe.

Prašau priimti mano gilios pa
garbos pareiškimą.

Juozas Krygeris

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulariy!

-i /. o/_

see us for 
finaneins-

1 AT OUR 10W RATES

būsimą ar tiktai galimą reika
lavimą. Jeigu reikalaujamoji 
suma buvo nenustatyta, tai rei
kėjo nurodyti didžiausią sumą, 
ligi kurios turto kaina atsako 
už visus teisę turinčio asmens 
reikalavimus. Praktikoje dažnai 
tokios rūšies ipoteka buvo nau
dojamasi prekyboje, kai norė
ta gauti ilgalaikį ar trumpalaikį, 
bet vis besikaitaliojantį, ne tos 
pačios sumos, kreditą. Apsaugi
nė ipoteka yra akcesinė, priklau
so nuo to, ar yra reikalavimas, 
kuris turi būti apsaugotas ne
kilnojamuoju turtu. Tokios ipo
tekos perleidimas turėjo būti 
Įrašytas ipotekos knygoje, šioji 
ipoteka kreditoriui, skolininkui 
ir Įkeičiamojo turto savininkui

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Prrex Kawucskas, Preiidexi Phone: Virginia 7«7747

HOURS: Mon,Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

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. ■ t

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

TEL. 421-3070Įsteigta 1923 motais.
Įstaigos pietuose kieman automobiliams pastatytu
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17W So. Hahtad Str.«t, Chicago, III. 60601 Talephon. HA 1-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS
Subscription Ratas:

In Chicago $30,00 per year. $16.00 per 
ox month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.
15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams  $30.00 
pusei metu$16.00 
trimL mėnesiams$8.50 
vienam mėnesiui$3.00
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pusei metu

$26.00
$14.00

- $7.50
.. $2.50
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Metams$31.00 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovt, 1739 So. Halsted St.. Chicago 
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, VLIKO ATSTOVAMS
Lietuvos Pas-bės Washingtone patarėjo, dr. S. ^A. 

Bačkio žodis, pasakytas VLIKo Seimo sesijos proga 
Tautos Fondo suruoštame bankete 1975. XL 29 d.

Kultūros židinyje, Rrooklyne
pasauliniai įvykiai nuo 1970 
metų pakeitė tarptautinę padė
tį. Ta kryptimi minėtina V ak. 
Vokietijos sutartis su Sov. Sųj. 
1970. 8. 12 d. ir jos sutartis su 
Lenkija 1970.12. 7 d. Po to se-

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Seimo sesijos 
proga prisiminkime, kokioje 
padėtyje esame ir ko siekiame.

Neidami toli į praeitį, mes 
konstatuojame, kad kai kurie

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nūs
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vaL

Apgaudinėja Maskvą
Sovietinį imperializmą remiantieji politikai, laikraš

tininkai ar tiesioginiai agentai kartas nuo karto privalo 
duoti atskaitą apie atliktus darbus'. Jie Įpareigoti sekti 
laisvojo pasaulio žmonių nuomones, organizuotą darbą 
ir priemones vedamam darbui sustiprinti arba pagerinti.

Rusai turi žmonių, kurie atidžiai seka Amerikos 
lietuvių visuomeninį darbą, žmonių nuotaikas ir planus 
ateičiai. Vieni atvyksta į Ameriką patikrinti, kas čia 
daroma, kokios pakaitos įvyko ir kas planuojama daryti. 
Bet sovietinis imperializmas nesitenkina vien turistais 
— tikrintojais. Jis turi nuolatinių. žmonių, kuriems 
liepta daboti, ką Amerikon suvažiavę lietuviai planuoja 
savo darbui suaktyvinti.

Stasys Jokubka, “tarybinėje” Lietuvoje ir Gruzijoje 
praleidęs keturis mėnesius, Chicagoje redaguoja du kar
tu į savaitę išeinančią Vilnį ir vertina Amerikos lietuvių 
darbus. Kartais, jis paskelbia, kurios organizacijos jam 
artimesnės, o kartais jis kritikuoja net Bronių Kviklį, 
su kuriuo pasikeičia knygomis, nuomonėmis ir naujau
siomis žiniomis. Bet dažniausiai jam užkliūva Naujie
nos, kurios ne tik jo paties skelbiamas nsąmones iškelia 
viešumon, bet parodo, kad visa sovietinio imperializmo 
politika lietuviams yra kenksminga. Ji kenksminga ne 
tik lietuviams, bet kiekvienai rusų karo jėgų ir policijos 
pavergtai tautai.

Kiekvienam aišku, kad pavergta tauta nori išsilais
vinti. Už savo laisvę kovojo pavergti lietuviai, kai caras 
išnaudojo lietuvius ir draudė jiems siekti mokslo. Už sa
vo laisvę ir šiandien kovoja rusų pavergtas gimtinis mū
sų kraštas. Prieš rusus akciją veda Lietuvoje likę lietu
viai, organizuotą kovą veda ir laisvan pasaulin patekę 
mūsų tautiečiai. Laisvojo pasaulio lietuviai jau yra daug 
padarę pavergtos Lietuvos teisėms apginti ir iš gimtinio 
krašto išbėgusiems mūsų tautiečiams, padėti.

Amerikos lietuviai įtikino buvusias JAV administra
cijas nepripažinti sovietų valdžios padaryto krašto pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos. Australijos lietuviai pa
darė dar svarbesnį aktą. Jie privertė naują Australijos 
vyriausybę panaikinti anksčiau buvusios Australijos dar- 
biečių valdžios nutarimą pripažinti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos aneksiją. Tai buvo didelis darbas. Teko gerai 
susiorganizuoti, paruošti gerą planą, pasirinkti žodžio

besilaikančius australus, padėti jiems laimėti rinkimus, 
o vėliau jie, pildydami savo pažadą, panaikino anksty
vesnės Australijos valdžios padarytą pripažinimą. Tai 
buvo skaudus smūgis ne tik Brežnevui, bet ir pačiam 
Gromykai. Gavę Australijos Gough Whitlamo pripaži
nimą, jie ruošė dirvą kitiems panašiems pripažinimams. 
Bet jiems išslydo pagrindas iš po kojų.

Jokubka tvirtina, kad laisvojo pasaulio lietuvių ve
dama kova prieš okupantą yra tiktai apgaulė, kurią jis 

[vadina “humbugu”, nesiteikdamas net šio žodžio lietu
viškai išversti. Jam viskas yra “humbugas”, ką laisvojo 
pasaulio lietuviai padaro. Jam “humbugas” yra VLIKo 
vedamas darbas, “humbugu” jis vadino ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos vedamą darbą, “humbugas” jam yra ir tos 
organizacijos, kurios tarybą sudaro ir vedamą darbą 
planuoja ir jį atlieka. V ■'

Savo tvirtinimui įrodyti, jis cituoja ilgoką citatą iš j 
Birutės Kemežaitės rašinio, liečiančio Jurašų ruošiamą 
kelionę į Ameriką. Kemežaitė, norėdama pagerinti nuo
taikas ir sustiprinti pasiryžimą kovoti, tas nuotaikas kiek 
sudramatino. O Jokubka, pacitavęs kelis Kemežaitės 
rašinio sakinius, daro visai nepagrįstą šitokią išvadą:

“Tai rašo ne kokia pažangietė, o Gudelio Nau
jienų bendradarbė, dirbusi ir tebedirbanti “vadavi
mo” politikai, bet nebetenkanti kantrybės kaip anie, 
apie kuriuos ji sako: “tad gelbėdami savo dvasines 
jėgas, žmonės bėga iš organizacijų ir užsidaro vienu
moje”. Gal ir taip, bet mums atrodo, kad jie bėga 

