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P. AFRIKA PASITRAUKS Iš ANGOLOS, 
JEIGU RUSAI PASITRAUKS

Adis Abeboje vedami pasitarimai Angolos 
pilietiniam karui baigti

That losing streak
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JOHANESBURGAS. — Johanesburgo Sunday Times parašė, 
kad Pietų Afrika yra pasiruošusi baigti savo karinę rolę Angolos 
civiliniam kare, jei Sovietų Sąjunga ir Kuba nutrauks savo kiši
mąsi. C

-90
VlETKA* 116

Afrikos vienybės organizaci
jos viršūnių konferencija Adis 
Abeboj, Etiopijoj, kuri prasidės 
1 sausio, padarys naują mėgini
mą baigti karą buvusioj Portu
galijos kolonijoj Vakarų Afri
koj.

Laikraštis pasakė, kad Pie
tų Afrikos vyriausybė yra pa
siruošusi atšaukti savo karo jė
gas iš Angolos, tuo padarydama 
“Įnašą į taikos iniciatyvą, kuri 
prasidės Adis Abeboje”.

Diplomatai sakė, kad Afrikos 
vienybės organizacija dės pa
stangas baigti bet kokią užsienio 
intervenciją Angoloj, kas bus 
kontrastu ankstyvesniems eilės 
Afrikos valstybių reikalavimams 
didesnių JAV Įsipareigojimų 
remti konflikte antisoviėtines 
jėgas.

Diplomatai sakė, kad JAV se
nate sprendimas baigti karinių 
medžiagų tiekimą Angolos ko- 
vojanėibm jėgoms, palaikomom 
Pietų Afrikos, tikriausiai paska
tino Pietų Afriką padaryti pasi
traukimo pasiūlymą.

Pietų Afrika pasiuntė Į An
golą mažiausiai vieną batalijoną 
reguliarios kariuomenės, keturi 
kariai buvo paimti i nelaisvę apie 
G00 mylių nuo rubežiaus.

Sovietų Sąjunga aprūpino sa
vo remiamą “liaudies judėjimą”' 
ginklais ir pasiuntė Į Angolą 
apie 400 karinių patarėjų, tuo 
tarpu Kuba pristatė apie 6,000 
karių.

Johanesburgo laikraštis sakė, 
kad Pietų Afrikos intervenci
ja privedė prie priešingų nei ti
kėtasi rezultatų, nes ji pakrei
pė diplomatinę iniciatyvą “liau
dies judėjimo” naudai, statyda
ma Į nepatogią padėtį konkuruo- 
jinčius juodus Angolos vadus.

Neoficialių šaltinių duomeni
mis, jau arti 20 Afrikos valsty
bių pripažino “liaudies judėji- 
TY1H .

Keičiamas Čikagos 
miesto veidas

Čikagos miestas yra pasiryžęs 
pasigražinti ir net visai pakeis
ti savo veidą. Projektuojama 
kaikurias miesto centrines gat
ves uždaryti automobilių važi
nėjimams, jas apsodinti mede
liais, išpuošti gėlynais. Viena to
kių planų dalis yra jau įrengta 
Linkoln Parko rajone netoli 
Clark ir Ogden gatvių. Papuoš
tos- vietovės viešas atidarymas 
įvyko lapkričio 4 d.

Kitos vietovės, prie Drexel ir 
F.llis gatvių, Englewood preky
bos centre, Lake Parko rajone 
ir kitur, ta kryptimi darbai jau 
vykdomi. Tiems darbams % lė-

Indira stiprina 
savo galią

NEW DELL — Indijos valdan
čios kongreso partijos vadai da
vė sekmadienio naktį ministerei 
pirmininkei Indira Gandhi man
datą tęsti savo griežtą kritinės 
padėties valdymą ir daryti pla
čius pakeitimus konstitucijoj.

“Partijos dirbantis komite
tas,” politiką daranti grupė, į 
kurios sudėtį įeina ponia Gan
dhi ir vyresnieji kabineto mi
nisterial, patvirtino rezoliuciją, 
kurioje sakoma, kad negali būti 
jokio ankstyvo kritinės padėties 
švelnijimo.

Ponios Gandhi vyriausybė pa
skelbė kritinę padėtį birželio 26, 
panaikindama daugumą pilieti
nių laisvių ir areštuodama opo
zicijos vadus.

Daugumos stebėtojų nuomo
ne, rezoliucija gali atnešti dide
lius pakitimus, Įskaitant gali
mą stiprų prezidentinį valdy
mą, vieton esamos parlamenti
nės sistemos.

Plečiasi automobilių 
vogimas

Auto vagysčių skaičius Ame
rikoje metai iš metų vis didėja. 
1975 m. pavogtų automobilių 
skaičius padidėjo 4%. Visoje 
Amerikoje kas 32 sekundės pa
vagiama vienas auto. Vogimo 
daugiausiai pasitaiko prekybos 
aikštėse, kai žmonės palieka ne
užrakintus automobilius, neiš
traukę rakto.

Auto vagišiai beveik nebau
džiami išeina iš teismo, nes skai
toma, kad toks veiksmas tėra 
menkas nusikaltimas, žmonės, 
tačiau, turi apie 2 bil. dol. nuos
tolio per metus. 73% auto va
gišių, nors jie ir sugaunami po
licijos, nemeta užsiėmimo.

Vagiama ne tik automobiliai, 
bet taipgi ir žemės ūkio mašinos, 
kaip traktoriai, sunkvežimiai, 
priekabos ir kitkas. ,

Šaudosi policininkai
Du Čikagos policininkai, bal

tos ir juodosios rasės, vyras ir 
moteris, besėsdami į automobilį 
susiginčijo. Kiekvienas iš jų no
rėjo valdyti automobilį. Abu 
tiek įsikarščiavo, kad pradėjo 
šaudytis. Juodukė M. G. Flet
cher ėmė šaudyti į savo bendri
ninką W. Kalbererį, jį sužeisda- 
ma į šlaunį. Kelbereris atsakė 
tuo pačiu, sužeisdamas juodukės 
petį. Po to, Fletcher paleido dar 
kelis šūvius į įvykio vietoje pa
sirodžiusius kitus policininkus.
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Atvežta visa medžiaga stebėjimo bokštui 
statyti, bet teko statyba aidėti

TELAVIVAS, Izraelis. — Susitarimas tarp Izraelio ir Egip
to vykdomas pagal planą, bet praeitą savaitgalį įvyko pirmas ne
susipratimas, kuris kelia susirūpinimo abiejose pusėse. Egipto 
inžinieriai jau tyrėjo pradėti namo statybą praeitą sekmadienį 
suvežė namui reikalingą medžiagą, bet darbą teko atidėti, nes 
Izraelio atstovai buvo nepatenkinti Egipto parinkta nauja stebė
jimo bokšto vieta.
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Amerikos istorijos blikstelėjimai ar pagaliau prekybininku atoveikis? Jie atsispindi Standard — 
Poor statistikos kūrinyje. S-P statistika mažiau žinoma negu kad Dow Jones. Statistika rodo 

prekybininku nepastovu būdą rr jy nepasitikėjimą krašto ūkiu.

KANCLERIS HELMUTH SCHMIDT SUTIKO 
TAIKYTI TURKUS SU GRAIKAIS
ATĖNAI, Graikija. — Vakarų Vokietijos kancleris Helmuth 

Schmidt sekmadienio vakarą pasisiūlė graikams imtis žingsnių 
sutaikyti Graikijos ir Turkijos vyriausybes.

Pagrinde guli Kipro salos kon
fliktas, kuri sukėlė graikų kari
ninkai, Iab”ai. braigiai užmokėję 
už visą avantiūrą. Jie suruošė 
Kipro saloje perversmą prieš 
Kipro prezidentą vyskupą Maka
rios. Tada įsikišo ir turkai.
Atvažiuos vokiečių delegacija

Paaiškėjo, kad Vokietijos kan- 
leris jau anksčiau pradėjo do
mėtis graikų ir turkų konfliktu. 
Jis jau susižinojo su turkų ir 
graikų vyriausybėmis.