. lauk iš organizacijų dėl kitko. Negalima sakyti, kad 
visi, bet labai daūg bėga iš organizacijų supratę, jog 
tas “vadavimas” yra “humbug”, kad Lietuva yra lais
vą ir gyvena naują gyvenimą, prieš kurį kovoti yra 
lygiai kaip Don Kichotui kovoti prieš malūnus”. | 
(Vilnis, 1975 m. gruodžio 24 d., 2 psl.).
Visoje šioje istorijoje “humbugas” yra pats Jokub- 
Pirmon eilėn jis apgaudinėja savo skaitytojus. Jei

gu šitokiu savo tvirtinimu jis stengiasi įtikinti didžiuo
sius savo darbdavius, tai jis ir juos apgaudinėja. Jię ži-Į 
no, kad ALTo vedamas darbas nėra tuščias. Jeigu ALto 
žmonės pajėgė įtikinti JAV prezidentą padaryti tokius 
svarbius pareiškimus apie Lietuvos aneksijos nepripa
žinimą, tai tas jų darbas niekais pavertė visus Brežnevo 
ir daugelio gerai apmokamų dirigentų planus. L

Kemežaitė -kelia organizacijose esančias negeroves, 
kad tas organizacijas sustiprintų, josios narių gretas sti
priau suglaustų, kad kova už gimtinio krašto laisvę būtų 
dar efektyvesnė. Jokubka Kemežaitės rašinio nesuprato. 
Jeigu jis mano, kad laisvojo pasaulio lietuvių vedama 
kova prieš okupantą yra beprasmė, tai jis klysta. Jo- 
kubkos darbdaviai apie organizuotų lietuvių vedamą dar
bą yra visai kitokios nuomonės. I

ka.

Liaudies Respublikų ir 1972: 
[ V. 22 - 30 d. d. į Sov. Sąjungų. 
Pastarąja proga, Maskvoje, bu- 

j vo sutarti nuostatai, kurie, trum
pai pasakius, taip atrodo: 
bus vengiama tarpusaviu susi
dūrimų; bus skatinamas tar
pusavis santūrumas; bus ven
giama pastangų įtampomis 
laimėti pranašumus vieniems 
prieš kitus; bus išsižadama 
pretenzijų turėti specialią ko
kią paskirtį pasaulyje ir — at
sižvelgiant į ką tik išdėstytus

I principus — bus ieškoma tai
kiai sugyventi ir stiprinti ilga
laikius gerus santykius. Prak
tiškai kalbant — bandoma su
rasti taikius sprendimus klau
simams, kuriais turima" nesu
tikimų, užuot eiti į konfron
tacijų. Gal būt, to sutarimo 
pasėkoje mes pergyvenome tai, 
kad Australija ir Naujoji Ze
landija 1974 m. pripažino Bal
tijos valstybių inkorporacija į 
Sov. Sąjungų, šiemet — Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencija savo dar
bus baigė ir buvo pasirašytas 
jos Baigiamasis Aktas 1975. 
VIII., 1 d. Helsinkyje. Jis įvai
riai buvo mūsų sluoksniuose ir 
spaudoje sutiktas ir įvairiai 
apie jį buvo atsiliepiama. Gal 

Lbūt dėl to, kad gal nebuvo įsi
gilinta į raktų, jog tas Aktas 
nėra tarptautinė sutartis ir kad 
jis, kaip sutarčių atveju nusta
tyta pagal J. T. Chartos 102 
straipsnį, — nebuvo įregistruo
tas.

Minėtos Konferencijos daly
viai į tų Aktų žiūri, kaip į svar
bų dalykų, kaip į deklaraciją 
intencijų, principų, programos, 

I bet nė kaip į sutartį, kuri sais- 
tytij pasirašiusias tų Aktų vals
tybes. Jie žiūri į Aktų, kaip į 
žingsnį detente procese, kuris 
vilčių duoda tolimesniam Rytų 
ir Vakarų santykių pagerini
mui. Tai bandymas toliau tar
tis klausimais, kurie liečia 
Europą.

[• Paskutinėje Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijos Baigiamojo Akto da
lyje yra nustatyta, kad kon
ferencijos dalyvės valstybės 
rūpinsis ir seks priimtų nuos
tatų įgyvendinimo klausimų. 
Tuo tikslu numatyta, kad jos 
paskirs pareigūnus susirinkti 
sūeigoms, kurių pirmoji įvyks 
1977 m. Belgrade — pirmasis 
paruošiamasis pasitarimas nu
matytas 1977 m. birželio 15 d. 
ten pat

Lietuvos reikalu rvšiūm su 
Helsinkyje pasirašytu Baigia
muoju Aktu turime priimti 
dėmesin svarbius pareiškimus, 
patvirtinančius, kad ten Aktas

nepalietė JAV nepripažinimo 
prievartinės Baltijos valstybių 
inkorporacijos f Sovietų Są
jungų. Pačiame Akto turinyje 
yra atžymėta galimybė taikiu 
būdu pakeisti valstybių sienas;! 
jame užfiksuotas reikalas pa
gerbti pagrindinės Žmogaus 
teises — minties, sąžinės, reli
gijos bei įsitikinimų; taip pat 
įrašyta ir laisvčr tautų apsi
sprendimo teisė, etc. Jame mi
nimą Pasaulinė žmogaus Tei
sių Deklaracija, J. T. organi
zacijos priimtos Tarptautinės 
Žmogaus Teisių konvencijos 
ir tai, kad — “visos tautos vi
sada turi teisę pilnoje laisvėje 
bet kada, ir kaip jos nori, nu
spręsti savo vidaus ir užsieninį 
politinį statusą”. 1

žvarbiausiu dalyku laikyti
nas JAV prezidento Gerald R. 
Fordo 1975. VU. 25 d. pareiški
mas, Kur pasakyta:

“As galiu Ju's užtikrinti, kaip XS, 
vienas, kuris senai domiuosi d°ler|v paskoU yra tiktai 
tuo klausimu, kad JAV nieką-
dos nepripažino Lietuvos, Lat- reikalams tvarkyti. u
vijos ir Estijos inkorporacijas - - ■■■■ ;
į Sovietų Sąjungų ir to nedaro Valstybės Sekretorius dr. 'H. 
dabar. Mūsų oficialios nepri- Kissingeris 1975. X. 15 d. spau- 
pažinimo politikos neliečia Eu- dos konferencijos metu," -pa
ropos Saugumo ir Bendradar- klaustas apie Rytų Europą

‘į ; rezul- šium su pasirašytu Aktu Helsih- 
Kitojė to pareiškimo kyje, taip atsakė:. “Ąs. nelai-

Aš užtik- kau, kad Europos Saugumo 
rinu, kad dokumentas, kurį aš konferencija paaukojo Rytų 
pasirašysiu, nėra sutartis ir' Europą ir padarė Europoj e 
jis nesaisto dalyvaujančių vals 
tybių teisiniu požiūriu. Helsin
kio dokumentai savo turinyje 
turi politinių ir moralinių pa
sižadėjimų, siekiančių suma
žinti įtampas ir tuo atidaryti 
komunikacijos linijas tarp Ry
tų ir Vakarų-Tautų”, (žiūr. — 
Weekly Compilation of Presi
dential Documents, July 28, 
1975, p. 780). /

Po Akto pasirašymo, JAV 
Prezidentas 1975. VIII. 7 d. ih-' 
terview su Martin AgronsUy frjbuv,° didžiausi, advokatai jb 
Paul Duke, paklaustas Balti- P4 švelnėjimui v (Žiūr.įThfi-De- 
jos kraštų teritorijas reikalu, 
taip pasisakė: “.. . Rusai Hel- ’ r 
sinkyje... pasirašė susitarimų,] 
kuris sako, kad sienas galima1 n * 
pakeisti taikiu būHil”. Ir Prė- 
zideųtas pridūr^: “Jie pasira
šė šį tą, Kas sako, kad taikiu 
būdu galima sienas pakeisti. 
Prieš Helsinkį — tokio susita
rimo nebuvo ”. (žiūrėk— 
Weekly Compilation of Presi
dential Documents, Augu'st 11, 
197.5, p. 843). . . _ _

Paminėtina dar tai, kad Pre
zidentas Fordas savo 1975. 8; 1 
d. kalboje Helsinkyje, kreip
damas dėmesį į tautas, kurios 
ten nedalyvavo, taip yra pasa
kęs: “Ar gali būti pastovumas 
ir progresas, nesant teisingu
mui ir pagrindniėms laisvėms?” 
(Idem — p. 814).

Ne* Y*rko, »enatw4us \Jacpb Jrnts 
nepatenkintas priemonėmis New 

problemoms 
* * -io

reikalams tvarkyti.

Valstybės Sekretorius dr. ji

biavimo konferencijos 
tatai”.
vietoje jis pabrėžė: “.

nuolaidų; sienos, kurios mini
mos — buvo’ sutartimis nustaty
tos prieš Helsinkį. Helsinkyje 
nebuvo pripažintos sienos^’ ku
rios nebūtų buvę anksčiau pri
imtos. Kas liečia politinę įta
kų Rytų Europoje — buvo bend
rai priimta, kad manevravi
mo laisvė įvairiuose kt^iti&- 
se yra padidėjusi įtampos 
švelnėjimo laik'btar^jBU i|Jr 
kaip tik kraštai, 
susirūpinę savo

Noy. 3,1975, No. 1897L
> detente 

Valstybės Sekretorius 1975. 
12 d. Meet the Press metu 
pabrėžė: “Faktas yra,’ kad So
vietų Sąjunga' ir JAV lųri 
branduolinius' gin&Tūsį . galin
čius žmoniją sunaikinti; fak
tas yra, kad mes vieni su ki
tais susiduriame daugelyje 
pasaulio dalių ir tąip mes esh- 
me tuo pačiu. laiku, varžovai 
ir turime tvarkyti musų elgesį 
taip, kad besiginčydami zmp- 
mjos nesunaikihtūmėm. jffes 
esaniė ideologiniai oponentai; 
Bet’ mums lerfita koegzistuoti’. 
(Žiūr. The Department of Sta
te Bulletin, 1975 ml lapkričio 
10 d., Nr. 1898).

S '

(Bus daugiau) ; ,

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

Man teko gyvenli naujame tarptautiniame viešbu
tyje — International Hotel. Pas komunistus viskas in- 
ternacionalinama, bet neinternacionalinami tiktai ru
sai. Visas kitas pavergtas tautas jie tarptautina bet 
rusų tautos jie neliečia. Iš rusų tautos jie spaudžia vi
sus syvus reikalingus didelei imperijai valdyti. Iš rusų 
tautos jie pasigamina visus karo ir policijos vadus; iš 
rusų sovietų valdžia gauna reikalingus užimtų kraštų 
administratorius, mokslininkus, prižiūrėtojus, darbi
ninkų varovus ir įvairiausios rūšies planuotojus.

Visi rusų pavergti žmonės privalo sutarptautėti. 
Jie privalo mokytis svetimų kalbų, pirmon eilėn, žino
ma. privalo mokytis rusiškai. Kiekvienam privalo bū
ti aišku, kad be rusų kalbos susikalbėti neįmanoma. 
Iš viso, rusai klausimą taip pastato, kad iš rusų niekas 
nieko negali reikalauti, net ir svetimos kalbos mokytis. 
Rusai privers Lietuvon atsiųstą mongolą lietuviškai 
pramokti, bet jie patys lietuviškai nesimokys. Jie yra 
įsitikinę, kad lietuviams lengviau pramokti rusiškai, 
negu rusams lietuviškai. Tas pats ir su lenkais. Rusai 
mano, kad lenkams lengviau pramokti rusiškai, negu 
rusams mokytis sudarkytos slavų kalbos.

Naujai pastatytas tarptautinis Varšuvos viešbutis 
gana geras ir, pasakyčiau tvarkingas. Jis man geriau 
patiko, negu panašus viešbutis Maskvoje. Naujo len
kų viešbučio kambariai švarūs, patarnavimas geras, 
statyba gana moderniška. Pačiame viešbutyje yra res
toranas. Teisybę pasakius, jame yra net trys valgyk
los. Yra gana nebloga užkandinė, kur gali lengvai

užkąsti ir kavos išgerti. Jame yra du restoranai. Vie
nas paprastas, vidutinei klasei, o antrasis yra pačiu di
džiausių ponų. Ten viskas labai brangu, bet u^tat ir 
pasirinkimas yra pats didžiausias. Lenkų virėjai gali 
pagaminti patį skaniausią kepsnį ir gali paruošti keis
čiausius pietus. Už viešbutį į dieną man teteko mokėti 
28.00.dolerius.

UŽSIENIEČIAMS LENKAI IŠSIPLEPA

Gyvenau naujai pastatytam lenkiškam viešbutyje, 
bet jis pavadintas ne kokiu nors lenkų didvyrio, kad ir 
komunisto vardu, bet Tarptautiniu Namu. Rusai nori, 
kad lenkai sutarptautėtų. pasidarytų internacionalis
tai, o jie patys ir toliau pasilieka rusais, kad ir parau
donavusiais.

Pradžioje aš maniau, kad to viešbučio patarnau
tojai buvo paprasti žmoneliai, sunkiose gyvenimo są
lygose ieškantieji būdų prasimaitinti ir apsirengti. Vi
si jie man keliais atvejais siūlėsi sumokėti stambias su
mas už dolerius, bet kai įsitikino, kad nieko iš to biz
nio neišeis, tai paliko mane ramybėje. Aš jiems pasa
kiau, kad iš principo aš į juodąją rinką neisiu ir dole
rių nepardavinėsiu. Jie žinojo, kad man doleriai rei
kalingi, bet kai pamatė, kad su manim sunku, tai pa
liko ramybėje.

Man dar ir šiandien neaišku, ar tie kelneriai ir vi
sokį patarnautojai dolerius gaudo su valdžios žinia, ar 
jie tai darė savo sąskaiton. Jeigu jie tai daro patys, tai 
reikia pripažinti kad Lenkijoj yra daugiau laisvės ne
gu bet kuriame komunistų valdomame krašte. Neno
rėjau tokio dalyko klausti, o jeigu ir būčiau tai padaręs, 
tai nieko iš to nebūtų išėję, vargu jie būtų man teisybę 
pasakę. Teisybės nesakytų net ir tuo atveju, jeigu bū
čiau pardavęs jiems kelis ar kelioliką dolerių.