Jis planuoja ateinančių me
tų pradžioje pasiųsti Vokietijon 
parlamento narių delegaciją, ku
ri aplankys Atėnus, Ankarą ir 
Kipro salą. Minėta delegacija 
nustatys gaires kaip reikėtų 
likviduoti konfliktą.

Vokietijos koncleriui rūpi at
statyti šiaurės Atlanto valsty
bių susitarimus bendrai apsau
gai. Kai yra konfliktas tarp 
dviejų šios sąjungos narių, tai 
susidaro pavojus visam pietų ry
tų ruožui.

Narkotikų vadovėliai
Kalifornijoje nuo 1976 m. sau

sio 1 d. pradės veikti įstatymas 
sumažinąs bausmes už marichu- 
anos vartojimą. Mažai turįs ma- 
richuanos galės laisvai pasirū
kyti ir toks pilietis nebus sui
mamas ar baudžiamas.

Naujasis Įstatymas, tačiau, 
įnešė neaiškumų narkotikų kie
kio atžvilgiu: koks kiekis lega
tai koks nelegalus ir kaip jį 
išmatuoti. Visokie prekybinin
kai tuo tuojau pasinaudojo ir 
pradėjo spausdinti “vadovėlius” 
narkotikų klausimais. Tokiais 
kišeniniais “vadovėliais”, net ir 
Kalifornijos policija būsianti ap
rūpinta. Sakoma, kad tie “vado
vėliai” dabar sudaro geriausias 
verslininkų pajamas.

♦ Sumažėjus bizniui, Bethle
hem bendrovė sumažino algas 
patiems aukščiausiems pareigū
nams.

♦ JAV pasiuntė paskubomis 
Indijon dideles pompa, kad ga-

G. Fordas netenka 
Illinois paramos -

Vašingtonas. — Ronald Rega
in) Illinoj kampanijos vadovas 
pasakė šeštadienį, kad prezi
dentas Fordas atrodo, neten
ka paramos tarp Illinoj vals
tijos respublikonų, valstijos, 
kuri yra svarbi prezidento 
kampanijai 1976 m. respubli
konų prezidento nominacijai.

Resp.Philip M. Crane (R. — 
III.) pasakė, kad jis žino tik 4 
iš 11-kos kongreso narių res
publikonų iš Iljinoj, kurie no
rėtų dalyvauti pirminiuose 
rinkimuose delegatais, paža
dėjusiais konvencijoj paremti 
Fordą. C

Apklausinėjimas padarytas 
Illinojuj tarp respublikonų ne
užilgo po to, kai Reaganas pra
nešė savo kandidatūrą, rodė 
Fordą prieky Reagano su 10%>, 
bet nei vienas, nei kitas netu
rėjo daugumos.

Mao Cetungiri 82 metai
Gruodžio 26 d. Kinijos valdy

tojas ir gausiausios pasaulyje 
tautos vadas Mao Cetungas at
šventė savo 82 gimtadienį. JĮ 
sveikino svetimu valstvbiu at
stovai. tačiau viešai nebuvo 
minimos jo sukaktuvės. Būk 
tai. kad nenusikaltus Mao Ce- 
tungo įsakymui negarbinti as- 
menvbiu.

Mao Cetungas nuo 1935 m. 
vadovauja Kinijos komunistų 
partijai ū nuo 1919 m. spalio 
1 d. — gausiausiai kiniečių tau
tai. Jis tebėra pajėgus, bet jo 
judesiai ir kalba yra lėti.

Washingtone manoma, kad 
sekantis Kinijos valstybės va
das būsiąs 71 metus turįs Teng. 
Tai pasakė pats Mao Fordui, 
kai jis lankėsi Kinijoje.

JAV vaistų administracija 
uždraudė pardavinėti moterims

šų skiria federalinė valdžia, o 
likusį *4 — miestas.

Vedamas nuodugnus įvykio ’ lėtų išpumpuoti vandenį iš ap- 
tardymas. ' aemtų kabyklų.

iki šio meto pardavinėjamas pi
les nuo nėštumo.

Ministerių kabinetas 
prispaudė Peronienę 

Argentinos parlamentas 
tirs Įtarimus

VĖLIAUSIOS ŽINIOS .
o

•o Argentinoje buvo pravesta 
didelė “Solidarumo rinkliava”. 
Surinktos sumos buvo preziden
to Perono žinioje. Jis galėjo tas 
sumas naudoti pagalbos reikalin
giems, Peronienei buvo reika
lingi pinigai, tai jis pasiėmė iš 
šio fondo. Dabar parlamento na
riai prašys prezidentienės pasi
aiškinti, kaip ji galėjusi iš ben
dro fondo imti asmeniškiems 
reikalams pinigus.

BUENOS Aires, Argentina. — 
Argentinos prezidentė Peronie- 
nė visą laiką buvo priešinga bet 
kokiems parlamento tyrinėji
mams. Ji nesitikėjo, kad išsilai
kyti prezidentūroje, kai sukilo 
dalis Argentinos aviacijos. Prieš 
ją sukilo patys dešinieji Argen
tinos aviacijos karininkai.

Argentinos kariuomenės vadas 
nepritarė lakūnų reikalavimams. 
Jis sutiko paremti prezidentūrą, 
bet jis pareikalavo, kad pati pre
zidentė padėtų išsklaidyti netiks
lias žinias apie pinigų eikvoji
mą.

o Izraelio valdžios atstovai 
tvirtina, kad pavyks susitarti 
su Egiptu dėl pasienio bokšto 
vietos. Egipto valdžia karo ne
sirengia ruošti prieš Izraelį, to
dėl jai nesudaro didelio skirtumo, 
kurioje vietoje bus statomas ste
bėjimo bokštas.

Pagiria Peronienė leido tyrinėti

Kariuomenės vado pagirta Pe
ro rienė sutiko leisti Argentinos 
parlamento komisijai ištirti kal
tinimus, kad josios vyras, o vė
liau ir ji pati pasinaudojusi vals
tybės iždo pinigais.

-*• Beirute šiek tiek sumažėjo 
tarpusavės žudynės. Policija pa
stebėjo, kad didokas skaičius pa
lestiniečių bėga iš Beiruto. Sau
di Arabijos karalius aiškiai pa
sakė palestiniečiams, kad žudy
nės turi pasibaigti Libane.

♦ Vandeniu apsemtų Indijos 
angliakasių likimas labai liūd
nas. Gelbėtojai nesitiki rasti gy
vu. Pavvko ištraukti kelis lavo
nus.

♦ Jugoslavijos konsulo Sava 
Temer name, esančiame Chica
gos priemiestyje Morton Grove, 
padėta bomba pramušė sienoje., 
skylę.

Peronienė paneigė šiuos tvir
tinimus ir sutiko leisti klausi
mą ištirti, Politikai yra įsitiki
nę, kad dabar jie jau prispaudė 
Peronienės sijoną, jai teks la
bai plačiai ir daug aiškintis. Jie 
mano, kad ji gali nepanorėti aiš
kintis.

Ptsok iždo »okretorieu» W. Simon, yra 
jau pribrendfs laikas reformoms, ku
rios sumažintu mokesžiy skyles. Per
rašant mokesciy įstatymus, gal būt 
būtu suteikta 10—>2% mažiesiems ir

Angliją valdo unijos
Anglijos darbininkų unijos, 

vadovaujamos marksistų, įgau
na vis didesnį balsą sprendžiant 
krašto reikalus. Nežiūrint kokia 
partija valdo Angliją, konserva
torių ar liberalų, valdžia negali 
pravesti rimtesnių krašte refor
mų neatsiklausus unijų, joms ne
pritarus.