Bet vienas dalykas man buvo aiškus: jie visi buvo 
įsitraukę į Lenkijoje karo metu ir po karo vykusias 
kovas. Jie labai gerai pažino Lenkijoje vykusius įvy
kius, pažino kovotojus ir parsidavėlius. Man susidarė 
įspūdis, kad visi lenkai buvo geri patriotai. Lenkija 
jiems buvo ir yra svarbiau, negu tas komunizmas.

Paminėjai, kad lenkai nekentė rusų ir kad jie tu- 
rėjd pagrindo tokiai neapykantai. Varšuvoje šu pada
vėjais man teko daugiausia išsikalbėti. Jie ne tik pa
žįsta lenkus kovotojus, bet jie žino, ką rusai padarė 
su kiekvienu lenku, pasiryžusiu ginti Lenkijos reikalus, 
kad ir komunistinius. Lenkai labai gerai rusus pažįsta. 
Rusui komunistui pirmoj vieįoj stovi Rusija, o komu
nizmas yra tiktai priemonė Rusijai sustiprinti ir savo 
kaimynams silpninti. Rusai taip ir elgėsi. Pirmoj eilėj 
rusai išžudė Lenkijos protingesnius ir drąsesnius ka
rius, numarino protingesnius inteligentus, o vėfiati 
pradėjo sauvaliauti. Rusai primetė lenkams maršalų 
Rokdsovskį, bet jie žudė visus kitus drąsesnius ir la
biau pasižymėjusius lenkus. Man papasakojo, kad vie
nas greitai besiorientuojančių ir už kramto laisvę Kovo
jusių generolų buvo generolas Okulicki.

Gen. Bor Komorowskis vadovavo Vartiivoš sukili
mui, bet kai pastarasis buvo priverstas pasiduoti vo
kiečiams. tai vis kovojanti Lenkija pasižadėjo klau
syti gen. Okulickio.. Jis, maty t, buvo drąsus, mokėjo 
įsakinėti, o kai buvo reikalas, tai ir pats mokėjd gink
lą į rankas paimti. Jis labai glaudžiai bendradarbiavo 
su gen. Ėor.

Vokiečiams likvidavus Varšuvos sukilimą ir paė
mus nelaisvėn A aršuvą gynusius karius, moteris ir 
vaikus, provincijon paspruko Okulickis ir suorganiza
vo gana gerą atsparą prieš raudonąją armiją ir sovietų

e ........................ - , »

karo jėgų bei policijos sauvalę. Okulickis mokėjo 
kirsti smūgius ir rusams. Didokas sovietų Čekistų skai
čius labai brangiai užmokėjo už sauvaliavirnušLenkf-

m , 'Jų. 3
Lenkijos komunistų Stalinas nerespektavo Ju6s 

tdrdė, mušė liepė prisipažinti prie nepadary tų nusikal
timų, įsakinėjo kitus savo draugus kaltinti, ir jie kal
tino, išdavinėjo ir vienas kitą skundė ne vien žvalgy
bai ir čekistams, bet ir čekistų suruoštuose teismuose. 
Piatakovas' net ir žiauriai kankinamas neprisipažino, 
tuo tarpu iŽ Lenkijos Rusijon pabėgusieji lenkai k$>- 

’SHnfstiaf įJrTė Kaltinimų labm lengvai

Lenkiją* liŽČTŪuši šbvietų drniljff ft* psshtyfr riTshi 
čekistai labai nprėjp nučiupti gen Okulickį. Jie žinojo, 
kad jis, kartu šii fcilais lenkų vdd^fš^ Vadovauja koyai 
prieš vokiečius, o tais laikais vadovavo kovai pritš Ru
sijos Komunistus. RoKosovskio vadovaujama rusų Ar
mija ir jo žinioje esantieji ČėlištU keliais atvejais pa
reiškė, kad karo vadovybė norėti} pasikalbėti su.pačiu 
generolu, vyriausiu leiikų pogrindžio vadu.

, „ —Mes garantuojame jam saugumą. — aiškino At
sakingi sovietų karo ir policijos vadai.

(Bus daugiau)
, \ C
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, N051ES 
IR GERKLĖS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pągai susitarimą.
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DR. K. G. BALUIUS 
akušerija ik muj^km u«uus 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawrord 

Medical dutldmg). Tel. LU 5-0446 
Priima ligoniui pa&ai susi tarimą.

Jei uedtsuiepia, sKamomu 3/s-guI2

Uk. G K. Butfub 
inkstų ir šlapimu ' imkų 

CHIRURGIJA 
Telef. 6*5-0533 

Fox Valley MecUcaį Center 
66Q summit street 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

?H rOl-Ci/ALf bvsxwCUN

2434 WEST 71 st STREET 
Qnsas: nEmfock

Rezid.; 3bd-2zu3
OFlbU VALAAJjuS: 

Pirmadieniais ir Ke t viriau. 1—7 
ailllaU., pc xxxkLaU.it L14. Hull 1----

11' Segiau.. LlAL<U ^ubiiai'lLS.

Chicagos Anglijos - Britani
jos klubo narių visuotinas su
sirinkimas įvyko 1975 metų 

» gruodžio mėn. 14 d. Vyčių sa
lėje, kuriame dalyvavo apie 
100 klubo narių. Prieš prade
dant susirinkimą, vienos mi
nutės tylos atsistojimu buvo 
pagerbti mirusieji klubo nariai 
— Leščinskas, Kunevičius ir 
Valerija Rumšienė.

Susirinkimui pravesti pa
kviestas Juozas Bagdžius, o 
sekretoriumi — M. Maksvytis, 

j Klubo pirmininkas Vladas Pa- 
' lubeekas savo pranešime apie 
klubo 1975 metų veiklą pareiš
kė, kad per 6 — 7 mėn. trum
pą laiką, Klubo Valdyba ne
daug ką galėjo nuveikti ir kad 

. numatytas 1975 metų veiklos 
i planas buvo pilnai įvykdytas.

Klubas oficialiai įregistruo-

vai,, 
tree.

Ha. V.
Westchester Community kiinncos 

Medicinos airektorius.
1938 S. Manheim Rav Wesicnesrer, 1U.
VALANUūS: 3—9 aaruo dienomis ir 

Kas diiira sėsiauicin b—o vai.
Tei.: ooz-z/2/ aroa 5o2-Z/zb
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Aliaskos tundroje
Uždirba kaip Norvegijos 

karalius

Vienuolika pinigingų kompa-

Įjos - Britanijos Klubo narių ,
visuotinas susirinkimas |

tas 1975 m. liepos mėn. 2 d. Illi-1 
nois valstybėje ir Cook Coun-1 
h- regictracijos įstaigoje. Rug- Į 
piūčio mėn. 24 d. Bruzgulienės I
sode ruošta gegužinė skaito- nijų, kurios įdėjo bilijonus do- 
ma pavykusia, - davusi klubui lerių kapitalo Į naftos transpor- 
200 dol. pelno. Rudeninis Klu- taciją iš Aliaskos šiaurinio ga- 
bo parengimas įvykęs spalio 10 Prie Prudhoe įlankoje per 798 
mėn. 25 d. B. Pakšto salėje, pil- distanciją į Valdez uostą 
nai pasisekė ir klubui davė Pietiniame Aliaskos gale, darbi- 
1000 dol. pelno.

1975 m. lapkričio mėn.

. tis daiasi lygus iki 115 laipsnių 
I ahrenheito žemiau nulio. Dar 
reikia žinoti, kad Aliaskoje žie
mos metu saulė per 56 dienas 
visiškai nepasirodo.

Kai Aliaskos statybą pama
tyti buvo atvykęs Norvegijos ka
ralius Olav V, paaiškėjo, kad 
statybos darbininkams maisto 
virėjas, kurs karaliui kepė “stei- 
ką” algos gauna lygiai tiek, kiek 
Norvegijos karalius. J. Pr.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Pasir.nk pasitikti savo Dievą*- — Amoso 4:11

ninkams moka ir permoka, kad

Gi b-Ud/3
DR. W. - čbiNAS
A*<USEkMA hv jviGi*E2<Ų UivOS 

GINEKOeUGINE CriiRUfCGiJA 
6132 So. Keozie Avev WA 5-2670

Valančios pagal susitarimą.
sxL.LPxa, SKambijQui t Ai 3-0w0i.

ŠOKIŲ- MUZIKOS 
IR KITOKIOS 
PLOKŠTELĖS

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

2512 W. 47 ST. • PR 6-1998

. - - —- - - - —■------—-------- ------- J

1975 m. lapkričio mėn. 22 d. tik darbas ko greičiau būtų baig- 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje buvo ,tas..ir PradėtV bilijonai dolerių 
atnašaujamos šv. Mišios už vi
sus mirusius klubo narius ir 
lietuvius partizanus, žuvusius 
ginant Lietuvos laisvę. Apgai
lestavo, kad koplyčioje daly
vavo tik keletas klubo narių.

Tęsdamas toliau savo praneš 
Šimą, klubo pirmininkas V. Pa- 
lubeckas pareiškė, kad sekan
tis klubo parengimas įvyks 
1976 metų vasario mėn. 14 die
ną Jaunimo Centro namuose. 
Meninę programą atlikti pa
kviesta solistė Prudencija Bič- 
kienė. Prašė klubo narius šį 
pirmąjį 1976 metų parengimą 
paremti ir jame skaitlingai 
lyvauti.

Baigdamas savo žodį V. 
lubeekas kvietė tuos klubo 
rius, kurie abejojo ir dėl vie
nų ar kitų priežasčių negalėjo 
apsispręsti , ar šis mūsų jungti
nis klubas remtinas ar ne, kad 
atėjo laikas, jiems apsispręsti 
į šį reikalą žiūrėti iš realios pu-

3-5^93

GYDYTOJAS iR CriiKUtcGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKiŲ LIGOS 
3907 West 103rd bireer 

Valandos pagal susitarimą. 
T—

(PUTRAMENTAS)
Jei neat-(Linksmumo arba liūdesio valandom 

gražiausios gėlės ir vainikai antka
piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 

5525 So. Harlem Ave. 586-1220

--—-F 
rs ų

.OFISAI:
1CC2 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

Dk. FkA1mi\ HtLK&S 
OPTOMETRIS TAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71 st St. — Tel. 757-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 443-5545

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Baverly Hiiis

2443 VVESi 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0334

-
į PERKRAUSTYMAI

; M 0 VI N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

I

i

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iŠ įvairiu atstumu. 
Antanas Vilimas 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

RADIJO ŠSiMOS VALANDOS 

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
TeieL: HEmlock 4-2413

7’59 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS Į 
Aparatai - Fiviezai. Meu. Eaa-1 
dažai- Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

V. Tuffissoiiis, AL D., S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7tst STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Režid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59ih STREET | 
Tel.: PR 8-1223

OFISO VAL.:, ptrro.. antrad.. tredad. 
ir penkt. 24 ir 6-s > ... vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po Picių ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

E*riima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123., 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195. Į

e
>M PREVENT

birti į tų kompanijų seifus.
I Inžinieriai yra apskaičiavę, 
kiek šiaurės Aliaskoje žemės 
gelmėse glūdi turto taip reika
lingo energijai gaminti — bū- 

jtent apie 26 trilijonai kubinių 
■ pėdų natūralinių dujų (natural 
I gas) ir 9.6 bilijonai statinių alie- 
I jaus (naftos) tūkstančių pėdų 
žemės gelmėje, žemiau amžinai 
sušalusio viršutinio žemės klo
do (termaf rost).

Jei viskas seksis, paleidus naf
tą 47 colių storumo vamzdžiais 
per 8 valandas amerikiečiai bus 
gavę naftos tokios vertės, kiek 
jie rusams prieš 108 metus su
mokėjo už visą Aliaską, būtent 
$7.2 milijonų.

Naftos laidus baigus statyti 
kiekvieną parą' į Valdez uostą 
didžiuliais laidais bus atplukdo
ma už $18 milijonų per septy
nias paras savaitėje, be pertrau
kos darbo dienomis ir šventa
dieniais.

Aliejaus laukų 200 ketvirtai- 
sės — neabejoti, o grįžti atgal nių mylių plote prie šiaurės Le- 
į klubo narių eiles ir savo dar- dinio okeano primosimas eksplo- 
bu prisidėti prie mūsų klubo- atacijai kompanijoms kaštavo 
tolimesnio veikimo.

Kasininkas Jonas Jokubka 
savo pranešime pareiškė, kad 
per 6 mėn. laikotarpį klubas 
turėjo 1200 dpi. pelno ir išleis
ta 680 dol. Didesnė dalis išlai
dų — klubo.nariams ligos pa
šalpos mokėjimas.

Revizijos aktą perskaitė Rev. skaitomas didžiausia konstruk- 
K-jos p-kas Algirdas Pužaus- cija, kokią žmogus yra kada bai- 
kas. Justino Šidlausko susirin- gęs šioje žemėje ir Įdėjęs kapi- 
kimui buvo pristatyti nauji klu talo beveik tiek, kiek išleidžia 
bo Įstatai, kurie, su maža pa- karams.
faisa buvo priimti. | Darbo greitis čia yra svar-

Toliau sekė Klubo Valdybos biausia ir už tą greitį darbinin- 
rinkimai, į kurią buvo išrink- kams mokami uždarbiai, kokių 
ti šie klubo nariai, pasiskirstę niekas kitur už darbą negauna 
pareigomis sekančiai: Vladas 
Palubeckas — pirmininkas,
Justinas Šidlauskas — vicepir- ninkai turi būti kvalifikuoti mė- 
mininkas, Kazys Rpžanskas —1 chanikai ir kitokį statyboje pa- 
sekretorius, Anatolijjis Lakas1 tyrę amatininkai.
— vadovas kultūriniams paren 
gimams, Vladas Paliulionis _  šiai maitinamiems ir apreng-
parengimų vadovas ir Pranas tiems darbininkams žiemos me- 
Rumša — valdybos narys. Kan tu “normaliai”’ tarp 55 ir 60 
didatais Valdybon išrinkti Ka-i laipsnių speigo nėra bet kam 
zys Valentinas ir Paulauskie-' įmanomos; kai su tokia tempera- 
.nė. Klubo kasininku, ilgai tas tūra stipresnis vėjas pučia, šal- 
pareigas einąs, Jonas Jokubka.

Toliau sekė diskusijos, įvai
riais klubą liečiančiais reika
lais. Po to sekė tradicinės klu
bo vaišės.

Susirinkimo pirmininkas 
Juozas Bagdžius susirinkimą 
pravedė tvarkingai ir gerai. 
Reikėtų pabrėžti, kad ateityje 
susirinkimo laikas būtų trum
pinamas, neleidžiant bereika
lingų ilgų diskusijų, o taip pat 
ir klubo nariams nebus reika
lo. nesibaigus susirinkimui, ap
leisti salę.