Pasitaiko ir keistenybių; Ang
lijoje geležinkeliai yra nusavin
ti ir tvarkomi valdžios. Kitaip 
sakant, geležinkeliai yra visų 
žmonių netiesioginė nuosavybė. 
1975 m. geležinkeliečiai sustrei
kavo, reikalaudami didesnio in
fliacinio išlyginimo negu įsta
tymai leidžia. Geležinkelių uni
jos streiką paskelbė nė prieš 
privačios geležinkelių bendroves, 
kaip marksistų ideologija skel
bia, bet prieš viso krašto inflia
cijos spaudžiamą ūkį. Taigi, 
tuo pačiu ir prieš save.

Britanijoje yra virš 126 vi
sokio rango darbininkų unijų, 
kas sudaro santykį 1 ;6, lyginant 
su visais krašto gyventojais. Iš 
55 milijonų krašto gyventojų, 9

Pasirašytas susitarimas liepia 
stebėjimo bokštus turėti paruoš
tus ateinančių metų vasario 22 
dienai. Egiptiečiai viską ap- 

i skaičiavo, kad tą dieną galėaų 
' baigti darbą ir iš Amerikos at
vykę stebėtojai galėtų pradėti 
stebėjimą. Taikos sutartyje yra 
paragrafas, kuris sako, kad vie
nas bokštas privalo būti-pasta
tytas Egipto laikomoje teritori
joje, iš kurios amerikiečiai ga
lėtų sekti visą vakarinio Sina
jaus karo jėgų judėjimą. Bokštą 
privalo pastatyti egiptiečiai, bet 
visą statybos darbą privalo pri
žiūrėti Amerikos inžinieriai.

Planuojama stebėjimo stotis 
turėjo būti pastatyta ant kalno, 
esančio 2,332 pėdų virš jūros ly
gio. Egiptiečiai norėjo pastaty
ti bokštą ant kalno, kuris yra 
pusės mylios atstumo j e nuo bū
simos Egipto ir Izraelio sienos, 
tuo tarpu izraelitai nori, lead jis 
būtų kitame kalne, esančiame 
giliau egiptiečių teritorijos. Iz- 
raefiai yra įsitikinę, kad ste
bėtojai galės daugiau pamatyti, 
jeigu bokštas bus pastatytas ki
tame kalne.

Blogiausia, kad yra trys že
mėlapiai, bet kiekviename jų pla
nuojamo statyti bokšto vieta 
yra nurodyta^ kitoje vietoje. 
Kaip toks dalykas galėjo atsi
tikti, specialistai negali supras
ti ir išaiškinti. Visi trys žeme
liai buvo pagaminti tų pačių spe
cialistų. Vieną žemėlapi gavo 
Izraelio atstovas, antrasis ati
teko Egipto atstovui, o tretįjį 
paskyrė Jungtinių Tautų atsto
vui. Tie žemėlapiai turėjo būti 
vienodi, o dabar aiškėjo, kad jie 
toki nėra.

Gen. Ennio Silsavuo, Jungti
nių Tautų karo atstovas Sina
jaus kalnuose, sušaukė Izraelio 
ir Egipto karo atstovų pasita
rimas šiam klausimui išrišti. 
JAV siunčia savo diplomatą, kad 
padėtų klausimą išaiškinti ir pri
eitų visiems reikalingo sprendi
mo. Manoma, kad šios savaitės 
pradžioje šis svarbus klausimas 
bus išspręstas..

♦ EGijos vyriausybė užsakė 
12 japonų lėktuvų, tinkamų pa
kraščių sargyboms ir jūroje tei
kiamai pagalbai. Minėti lėktuvai 
kainuos apie 300 milijonus do
lerių.

♦ Islandijos pakraščių sargy
bos laivo kapitonas Gudmundur 
Kjaernisted pareiškė, kad bri
tų karo laivo kapitonas sąmo
ningai kirto į islanddų laivą.

JatiOR.ASŽ'aJ
35—40% dideliems mokėte i y mokėto- milijonai 
jams, lyginant tai su buvusiais 14

—70%. unijoms.

darbininkų priklauso Galimas lietus.
Saulė teka 7 IX, leidžiasi



LIETUVOS MOTERYS RUSŲ VERGIJOJ
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Lietuvos gyventojų suėmimai 
ir jų trėmimai į Sibirą bei šiau
rinės Sovietų Sąjungos sritis so
vietinio okupanto buvo pradėti 
vykdyti jau 1940 metų vasarą 
raudonosios armijos užimtose 
vietovėse. Tačiau šie trėmimai 
dar nebuvo masinio pobūdžio. 
Platesniu mastu trėmimai vyk- 
'dyti: 1945 metų rudenį, 1946 
metų Vasario 16, 1947 metų 
gruodi.

Patvs didžiausi trėmimai, ap
ėmę visą Lietuvą, buvo vykdo
mi: 19'8 metų gegužės mėnesį, 
1949 metų kovo mėnesį, 1949 

■ metų birželio mėnesį.
: (Simas Miglinas
r- iš Pavergtoji Lietuva)

raštą ir monotonišku balsu per
skaitė, kad vyriausybė yra nu
tarusi ištremti mane iš Lietuvos 
i kitą sovietinę valstybę už ken
kimą Sovietų Sąjungai.

(B. Armonienė
iš Palik ašaras Maskvoj) :

3*
W

? *
• . ... apie 4 valandą ryto išgir- 

■* dau te’d iantis į duris. Kaimy- 
£ nas Tonas Vaiginas prašė, kad 
ž atidaryčiau duris — jis turįs 
2 man kažką labai svarbaus pra- 
« nešti. Pravėriau duris ir apstul- 
i bau iš išgąsčio. Už jo nugaros
* -buvo \isas būrys ginkluotų ka- 
_ rėivių, koks trisdešimt. Kieme

paruoštas kulkosvaidis. Bū
rio karininkas, pastūmęs mane 
į Šab’, įsiveržė vidun ir pareika
lavo mano paso ir pieno prista
tymo kortelės. Pažiūrėjęs į tuos 

. popierius, išsitraukė iš kišenės

“Naujoji Vilnia, 1941.VI.19 d. į 
Važiuojam po truputį. Stovim 
ilgai stoty. Valgyt dar turim.1 
Veža labai daug. Vyrus atskyrė i 
nuo moterų.

Labai gaila dukrytės. Nors \ 
jai geriau, negu važiuojantiems. 
Nors pamatyčiau kada nors... 
Labai gaila visų. Visur visi la
bai gaili. Verkia. Neapleiskit 
vieni kitų... Kur veža, nežinia. 
Kai nuveš — parašysiu. Pažįs- i 
tarnų mūsų vagone daug. Imbra- 
diškių, stelmužiškių ir t. t.

Neapleiskit, neapleiskit mažy
tės. Kartu važiuoja Stelmužės 
šeima ir t. t. Atiduokit seneliui j 
ar Pranui”.

(Stefanijos Rūkienės 
laiškas vyrui, Vergijos 

kryžkeliuose)

f.

■>

Utah va'stijcie, Rockie kainuose, Altą srityje pašliužininkas peršo
ka vieną apaugusią pašlaitę, kad nereikėtą sukinėtis nelygiomis vie

tomis. Visi Rockie kalnai dengti lengvu sniegu.

--•t--.-:-zvTur'vp-vr- .. —.—. ■ ; ' --L-- —V-. •

acjus ju> jos mirties gi 
mė Svarna Mišra. Jos “reinkar
naciją” tyrę Delhi universiteto, 
Medicinos kolegijos Jaipure ir 
Rajasthan universiteto Jaipure 
mokslininkai, kurie padarę išva
dą, kad tikrai Bindia Pathak 
“grįžo” gyventi antrą gyveni
mą tos mergaitės kūne.

Indijos gyventojų tikybose 
reinkarnaciją pripažįstama, gal 
tik dėlto ten tokių atvejų pasi
taiko ir reinkarnacija mažai ką 
ten bestebina.

Alexander V. Berkis laiške 
Chicago Tribune “Ispanija ir 

-Estija” rašo: Daugelis Vakarų 
Europos vadų ir laikraščių, 
įskaitant nemažai ir Jungtinių 

, Valstybių laikraščių pasmerkė 
penkių teroristų Ispanijoje eg
zekuciją. Tie teroristai buvo nu- 

’ teisti pagal įstatymą, reikalau
jantį mirties bausmės už poli
cininko nužudymą.

Vakarų lyderiai ir vadinamie
ji humanistai, bet’ gi ignoravo 

j faktą, kad penki estai neseniai

rašytojas Gunnarson
Reikiavik, Islandija. — šiomis 

dienomis mirė vienas žymiausių 
Islandijos rašytojų Gunnar Gun
narson, parašęs daugiau kaip 50 
tomų knygt/, kurių daugumas iš
versta į anglų, vokiečių ir olandų 
kalbas. Nuo 1905 iki 1939 metų 
jis gyveno Danijoje, kur kny
gas rašė danų kalba, bet grįžęs 
į savo tėvynę viską rašė islandiš- 
kai. Labiausiai populiarios yra 
jo knygos “Borg giminės istori
ją”, “Bažnyčia ant,kalno” ir 
“Laimingi pavargėliai dvasioje’,.

Kaip aplinka veikia žmogaus 
visą charakterį, geriausias pa
vyzdys yra islandai, kurie yra 
imigrantai, atsikraustę iš Nor
vegijos į šią niūrią šiaurės salą 
prieš daugiau kaip tūkstantį me
tų. Kadangi Islandijoj, kaip ir I

tikos archipelage žięmos metu 
ca ulė mėnesiais nebepateka, žmo
nėms tos tamsios dienos labai 
įkyrėdavo, daugelis islandiečių 
prie žvakės šviesos nuobodulį 
nuvarydavo rašydami kas ką ge
riau gali ir mėgsta, daugumas 
— poeziją. Islandija ir dabar 
tebevadinama “poetų sala”.

Or.
astronomiško 33 bilijonų dolerių 
sumos.

Chase Manhattan bankas tvir- : buvo Sovietų Sąjungos įstaigų 
tina, kad bėgamiems skolų ter-' apkaltinti valstybės išdavimu, 
ifiinams apmokėti Sovietai par- Estija yra Rusijos nelegaliai ka-

džius skarmalus. Jo sulenkti ke
liai buvo kietai pritraukti prie

j kūno. Taip pat sulenktos ir pri- 
žvakės šviesoj pamatėme kam- i trauktos alkūnės;, jo guolis nu-

pe prie apšerkšnėjusių plytų šie-1 K^°^as Kruvinomis išmatomis.
nos maždaug 17 metų vaikino; ^ai tik nešėjos atsargiai prie davė už 3 bilijonus dolerių auk-' riuomenės okupuota. Jungtinės 
sunykusį veidą. Pakėlėme skur- J° prisilietė, nelaimingasis pra-

Dr.

ŠIOS KNYGOS P A R DUODAMOS DABAR "NAUJI • ė?'
SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS}

A. j. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir - 
Kietais viršeliais vietoje $4.00 dab^r Ka ...... 
Minkštais viršeliais tik - :........ .....~...

J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMCNE\ 
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ....

* ■ . * •; , *

Galima tarp pat užsisakyti psštu, atsiuntus čekį, arbe ✓ 
money orderį.

. I
I

‘$3.00
52.00

$1.00

- t i

ddėjo garsiai vaitoti, nesileido 
pakeliamas. Paėmėme mes jį su 
visais skarmalais, kuriuose jis 
gulėjo, užritinome jo sulanksty- 

A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku-1 tą kūną ant ligoninės paklodės 
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 S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

KNYGOS ANGLŲ KALBA

so; kitos Komekono valstybės' -Valstybės tebeteikia diplomati- 
iš savo “kietos valiutos” atsar-'nį pripažinimą Baltijos valsty- 
gų išleido po pusę bilijono dole- bėms Estijai, Latvijai ir Lie- 
iTų. tu vai.

New Yorko bankininkų sluok
sniuose tvirtinama, kad lengvų 
sumažintų nuošimčių už Kome-p 
kono valstybėms teikiamas pa- i 
skolas gadynė greitu laiku baig-

(H. Tautvaišienėj sis. J. Pf.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, !LL.,6060<> i

3

Tautų Kapinynas Sibiro tundroj)

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

PASLAPTINGAS LAIVAS 
"VELNIO TRIKAMPYJE"

! ir ištraukėme jį pro lubų skylę. 
Velkamas į izoliatorių mūsų pa
cientas vis vaitojo ir vaitojo.

bet

psi

SI.00

$3.00

$3.00

HA l-filftf.

$2.00
£5.50

vių
" Čia

S 6 00 
$6.00
Gra

ss CO

25 et. pašto išlaidoms

E N O S

$5.00
$3.00

gražiai įrišta 416 psi
492 pbl. minkštais vi r

Naujiefionc galima gauti puikiu knygų, kurios papuos 
knygų spinta ar lentyną.

K. Sietinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta AH2
K. Bielinis, DJENOJANT, gražiai pista. 464 psl
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. 11 lomas.

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina S6.0U. iMuikštais virs.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

1 dalis. 208 psl., įrišta — S3.UU. nunkstais vir
įrišta — $3,00 minks

RIJA,
sėliais — S2,00; II dalis, 225 psl.
tais viršeliais ..........................

Prof s. Kairys, LIETUVA BUDO,
Kipras Bielinis. GANA TO JUNGO.

sėliais. ..................... . .............
įuozas Liudžius. RAŠTAI, 250 psl.

Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU.
83 psl....................................... . .......... . ..................................

Jamna Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystes atsiminima.)
170 psl. l._................... ................ . ..................................

m. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 
puslapiai ............

Knygas užsakant reikia pridėti

' H.tMed Si.. Chicago. III «<»KOb

koki^

KOMUNISTINIO BLOKO 
VALSTYBIŲ BANKROTAS
LONDONAS (DP). — Ryšium 

su nuolat didėjančiu Komekono 
(komunistų ekonomijos) bloko 
valstybių deficitu, ” Amerikos 
bankai svarsto ‘ klausimą suma
žinti kreditus Rytų Europos (ko
munistinio) bloko valstybėms.

Reuterio žinių agentūros ko
respondentas, pasiremdamas 
New Yorko finansinių įstaigų 
informacijomis, praneša, kad 

’ Komekono valstybių prasiskoli- 
i nimas tiek smarkiai padidėjo, 

((i kad baigia siekti valdžios nu- 
• statytą Amerikos bankams ribą, 

.i i iki kiek galima kredituoti: Ame- 
s*: rikos bankai negali iš savo ka- 
(< i pitalų skolinti Rytų bloko vals- 
1< i tybėms daugiau kaip 10 nuošim
čių.
k ■ Chase Manhattan banko ap- 
v skaičiavimais, ryšium su pasau
lį line ekonomine krize, sovietų blo- 
« ko įsiskolinimas šių metų bėgy- 
>< je iš 5 bilijonų dolerių 1974 me- 
įj . tais, per šiuos metus pasiekė 12' 

bilijonų dolerių. Tos Rytų Euro
pos bloko skolos visą laiką tebe
didėja ir neilgai trukus pasieks

Pranešimu iš Portsmouth, Va., 
Pakraščių Sargybos kuteris, sa
vo pareigas eidamas Atlanto van
denyne, pagarsėjusiame “Vel
nio Trikampyje”, gavo iš savo 
įstaigos radijo pranešimą, kad 
nurodytoje vietoje transportinis 
laivas Ponce de Leon per 80 my
lių į pietų vakarus nuo Cape 
Hatterras matė burinį laivą, ku
riame ant denio nesimatė nė vie
no žmogaus ir nesimatė to laivo 
pavadinimo ar numerio.

Atskubėjo kuteryjė Pakraščių 
Sargyba 4 valandą uryto ' sekma
dienį rado tą neatpažintą laivą 
jau apie 10 pėdų po vandeniu, 
kurs per keletą minučių visiš
kai nugrimzdo vandens gelmėje. 
“Jie pamatė objektą jau apie 10 
pėdų po vandeniu”, pasakė Sar
gybos leitenantas John Wither
spoon, “bet jie neturi suprati
mo. kas tai buvo ar yra. Jie pa
matė jau esantį po vandeniu ir 
greit nugrimstantį. Išieškoję vi
są apylinkę kuteno vyrai nera
do jokio žmogaus nei kokio ki
tokio ženklo.