Chicagos Anglijos — Brita
nijos Lietuvių Klubas, dirbda
mas visuomeninį — kultūrinį 
darbą, neužmiršta sušelpti mū
sų lietuviškų institucijų, šiais 
metais susirinkimo nutarimu,' 
visuomeninių ir kultūrinių rei
kalų rėmimui 
dolerių aukų.

Taip kaip 
klubas turėjo 
nių parengimų, 
čiais metais Klubo Valdyba yra1 
nusistačiusi nesitenkinti vien 
lik balių ruošimu, bet Chica- 
gos visuomenei duoti ir kultū- . . • . ■ * Irnnį parengimą.

Klubui linkėtina sėkmės jo 
ateities veikime. V. P.

da-

Pa
li a-

$6.5 bilijonai; kita tiek kaštuos 
vamzdžių nutiesimas iki Valdez 

■ uosto. Sekantis dar milžiniškas 
uždavinys bus Aliasko šiaurėje 
gaunamas natūralias dujas įves
ti į kiekvieno amerikiečio na
mus I Visas šis darbas, kurį 

’.tikimasi galutinai baigti iki ar 
’ pora metų po 1980 metų, bus

— vidutiniškai po $55,000 iki 
$65,000 metams, bet tie darbi-

EUROPA KADAISE 
BUVO DAUG DIDESNE
Pradėjus šiauri ės jūroje naf

tos versmių ieškoti, geologai su
sidomėjo visa Europa, ir patys 
nustebo radę amžių bėgyje tiek 
Europos kontinento pasikeitimų, 
kad niekas nebepažintų, kad 
tai ta pati Europa.

i

Pirmas dalykas, kad Europa 
kadaise buvusi žymiai didesnė, i 
Dabar apie 20 nuošimčių to kon- ‘ 
tinento yra po vandeniu.

I
Baltijos jūra, šiaurės jūra, Ir- 
landijos (Airijos) jūra, La Man- 
che kanalas, Barentso jūra, Bal
toji jūra kadaise buvo sausa že
mė su savo kalnais ir upėmis, 
ypač Barentso jūra, kur kalnų 
viršūnės ir dabar tebekyšo iš 
vandens, sudarydamos visą eilę 
mažų salų salelių pačiame šiau
riausiame Arktikos rate. Prie 
Barentso salų .priklauso ir didelė 
sala, globuse rusiškai pavadin
ta “Novaja Zemlia” (Naujoji 
Žemė).

Iš Naujosios Žemės masyvo 
plaukė rytų pusėn didelės upės, 
kurių vagos ir dabar tebema- 
tomos jūros dugne, šiaurės jū
ra, kol buvo sausuma, per vidu
rį tekėjo Reino upės tąsa ir į ją 
sutekėdavo Skandinavijos, An
glijos ir Škotijos upės. Net An- 
lijos didžioji upė Temza (Tami- 
za) savo vandenis nešė į Reiną. 
Net Baltijos jūroje atrasti slė
niai, kuriais tekėdavo upės. Be- 
tanijos Įlankoje rastos buvusių 
upių vagos.

Spėjama, kad tie dideli Euro
pos kontinento pakitimai Įvyko 
vieno (paskutiniojo) milijono ’ 
metų bėgyje. Vienur kontinen-. 
tas grimzdo, kitur kilo aukštyn.' 
Pavyzdžiui, išmatuojama, kad . 
Skandinavija yra iškilusi aukš
tyn apie 250 metrų, Naujoji Že
mė per 100 . metrų, Škotija 30 
metru. C

Tikrasis būdas pasirengti pasitikti Dievą ir klausytį jo nutarimo apie 
amžinąjį žmogaus likimą nėra, kaip paprastai manoma, pradėjimas pasi
rodyti gerais ir šventais tik tada, kai žmogus pasensta arba suserga ir 
pamato besiartinančią mirtį arba kokią kitą nelaimę Prisirengimas pa
sitikti Dievą turi prasidėti nuo tos valandos, kai mes nusigręžėme nuo nuo
dėmės ir pasidarėme tikinčiais. Nes tuokart mes esame prašomi prista
tyti savo kūnus Dievui kaip gyvas ir šventas ir jam patinkamas aukas. 
Po to mes gauname jo dvasios ir pasidarome jo mokytiniais ir per visą li
kusį gyvenimą esame prirengiami dalyvauti su savo Atpirkėju jo garbin
goje karalystėje.

Kas antrą antradieni Sophia Barčus radijas skelbia Švento Rasto tyrini 
to|y aiškinimus*

Visi žino, kad mirtis yr* žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rūsio j i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAITO TYRINtTOJA!

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VESTA

RZpubHe 7-8SO1

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

Darbo sąlygos kad ir geriau-
curm usm-

1 tuSTI tt2.T3

r proc*» irano tktai jtr

NAUJIENAS

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Spicy Homemade Cookie Treat!
Just one batch of Old-Fashioned Oatmeal Cookies fills the 

eookie jar to overflowing—orje recipe makes five dozen crisp 
cookies. Even so. they will disappear quickly, as the combination 
of • raisins,-oatmeal, spices and dark brown sugar makes them 
irresistible.

These cookies travel well in a lunch box or to the dorm. Save 
some for serving after school with milk, in the afternoon with 
tea'or'coffee, in the evening with hot chocolate.

Remember, baking from scratch insures you of the quality of 
all the ingredients and saves you money, too. So try Old Fash
ioned Oatrr.^ai CoOkieS soon.

* OLD-FASHIONED
1 cXrp raisihs

H enp het crater 
cup shortening

S cup C and H
Granulated Sugar

Imp C and H Dark Broun
' Sugar, packed

1 wnbeaten

Soak raisins iryhot water for 5 minutes: drain (saving liquid) 
and chop Ownbtne shortening, sugars and eggs in mixing bowl: 
beat until fluffy. Combine flour, soda, salt and spices: blend into 
sugar mature. Mix in *4 cup rai«n liquid (add water if neces
sity), oats and raisins. Chifl. Shape into balls: put on greased 
bakinc sheet; flatten with bottom of glass, lightly greased and 
dippM In granulated sugar Bake in 375 degree oven 12-15 min
utes. Remove at once to rack to cool Makes about 5 dozen czUp 
cookjcK

AMBULANCE 
PATARNAVk 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

> Chicagos
Lietuviut
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

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

paskirstyta 650

praeityje, mūsų ’ 
keletą kultūri-j 

taip ir sekan-j
OATMEAL COOKIES

2’z2 cups all-purpose floor
1 teaspoon baking soda

114 teaspoons salt
1 S teaspoons cinnamon

l/t teaspoon each nutmeg 
and cloves

3 ctfps quick conking oats

GEORGE F. RUDAHNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

KAITYK 17’^2 U PARAGINK

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HHla, Bl. 974-4410

RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET 'Ūmi YAris 7*1911

M

xxxkLaU.it


;s Registracijos reikalams at-Dabar siekia taikos, 5iik„n,i„aas agclllas
tokia stalo klausimą;

' galimybės tartis su dr. F. Kau- 
' no siūloma LB, kurios legaliai 
! visai nėra.

Dr. Kauno minima LB ne tik, 
kad per 20 melų nepajėgė pa- 
sidarvti tinkamu įstatu, bet ir . č C v

ir kaip
Ar yra

paseklbė nepasiraytą kores
pondenciją, pavadintą “ALT 
Informacija”. Tos informaci
jos turiniui nebūtų galima nie
ko nei pridėti, nei atimti, iš
skyrus paskutinę jos dalį, kur 
rašo: “Suvažiavimo melu dr. 
F. Kaunas pasiūlė, kad atei
nančiu laikos švenčių proga, 
atsistatvdintų suskilusiu Liet.C v

Bendruomenių abieju šalių- J c v j

valdybas, būtu sudaryta neut-j 
rali komisija, kuri pravestų 
naujus bendrus rinkimus ir 
naujai išrinkta valdvba skili
mo vietose būtų visų priimta”.