Kitas Pakrančių Sargybos Įeit. 
L red Simpson pareiškė, kad keis
tomis sąlygomis sekmadienio ry
tą nugrimzdęs burlaivis (?) gal
būt yra vienas iš kelių dingusių 
burlaivių praeitos vasaros aud
rose.

Tie pen ki estai pasiuntė Jung
tinėms Tautoms skundą, pfašy- 
|darni atstatyti Estijos nepriklau- 
‘somybę. Už tai Sovietų Sąjum 
gos institucijos juos apkaltino 
valstybės išdavimu ir už tokį nu
sikaltimą reikalavo mirties baus
mės.

Suinteresuoti piliečiai turėtų 
prašyti prezidento Fordo užsi
stoti tuos estus. Sovietų Sąjun
ga pažeidžia elementarinius tarp
tautinės teisės, žmogaus teisių 
principus, Helsinkio susitarimus 
jr detente tarp Jungtinių Vals
tybių ir Sovietų Sąjungos.

LIETUVOS VARDO KILMĖ ;
Daugelis nori pa tirti,-iš kur yra kilęs Lietuvos 'vardas, 

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos'"ŽBrinetų,- 'peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo-.
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos pragatje liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir įprašė 5i?.psL knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KII^JĖ, Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. ,Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: ‘ -:A j

NAUJIENOS, 1739 Sb. Halsted..ŠU.J®cągC^l$&G& ?

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 apie! 
ūžiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk 

L, lošė Vokietijoje 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
k yr» ‘Tatūrah ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 

kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gaūsiai iliu- 
B ><ruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaunė'. Naudakiuose, 

r Klaipėdoje ir Pa.angoje, Vaizdus aprašymai, ką ji trn mate, kokias 
* kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 

išverstai | anglų kalba

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota loto nuotraukomis. 331 psl S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
tonaus pastabumą neapgauna InturLsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygas parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaitis,
3 istoriniai žemėlapiai

Vincas Žemaitis
84 psl. Kaina S 1.50

šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOJE, I739 $b HALSTED ST./CH4CAGO, ILL.

LIETUVIŲ ETNINIU SIENŲ KLAUSIMAIS. 
106 psl. Kaina $2.00

LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAITĖJE.

pinigine

Katinas labai norėtu sučiupti kieman 
besileidžiančiu balandžiu sparnu ar 
kuisi, bet jis nieko padaryti negali, 
langas uždarytas. Montrealio miesto 

n'o ai dažnai n?ni balandžius 
Ojf la n "a.

REINKARNACIJA
National Enquirer reporteris 

Bob Tommey tris mėnesius ty
rinėjęs drauge su Indijos Pa
rapsichologijos Instituto tyri
mų direktorių Hemendra Nath 
Banerjeė aprašo istoriją vienos 
pusketvirtų metų amžiaus mer
gaitės Svarna Mišra, kuri pra
dėjo kalbėti gyvenusi Indijoje 
prieš kiek laiko. Jos reinkarna
cija po ilgų ir rimtų studijų pri
pažinta kaip tikras faktas.

Svarna prieš 3'/2 metų gimusi 
Panna kaime pradėjo pasakoti, 
kaip ji netoli nuo Pannos kai
mo gyvenusi Katni kaime, buvu
si Fathak šeimos narė, jos tė
vas buvęs kontraktorius, jų na
mas baltas su juodomis duri
mis, netoli namo buvusi mergai- j 
čių mokykla ir arti jų namo esąs 
geležinkelis; jos tėvas turėjęs 
automobilį. Jos pačios vardas 
buvęs Bindia Pathak, buvusi iš
tekėjusi, bet dar jauname am- 

939 metais mirusi nuo

9
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5r saving up
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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 
blueprint for a bouse of your own.

stock 
MiĄmerica. 
Buy U. S. Savings Bond*

•T**

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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VtlKAS SIEKIA NEPRIKLAUSOMYBĖS
Brangūs Tautiečiai 
Tėvynėje ir-svetur!

'■ Gyvenimas, kaip laikas, 
na nesustodamas ir negrįžda
mas. šiuos metus baigdami, 
Jutus pradėdami, viltingai ap
mąstome gyvenimo idealus.
• Su metų pabaiga sutampa Ka

lėdų šventė, skelbianti ramybę 
alsiems, geros valios žmonėms. Į

tynėje, kur svetima galia tos 
šventės tradiciją laiko užgniauž 
tą, šiuo metu viltingai linkime 
Vieni kitiems

• Linksmų Kalėdų ir laimingų

prasiveržia laisvės

nustojom, netekdami valsty
binės nepriklausomybės.

Bėga laikas ir eina nauja 
žmonių karta per gyvenimą, 
ir metai iš metu vis garsiau ir 
tvirščiau
šauksmas, reikalaujantis liau-Į 
lis laužius pagrindines žino-j 
gaus teises mūsų krašte ir grą- 

ižinti žmogaus orumą atitinkan-į 
Ir thęs, lietuviai, visur, net tė-!čias kasdienini<’ <larb‘> ir kQry-| 

J bos sąlygas.. Bet pavergėjas į į 
tą šauksmą atsako kalėjimu, | 
ištrėmimu ir psichiatrinių li-l 
goninių teroru ir tuo įrodo, kad j 
be savos valstybinės nepriklau 
sornybės nebus Lietuvoje žmo-

t BėJ ramybės linkėjimai neiš
sipildys, ir metai tikrai nebus 
laimingi tenai, kur žmogus ne
gali būti pats savo laimės kalvis. 
Laisvės idealas priartėja tik 
Visuomenėje,, valstybiškai su
sitvarkiusioje. žmogaus teises 
gerbiančiu ir saugančiu būdu. 
Svetimos valdžios. niekad ne- nr' /e * ’ - ’

davė Lietuvos, žmonėms lais
ves.? ? ' L
5 Nepriklausomą Lietuvą at- 
kūrę, nesuspėjome per trumpą 
laiko tarpsnį pasiekti žmogaus 
laisvės. idealo. Svetimai jėgai 
fąųtą- vėl. pavergus, pamatė
me, kiek, daug buvome nužen
gę. artyn prie žmogui prideran- 
efps.iąisvės idealo, ir kiek daug

Jau trisdešimt penkeri me
tai svetur išsisklaidę lietuviai 
tą teisybę kartojam savo tarpe 
ir skelbiam viso pasaulio vi
suomenėms ir valdžioms. Mes 
susitelkę dar tėvynėje, Vyriau
siame Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitete, tęsėjom ligšiol ir te
sėsime tol, kol reikės būti ne
gęstančiu ir nenutilsiančiu tos 
teisybės skalbimo židiniu.

Skelbiamas žodis irgi yra jė
ga, kuri ilgainiui pakyla, kaip 
neužtvenkiamas upės bėgimas, 
palaužia smurtingas valias ir 
sutrupina vergovę.

Valstybinė Nepriklausomybė, 
puoselėjanti žmogaus teises,

Toli, toli nuo savo gimtinės, buvusios Didžiojo Vandenyno salose, 
du Galapago salos našlaičiai vėžliai pagaliau turi kas juos saugoty. 

Juos prižiūri Bermudos salos Atlanto baseine.

buvo ir yra pagrindinis lietuvių 
tautos tikslas.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas 

1975-tųjų gruodis

. / .. : : •>
SVEIKINAME VISUS GIMINES, DRAUGUS IR 
PAŽĮSTAMUS, TAIP PAT VISUS KLIJENTUS

• . SU NAUJAIS 1976 METAIS

Norintiems įsigyti
Amerikos pilietybę

r' ONA IR BALYS MULIOLIS SU ŠEIMA 
4*- ••

ROCKWELL KLUBO Sav.
‘r

3957So.ROCKWELL ST.
ijii-i., ------------ . . .

Tel. VI 7-8413

» .‘YHA GERIAUSIA DOVANA
> Tyresnieji. Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį ■ Dėdę šerną as- 
t iieniškai 'pažine, skaitė ją straipsnius, knygas ir klausėsi, jo paskaitų.

- Dibar -jiė gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
’ Jieas bus. įdomu .prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
\ Naūjair ttyykeš lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nų- 
, pirkti”. Antano- Rūko - parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ —

šerne- gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at- 
pSEn^Įo?b naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA-

- ?k>-- R6KO-ienįpras, ~ vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas
susipažinti sni mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 

’veikla,
jbmMfiįgukai, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 

■'gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori-
• jęr-Dnugij*,; Chteagor, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL 
i^i^A^tAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

... .
;t' ?^'Pt^>kNYGA, PARAŠYTA SU MEILE

į ■-•?/ .? LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS 1
\ V - Or. JuOMi Muparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis

ta CHčatoįė 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
liu: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
iįfio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
ūebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovus gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų^ šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 

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

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį-išblaškytu 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 
aūtbriauš skiriama Uetuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama' Naujienose.

• Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
. Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

••-------------------- ———----- -----------------------------

come a Citizen of the United 
States”. Knygelė gaunama šiuo 
adresu: American Council for 
Nationalities Service, 20 West 

140th St., New York, N.Y. 10018.
Toje knygelėje yra apie 134 klau
simai ir atsakymai apie Ame
rikos istoriją ir Jungtinių Vals
tybių valdžios formą.

APSAUGA NUO VAGIU

ČIGONO GYVENIMAS
Aukštas dangus ir krūmai 
Tai yra’ čigono namai

Spokane. Wash. — James, 
, Marks, £8 metų, automobilių 
pardavėias, sumanė pakeisti sa- 

į vo tautiečių (Marks čigonų ka
ralius) tūkstančius metų seną 
klajoklišką tradiciją, padaryti 

j juos sėsliais, daugiau uždirban- 
{čiais ir geriau gyvenančiais žmo
nėmis, žinoma, su būtina sąly
ga, kad jų vaikai galės ir pri
valės lankyti mokyklas. Kaip 

dabar yra, labai retas čigonas 
moka pasirašyti ir dar retesnis 
parašyti ir paskaityti. Spokane 
miestas Markso planą mielai pri
ėmė ir čigonams sucivilizuoti pa
skyrė tam tikrą sumą pinigų.

“Senesnieji mano tautiečiai 
stengiasi mane perkalbėti, kad 
sumanymą atšaukčiau”, pareiš
kė Marks. Jie sako “čigonų vai
kams išmokti skaityti ir rašyti 
nėra reikalo, kadangi biblija 
duoda čigonams teisę. “gadjo” 
(taip čigonai vadina ne čigonų 
kilmės žmones) apmogti. Iš 
pat mažų dienų mes buvome to 
(vogimo) apmokomi. Pagal či
gonų legendą net Kristų prie 
kryžiaus kalant įvyko vagystė. 
Dingo ketvirtoji vinis, kuri tu
rėjo būti įkalta į Kristaus širdį. 
Vinį pavogė čigonas iš pasigai
lėjimo ir dėlto čigonams buvo 
suteikta teisė apgaudinėti ir ap
vaginėti tuos “gadjo” (gojai, 
kaip žydai vadina ne savo rasės 
žmones).

čigonai tos “tradicijos” tvir
tai laikosi...

Į tote ir M!T Mokslu mokyklos 
j mokslininkai vėžio ligų, epidemi- 
i jos, mitybos, toksikologijos, bio
chemijos ir patalogijos eksper- 

į tai. Uždraudus ciklamatus, vie
nintelis pasaldinimas vietoje cu
kraus vartojamas produktas be
liko sacharinas, kurs jau prade
damas įtarti kaip “cercinoge- 
nas” (vėžio sukėlėjas). Kaip 
naujas cukrui pakaitalas buvo 
pripažintas chemikalas Aspar
tame, bet ir tas praeitą savaitę 
buvo uždraustas.

Abbot Laboratorijos, kurios 
iki uždraudimo ciklamatų gamin
davo daugiau kaip 15 nuošim
čių, kreipės į FDA su pračymu 
“pašalinti nuo ciklamatų “vė
žio debesį” ir leisti juos vėl 
laisvai pardavinėti.

T A JUS ATIDARYS SIENĄ 
SU LAOSU

BANGKOKAS. — Ministeris 
pirmininkas Kukrit Pranioj pa
sakė ketvirtadienį, kad Tajus 
atidarys savo sieną su kaimyni
niu Laosu dviejų ar trijų dienų 
bėgyje. Siena buvo uždaryta 
lapkričio 18 d., po ginkluoto su
sidūrimo tarp lajų ir laosiečių 
ant rubežiaus, einančio Mekon- 
go upe.

Daugumą prekių Laosas im
ponuoja iš Tailando ar per jį.

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knyįfų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, RL 60608

Įstaiga, kuri aptarnauja tauty
bių Amerikoje reikalus Ameri
can Council for Nationalities 
Service (A. C. N. S.), 20 West 
40th Street, New York, N. Y., 
10018, savo lapkr. 18 d. biulete
nyje praneša, kad praeitais 
1974 fiskaliniais metais 131,655 
asmenims buvo suteikta Ameri
kos pilietybė, tai yra 9 nuošim
čiais daugiau kaip 1973 metais.

Naturalizuotieji (pilietybę ga
vusieji vyrai, moterys ir vaikai) 
yra gimę 132 skirtinguose kraš
tuose, iš to skaičiaus du trečda
liai sekančiuose 14 kraštuose: 
Kubai 18,056; Filipinai 13,747; 
Italija 8,840; Kinija ir Taivanas 
8,501, Vokietija 6,002; Anglija 
5,495; Graikija 5,471; Meksika 
5,218; Korėja 4,413; Lenkija 3,- 
630; Kanada 3,584; Portugali
ja 3,247; Jugoslavija 2,678. Iš 
likusių 118 kraštų imigravo pra
dedant nuo vieno tuzino ar dar 
mažiau iki 1,615 (Japonija).

Bendra taisyklė yra, kad atei
vis turi būti išgyvenęs Jungtinė
se Valstybėse penkerius metus 
iki įteikdamas prašymą piliety
bei gauti. Tokie svetimšaliai, 
kurie yra Amerikos piliečių žmo
nos, vyrai ar vaikai, gali pra
šyti JAV pilietybės trejus me
tus čia išgyvenę.

Gauti Amerikos pilietybę as
muo turi angliškai suprasti, ska-i 
tyti, rašyti ir kalbėti, nors ir 
šiam reikalavimui yra išimčių. 
Pilietybės prašantieji turi turė
ti supratimą apie Jungtinių Val
stybių valdžios formą ir šiek tiek 
pažinti JAV istoriją.

Norintieji smulkių informa
cijų turi kreiptis į vietinę Imi
gracijos ir Natūralizacijos Įstai
ga (INS) arba rašyti į U. S. 
Immigration and Naturaliza
tion Service, Washington, D. C. 
20536. Be to galima už $2 gauti 
labai gerą vadovėlį “How to Be-

Nė minutei nepalikti atdarų durų
Knights Newspapers pateikia 

visą eilę patarimų, kaip apsau
goti savo namus nuo “neprašy
tų svečių”.

Statistika rodo, kad praėju
siais metais JAV įvyko arti tri
jų milijonų (2,970,000) įsilau
žimų į namus. Tai yra didžiau
sias rekordas” visoj Jungtiniai 
Valstybių istorijoje. Iš tų skai
čių apskaičiuota, kad ateinan
čiais metais kiekvienas septy
nioliktas JAV gyventojas bus 
apiplėštas-

Ar nėra priemonių, kaip tą 
statistiką pagerinus?

Yra, bet reikia tas priemones 
įrengti ir jų rimtai laikytis.