Nežinant reikalo, toks dr. F. 
Kauno pasiūlymas atrodo svars 
tytinas, bet ALTo suvažiavi
me dalyvavusiems labai neaiš
ku. kodėl ALTo Informacijoj 
nepaminėta p. Aldonos Bruso-

kad reikalauja šios šalies Įsta
tymai, išskiriant Conecticu l 
valstijoje ir tai nepilnai^ o ta 
LB. kurios aš esu Registruo-

si penkiolikoje Valstijų, taip 
pat ar gali tartis su tais, kurie 
naudojasi klastotais rinkimais 
ir su LB skaldytojais įteisintais 
j u sufabrikuoto “garbės teis
mo” sprendimais? . ..

- Bet dar lieka kitas faktas, 
kurio negalima nutylėti, tai 
paties LB skaldymo paruoši
mas ir jvkdymas. Pavyzdžiui

kienės atsakymas į dr. F. Kau- niekas negali pasakyti, kad dr. 
irpaštališką “taikos pasiūly- F. Kaunas būtu nors vienu žo

džiu prasitaręs 1973 metais už 
LB neskaldymą, tuokart jis yra

no
ma". A. Brusokienė pasisakė 
esanti JAV LB Cicero Apylin-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
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 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistirnų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

O-
Atlantos zoologiniame sode yra Ma
lajų salyno lokys, pratęs tiktai prie 
šilto klimato. Vienas sodo lankytojas 
kiekvieną dieną jam atneša mėgiamą 
gabalėlį maisto. Jis ėda ir duoną. Pa
veiksle matome barniuką, pataikantį 

tiesiai į lokio žiotis.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų reikia

HELP WANTED — MAC.* 
Darbininkų Reikia

BEEF BONERS
We have recently expanded our facilities and have openings 

for experienced
PIECE WORK COW BONERS.

Steady employment all year long in a modern 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
prie banketo pasisekimo.

Pažymėtina, kad visi banke
to darbuotojai dirbo iš pasiau
kojimo lietuviškai televizijai iš
laikyti.

Rengėjai tik apgailestauja, 
kad nė visi norėjusieji bankete 
dalyvauti rado jame vietos.

Stasys Patlaba

PICTURE FRAME WORKERS 
Experienced only on wood. 

FITTERS — JOINERS 
ASSEMBLERS 

Steady work. Good pav. 
KOTLER PICTURE FRAME CO. 

300 N. Oakley Blvd. 
666-4050

REAL ES
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui

i
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKULMAIS

DĖL VISŲ LNFORMACUŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI

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
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pasirašęs, po 1974 — 4 —2 
dienos atsišaukimu — kvieti
mu, kuriuo kvietė į balandžio 
7 dienos “Visuotini LB Cicero C
Apylinkės susirinkimą Roose- 
velto mokyklos salėje, kuria
me, kaip jau buvo rašyta Nau 
j ienose, niekas, o niekas ne- 
ištarė-žodžio taika, Iš ten da
lyvavusių keletos asmenų pra
šė susirinkusių, kad vieton rin 
kus kitą Valdvba, išrinktu 
tinkamą komisiją nesusiprati
mams pašalinti, o tik tada rink
tų Valdybą, bet “susirinkimo” 
rengėjai to nenorėjo girdėti, 
nes tai nebuvo “numatyta”. 
Visi to pasekmėje, tą Verbų 
sekmadieni atvvke iš toliau 
LB “bosai” Juozas Gaila, Ro
mualdas Kronas ir vietinis atei
tininkų. “bosas” padėjo kerti
ni akmenį Lietuvių Bendruo
menės skaidvmui.

Keltai prieš 2000 metų 
pirmieji atrado Ameriką

BOSTONAS. — Amerikos 
mokslininkai, tyrinėdami Nau
jojoje Anglijoje uolose iškaltus 
įrašus, priėjo išvados, kad Ame
riką primieji indoeuropiečiai 
atrado keltai, kurie pirmajame 
tūkstantyje metų prieš Kristų 
pasklido po visą Europą, labiau
siai britų salose, Airijoje ir Ga- 
lijoje, kur Juos pirmame šimt
metyje romėnai nugalėjo.

Massachusetts Epigrafinės 
Draugijos susirinkime keli mo
kslininkai pranešė, kad New 
Hampshire ir Vermont valstijo
se kalnų uolose rasti “Įrašai” se
noviška “ogam” kalba, o ta kal
ba kalbėję senovės keltai.

Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje.

— Dr. Juozas Jakštas, istori
kas ir viduramžių Lietuvos is
torijos tyrinėtojas, pradėjo 
76-sius amžiaus metus. Baigęs 
Ukriiergės gimnaziją, J. Jakš
tas studijavo Kauno, Berlyno ir 
Vienos universitetuose, istorijos 
mokslo daktaratą gavo 1938 m. 
ir buvo pakviestas Vytauto Di
džiojo universiteto mokomojo 
personalo nariu.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

778-22336455 So. Kedzie Avė.

GRIEŽTAI VALDŽIAI
INDIJOJ NEMATYTI GALO
NEW DELHI. — Ministerė 

pirmininkė Indira Gandi, tvir
tindama, kad vidinės ir išorinės 
jėgos mėgina pakenkti Indijai, 
planuoja sekančią savaitę pra
šyti savo kongreso partijos man
dato, tęsti savo griežtą kritiškos 
padėties valdymą, autoritetingi 
šaltiniai pranešė ketvirtadieni.

— Dr. Juozas Tautvilą, Gary, 
Ind., švenčių proga pasveikino 
visus Naujienų darbuotojus ir 
bendradarbius labai gražia atvi
rute su specialiu įrašu: “Nepa
vargti sunkioje kovoje už Lie
tuvos laisve, už vargstančių 
brolių ir sesių teises, kurias oku
pantas jiems paneigia, kelti ir 
vienyti visas pozityviąsias be
turiu jėgas, stiprinti pavargu
sius, vesti Į tiesų kelia klaidžio
jančius, kovoti su priešo kola
borantais abejose Berlyno šie 
nos pusėse”. Dėkui už linkėji
mus ir už 10 dol. Naujienų pa
ramai.

— Antanas Pesys, Fairfield, 
Conn.,, sveikina visus Naujųjų 
Metų proga, o Naujienų para
mai atsiuntė 6 dol.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 1
Cosmos Parcels Express Corp. I

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,
b V. VALANTINA5

Mano nuomone, kad prieš 
bent kokį “taikos” žygį, skal
dytojai turėtų pasmerkti ne tik 
savo neapgalvotus ir lietuviams 
kenkiančius žygius, bet ir pa
smerkti visus dalyvavusius 
Lietuvių Bendruomenės skal
dyme, 
susitarimui ir taikai.