Pirmiausias prisakymas yra 
— laikyk savo namo ar. buto du
ris uždarytas ir užrakintas, pri
mygtinai pataria State Farm 
Insurance kompanijos patarėja 
Trish Bittermann.

Nepalikti durų rakto ir pa
slėpto kur nors slenkstyje ar 
prie slenksčio; nepamiršti, kad 
kad vagišius yra apgalvojęs ir 
ištyręs, kur raktas gali būti -pa
dėtas ar pakištas.

Ciklamatai "nepavojingi"
Washingtonas. — Valdžios pa

skirta mokslininkų grupė (panel) 
paskelbė, kad vietoje . cukraus 
pasaldinimams vartotas chemi
kalas cyklamate, kurs buvo tar
tas kaip vėžio sukėlėjas ir 1969 
metais buvo uždraustas, dabar 
rastas nekenksmingu. Keturi 
prieš vieną paskirtieji moksli
ninkai savo pranešime Maisto 
ir Vaistų Administracijai (FDA) 
pareiškė, kad padaryti eksperi
mentai ciklamatus “išteisino”. 
Tyrinėtojų grupėje dalyvavo 
May o medicinos mokyklos, Mas
sachusetts technologijos Insti
tuto, McArdie Vėžio tyrimo la
boratorijos Wisconsin universi-

___________ ___________________ ■

/------—--------------- - —— .......................................................
“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690, 

Canada

tik už $5.00 metams!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti (Pavardė ir vardas)
su virš nurodytu
prenumeratos (Tikslus adresas)
mokesčiu.

' - — ■ -... ________________ .... - '

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

Vienas penktadalis visų įsi
laužimų ir apiplėšimų įvyksta 
tik dėl to, kad gyventojai pa
lieka neuždarytas, arba raktą 
palieka daryse, arba raktą paki
ša po padėklo prie slenksčio. Ne
uždarytos durys ir langai yra 
plėšikui pakvietimas”, sako Mrs. 
Bittermann.

Nesenai' išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
., Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608
~ ~ —— —- ~ ---------- --------------------------------

Per visas Jungtines Valsty
bes kas 12 sekundžių įvyksta 
įsilaužimas. Mrs. Bittermann pa
teikia eilę patarimų:

Įtaisyti duryse gerus, saugius 
uždorius, tokius, kad duris už
rakinant skląstis nemažiau kaip 
per colį (inčų) įeitų į durų stak- 
U- -

Duryse turi būti įtaisyta stip
ri grandinė, kad pravėrus duris 
piktadaris neįsilaužtų; dar ge
riau turėti duryse skylutę (pee
phole), per kurią galėtum ma
tyti, kas prie durų stovi.

Prie visų įėjimų lauko pusėje 
turi būti per naktį tiek šviesos, 
kad galėtum aiškiai matyti, kas 
yra lauke.

Įsitaisyti langų apsaugai to
kias ‘langinyčias”, kurias būtų 
galima iš vidaus atidaryti kad 
gaisro pavojui kilus būtų gali
ma pro langą iššokti.

Duryse iš lauko sąvaros turi 
būti apsaugotos, kad piktadaris 
negalėtų durų iškelti.

? SKAITYK IR KITĄJĮ PATARK
3 SKAITYTI ■ NAUJIENAS’ I

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

i

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
nų, neša nuošimčius • nuo mėnesio pirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. k

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Įsteigia 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

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

TEL. 421-3070
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mwha fo4o'Mubd<^ifrbk»daly- blemos, Angolofe Vyfetį mU- 
nera-

- .. - . . - de 
mkorporacijo® nepripažinimas fente klausimus JAV ir Soy. Są- 
tęsiamas — aneksija nepripa- jungos santykiuose, Bąriyno 
žinta;

(2) . Baigiamajame Akte stip 
riai akcentuota religijbs lais
vė, žmogaus ir tautų teises;

(3) . Sovietų Sąjunga naujai 
pasirašė tekstus, kurių laikytis 
ji įsipareigojo.

Tai pozityvūs dalykai mums 
rūpinantis Lietuvos reikalu. 
Helsinkyje pasirašytas Aktas 
įpareigoja ne tik Vakarų, bet 
ir Rytų valstybes. Prievartinės 
inkorporacijos nepripažinimo Jautiems nesusipratimams iš- 
patvirtinimas iš JAV Preziden
to pusės, — yra labai svarbus 
dalykas. Inkorporacijos ne
pripažinimas yra smūgis oku
pantui, o mums didelė atrama 
ir parama veikloje už Lietuvos 
išlaisvinimą,

Maskva jau dabar praifcdafe^ 

rodyti susirūpinimo, kada nuo 
latos jai primenama Helsinky
je pasirašyti tekstai dėl žmo
gaus teisių; religijos laisvės, 
laisvo žmonių judėjimo, šei
mų susijungimo, etc. Kada Va- 
<ariečiai nurodo, kaip Krem
lius nesilaiko Helsinkio dva
sios, — Maskva reaguoja, teig
dama, kad Vakarai nesilaiko

DR. S. A. RAČKIO ICALBA Rūmų narė DElicėnl FenvickVLIKO ATSTOVAMS Ltovų Rūmų narių pateikė įsta-l

Lietuvos Pas-bės Washingtone patarėjo, dr. S. A.
Bačkio žodis, pasakytas VLIKo Seimo sesijas proga pasirašyti Baigiamojo Akto 
Tautos Fondo suruoštame bankete 1975. XL 29 d. nuostatai žmogaus teisių ir 

Kultūros židinyje, Brooklyne laisvių srityje.
ir Bendradarbiavimo konferen Kas liečia Britus — minis- 
cijos Baigiamasis Aktas Helsin-1 teris pirmininkas, Harold Wil- 
kyje jokiu būdu nepakeitė son» savo kalboje Helsinkyje 
JAV politikos nepripažinti ne- bdp pažymėjo: šios konferen- 
legalaus trijų Baltijos valstybių rijos Baigiamasis Aktas nėra 
— Estijos, Latvijs ir Lietuvos sutartis; taip pat tai nėra tai- 
užgrobimo ir Sov. Sąjugos įvyk- kos sutvarkymas. Jis negai pa- 
dyto aneksavimo. ^Tikimasi, veikti ir nepaveikia dabartinių 
kad tą rezoliuciją Atstovų Rū- sienų statuso”. Vėliau 1975. 
mai greit priims. Taip pat JAV VIII. 5 d., Londone, žemuose 
Kongrese yra žmonių, kurie I Bumuose' po paklausimo apie 

UL 60608. Yelet HAymarket 1-8100.1 i§reiškianti Kongreso nusista- specifiškai rūpinasi žmogaus*>-*•- 
kad Sa"8““° t-iy gyvenimu. Taip, Atstovų
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Visiems reikia susirūpinti
Praeitos savaitės Dirvoje yra skystas laiškas ir ga

na rimtas naujai Amerikos lietuviams kylančios proble
mos kėlimas. Laišką rašo logiškai galvoti nemokantis ir 
tarptautinės politikos nesuprantantis Balys Raugas, o 
atsakymą jam rašo gana apdairi ir atsargi ponia Emi
lija čekienė, nuolatinė Dirvos bendradarbė ir lietuvių 
reikalus viešai pasvarstyti mėgstanti veikėja.

Balys Raugas gyvena dideles klaidas Amerikos lie
tuvių gyvenime padariusių politikų svajonėmis, neisigi- 
lina Į tarptautinės teisės sąvokas ir visai nesupranta tarp
tautinės teisės ištakų. Jis ir toliau tebetvirtina brežne
vinę politiką pamėgusių mūsų tautiečių mintis ir kelia 
abejones dėl prezidento Fordo padaryto lietuviams labai 
naudingo pareiškimo. Jis net nebando išaiškinti kodėl 
Įtakingas ir veiklus tautininkas atsistojo reorganizuo
tos Bendruomenės priešakyje, bet jis mano, kad Įvyks 
“rinkimai”, pasirodys naujas, stebuklas, to stebuklo me
tu trys karaliai parašys ant sienų stebuklingą formulę, 
taikančią visus Amerikos lietuvius, o “ta reorganizuo
toji” dings, kaip kamparas.