Romas K i r s t u kas

— Deivė ir Jonas Butvilai, gyv. 
Riverside, III., šiandien maloniai 
nustebs radę savo pašto dėžutė
je Naujienas. Jas jiesm užsakė 
p. Deivės tėvai ir p. Jono uoš
viai Zinaida ir Stasys čižikai iš

— Jonas Puteikis iš Lemonto 
apylinkės kartu su sveikini
mais švenčiu ir Naujinu 1976 
m. proga, atsiuntė Nauiienu 
naudai 9 dol. Ponia Stefanija 
Samulevįch . iš Antioch, Ilk, 
nratesdama prenumeratą at
siuntė. 4 dol.

o tik tada apaštalauti į Brighton Parko apylinkės Nau-

3 BUTU IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū-^ 
rinis namas nebrangus, reikia sku-’ 
biai parduoti.

5 PO 5 MŪRINIS - MEDINIS SI 100 
? mėn. Prašo S50.000. Marquette Par
ke.

10 PTt’tTT MŪRTVrg. Nam’i irpnrf- 
mai T ab?’ naiamne
na^nia. T pHai neras namas. Reikia 
skubiai uardnnti.

ŠIMAITIS RRAT.TY
Insurance. Income Tax

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

ba bendruosius lietuvių ir 
spaudos darbus, teikia geras ir 
naudingas žinias ar pamoky
mus. Linkiu visiems gero pa
sisekimo asmeniškuose reika
luose”.

— Justinas Valys iš Gulf
port, Fla., švenčiu nroga svei
kina visus laikraščio bendra
darbius ir skaitytojus, o Nau
jienų paramai atsiuntė pen
kine.

— Ona ir Juozas Bimba, 
New Port Richey, Fla., atsiun
tė atviruką su tokiu specialiu 
įrašu: “Sveikiname jus visus 
su šventėmis, linkime laimin
gų Naujuiu Metu, o jūsų dar
bu parėmimui siunčiame -?1D”. 
Naujienų vadovybė nuoširdžiai 
visiems dėknia už sveikinimus, 
gerus linkėiimus ir dovanas 
Naujienų leidimui paremti.

PROGA DARAR
Į MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 
i auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už $38,800.

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

BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū
ras. dideli kambariai. 2 auto earažas. • 
Marauette Parko centre. S22.900.

6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. -Trenkta virtuvė >j- kamba
rys beismanta. Nauias garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. S29.900.

MODERNUS 4 BUTU mūra c ir 2 
auto mūro garažas Atskiri 
Cont air cond. Arti Maria 
945.500.

8 BUTU MŪRAS naujas 
ūmias nauia ojpl-fra alumin landai. 
915.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
971 700.

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-72CO

š^dvynai.
High. —

gazu Šil-

PIRKSIT — PARHUOSIT — 
NTTOMnSTT

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYT.TNKfi.TE

135-TA IR ARCHER AVĖ 
Tel. 257-5861

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 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 pavergtu lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikom ir 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.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į 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 
— S26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

juiu Metu proga. Naujienų va- 
dovvbė dėkoja p. Zinaidai ir 
Stasiui už toki prasminga do
vanos parinkimą, taip nat kartu 
su iais siunčia d. Butvilams 
sveikinimus ir laimingų 1976 
metų linkėjimus.

— Chicagos miesto kolegijų

— Frank Zavist, lietuviškos 
veiklos veteranas iš Marquette 
Parko apylinkės, švenčiu pro
ga atsiuntė toki laišką: "Linkiu 
linksmų švenčių 
Naujųjų Metų, 
gausūs gerais ir 
dingais darbais, 
sveiki, ypatingai

ir laimingų 
kad jie būtų 

visiems nau- 
kad būtų visi 
tie, kurie dir-

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba raŠvti prašant siusti susi
pažinimui. Platinimo valaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pag'al gautus nagei- 
davimus ir galimų skaitytoju 
adresus.

m. v h?hus
R«ai Netiri Rubiie.

AMF TAX SERVICE
4259 S. MapJewocd. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pr2- 

symel ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

LIETUVIŲ TELEVIZIJOS 
BANKETAS

Lietuvių TV banketas įvyko 
šių metų spalio 29 dieną Jauni
mo Centre. Jame buvo svečių I vadovvbė ruošia specialius kur
is Vokietijos, Kanados, Floridos, Įsus nebaigusiems aukštesniųjų 
Kalifornijos, New Yorko, De- [ mnkvklu. Kursai prasidės nėr 
troito, Pennsylvanijos ir kitur. WTTW 11-ta stoti vasario 7 d.

Banketas buvo jaukus, nes iš Kursantus registruoia miesto 
svečių, suvažiavusių iš skirtin- kolegijos, vienosios bibliotekos 
gų vietovių, mezgėsi pažintys ir arba skambinant tel. 787-8187. 
malonūs pasikalbėjimai. Dainų Jio vi-n nemokami ir vadinasi 
posmai skambėjo prie daugelio . GED-TV. 
stalų. Svečiai buvo vaišinami 
geriausiu maistu, koks vietos | j 
virtuvėje geriausių šeimininkių 
būvi galima pagaminti. Maisto 
vyr. gamintoja Eleonora Lukie
nė, Stakėnienė, Šileikienė, Go- 
ceitienė, Edutienė, Tamošiūnie
nė ir Jankienė.

Tauriųjų gėrimų organizato
rius — baro pirmininkas buvo 
Stasys Lukoševičius su šiais tal
kininkais; Stakėnu, Januliu, 
Tranausku, Pūkiu ir kitais.

Vaišino svečius, geriausiai ap-

— Walter E. Norton ir Kazi
mieras Matuzas reda«nioia New’ 
Yorko lietuviu filatelistu biule
teni. Biuletenis leidžiamas an
glų kalba 4 kartus per metus.

— žum. Kazimieras Klastans- 
kas iš New Yorko no švenčiu 
ruošiasi vykti j ligoninę opera
cijai.

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

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

□

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

— Dail. Zitos Sodeikienės dar- 
■bu narodo ruošiama sausio 16 
Į—25 d. Jaunimo centro čiur- 

tarnavo ir daugiausia pasidarba-J’nn,n ^lerhoi. Vasario 12—22 
vo šie rengėjai: Frances ir To-'a ,en dail. V. Petravičiaus 
liūs Siutas, Elenora Lukienė, Jo- darbu namda. Bail. Elena Ur
nas Inddriūnas, Edm. Radavi- baitvtė iš New Ynrko dalwau- 
čius, Naurackienė ir Justinas Ši- ™ amerikiečiu dailininku naro- 
dlauskas. i dole Paryžiaus mieste. Paroda

Nuoširdžiausioji padėka ren-įksis iki sausio 15 d.
gėjams, darbininkams, svečiams.

YPrY.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

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

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av«
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980
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Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvį kailininką Ivį 

Chicago}© ——JitriOMNORMANĄ
263-5826 

(įstaigos) ir 
677-8459 

(buto)

i _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — M«N»AY, >K#SA»BR 20,

Filipiniečiai būpikai labai rūpinasi 
savo batais. Jie nori, kad batai iilai-

— Naujausias kūrinys “Pa- 12 "W|iv k*°i,no •*nuo kurių priklausė banketo pa- pasaka” ruošiamas Dai- bėgikė V*Pavėlktle matwrie'"vier^

sisekimas; aukotojams ir vi- nflv05 ansamblio 30 m. sukak- ran*t®ie Mv® totus, kad II** i 
si«ms, bent kuo prisidėjusioms afaj vesarfo * Ir » dJ’V* 1IZT d^^Xr^^^ri

185 North Waba*h Arenu* 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS LR BIČIULIS

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

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

Čall Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

DĖMESIO 
•>2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBfS|
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tale#.; REpublIc 7-1941

so more i

HEART

t *