Jeigu Raugas būtų panagrinėjęs priežastis, ku
rios suskaldė dar nesusitupėjusią JAV Lietuvių Bendruo
menę ; jeigu jis būtų išaiškinęs, kodėl viena grupelė prieš 
kiekvienus “rinkimus” kaitaliojo ir tebekaitalioja tos 
Bendruomenės statutą ir “rinkimines” taisykles, tai 
jam būtų aišku, kodėl visa eilė Įtakingų tautininkų “pa
simetė” ir pasakė, kad apgaulei ir šmeižtams turi būti 
pastatytas galas. Bet problemų nagrinėti jis nepajėgia, 
iš laiško nematyti, kad jis jas suprastų. Savo “studiją” 
jis baigia tikėjimu, kad tie paklydusieji avinėliai “susi
pras ir gris Į pozityvų lietuvybės darbą”. Kad tie žmonės 
visą laiką dirbo ir tebedirba pozityvų lietuvybės darbą, 
tai Raugas negali suprasti. Kad klastoti rinkimus nėra 
lietuvybės darbas, bet reikalauti, kad lietuviškose orga
nizacijose rinkimai nebūtų klastojami jau yra lietuvybės 
darbas. Kad dublikuoti lietuvių vedamą darbą nėra lie
tuvybės darbas, bet reikalauti, kad būtų darbo padala, 
yra lietuvybei naudingas darbas, tai Raugui neateina Į 
galvą.

E. čekienė, atsakydama Į Raugo laišką, pagrindinių 
klausimų beveik neliečia. Ji net pritaria Raugui, kad 
Helsinkio konferencija nesanti “prabėganti aktualija”,

rūninnci I Valstybes — BrftU U.rūpinasi žmogaus - J ...F » IT> ministeris
: “Oder

— Neise linija nebus irgi, kaip 
Ikad ir ateityje ji bus “viešumon keliama”, ir ilgus metus i'egai^TtaMa^HeMnkta 

del jos bus tęsiamos “nebaigiamos diskusijos”. kaip siena. Mūsų politika šiuo
Kol lietuvių tarpe bus raugiškai “galvojančių” žmo- klausimu de jure nepasikeitė, 

nių, kol lietuviški laikraščiai leis tiems raugiečiams dės- Panašlai — mes pripažįstame 
Ityti nelogiškas mintis, kol jiems bus leidžiama įtarinėti BaltiJ’os vaJstybes Sovietų Są- 

•1 , ... , . T. , . , , . jungos dalimi de facto, bet neilgus metus, ne tik nepriklausomoje Lietuvoje, bet ir \de ,urr Ta lalk'sena paliks 
tremtyje naudingą lietuvybės darbą dirbusius lietuvius, taip pat nepasikeitusi”.
tai čekienei teks Raugams rašinėti atsakymus./ J Nepamirština, kad Popiežius

Bet ši kartą Čekienė žengė žingsnį toliau. Josios Paulius VJ savo rašte 1975. 7. 
žingsnis išeina iš mūsiškių Raugų akiračių. Jie neaiški- 25 d.^adresuotame Ark. A. Ca
na priežasčių, suskaldžiusių Amerikos lietuvių Bendruo- ^aTrTo1?’. specialiam delegatui 
menę, jiems visai nerupi, kur Bendruomenes skaldytojai smtykiai‘t„i bw grindžiamI 
veda Amerikos lietuvius. Jie skaldė Amerikos tautinin-į_ “pagerbimu teisėto suvere- 
kus, jie skaldė lietuvius menininkus, o dabar parodo, ku- .numo ir teisių, kurios turi bū- 
riuo keliu jie eina. Čekienė Raugui parodė, kur tie skal- b pripažintos kiekvienam kraš- 
dytojai lietuvišką visuomenę veda. Gražiai paglosčiusi tui• lygiai pagerbimu laisvos 
Raugą už Dirvai parašyta laišką, ji šitaip rašo: valios kiekvienai tautai nusta

" btyti savo institucij-as bei pager-
“Tačiau būna ir kitaip: Gruodžio 12 dieną So- bimu pagrindinių žmogaus tei 

vietų misija prie Jungtinių Tautų New Yorke suren-Į^ ir J° laisvių. Ark. A. Casa- 
gė Čiurlionio minėjimą su asmeniniais kvietimais. 17°-1975- 8-1 kalboje 
Paskaita skaitė dailininkų draugijos pirmininkas, yje ^sake. šventasis 
i, t-r, i i i i J postas, daugiau negu kiti, yra
dalyvavo LB apygardos valdybos narys, LMKF vai- hautrus-baimei; kuri pasireiškė 
dybos narė ir visa eilė kitų veikėjų. Vadovavo LTSR iš įvairių pusių, kad noras pa 
užsienio reikalų ministerio pavaduotojas V. Zenke- tikrinti' bendrąjį isaugumą ir iŠ 
vičius. Buvo ir vaišės”. (Dirva, 1975 m. gruodžio vengti konfliktų — galutinai 
25 d 6 psl ). ‘ rnepasireikštų sustiprinimu Eli

ropejinio status quo net’ ten;
Kad lietuvių tarpe yra nendrėmis linguojančių daili- kur teisingumas arba teisėtos' 

ninku, kurie savo žiniomis rengiasi nustebinti Čiurlioniu taptų aspiracijos reikalauja rė 
visai nesidomintį Zenkevičių; kad Raugo puoselėjamosa^a maziayriai to, kad 
(ne reorganizacinės) Bendruomenės New Yorko apygar-Į^P galimybė būsi-
dos valdyboje yra nuolatinių skaityklų lankytojų, leskan- L’Osservatore Romano;-- 
čių žinių apie Čiurlionį sovietinėje atstovybėje; kadj.1975.. g. 14 
LKMF reiškia Lietuvių Katalikių Moterų Federacija, ku-1 _ . .. x __ ,,, , . . . .. -X- Prancūzijos Prezidentas Va
rios valdybos nare, kaip marijonų, pusgenerohs; nepasiti- - Giscard d’Estaūig savo 
ki popiežiumi, bet Įkvėpimo eina ieškoti pas netikintį so- 1975'; g. 1 d. kalboje Helsinky- 
vietų ambasados tarnautoją, tai nei Raugas, nei kitike pasakė — tekstai, netu- 
barzdukinės Bendruomenės veikėjai nesupranta. Mi tarp kitko, sutarčių vertės

Čekienė konstatavo lietuviško gyvenimo faktą. Ji p _,?>ran.cūzi]'a. Hadjis 
neminė j o-vardų, nors visas New Yorkas pažįsta linguo-
jautį dailininkų draugijos pirmininką; žino visas politi-nga p^L'nisi”. 
nes partijas ir ideologijas perbėgusį nepasisekusį mate- interpretuojamas, kaip taikiu-' 
matiką ir žino Raugo mintimis mintančią moterėlę. Če- tinas Baltijos kraštams, nors 
kienė veltui lauks Raugo laiško apie New Yorko įvykius: tai neišvardyta.
Tokio dalyko neapima Raugo akiračiai. ' Ką tik paminėti pareiškimai

šiai,
nuima i,

i padėtį ' etc. Tad, visas pašau- 
r lis turi problemų.
Į Ta padėtis, su visomis kylan- 
Iči orais problemomis, Vakarams 
sukelia aktualių painių ir svar
bių rūpesčių ir jife aptemdo 
.mūsų krašto bylą. Ieškoma Ry
tų Vakarų santykių visumoje 
santūrumo, skelbiamas reikalas 
laikytis nesikišimo j kitų kraš
tų vidaus problemas. Norima 
lankstumo bėi kooperayimo'ky-

spręsti. Skelbiama, kad detėnte 
negali reikštis vien vienos ku
rios pusės laimėjimais ir nori
ma, kad santūrumas butų abi
pusis. Taip pat konstatuojame, 
kad ir didžiosios valstybės’, ne 
visados, gali padaryti taip,

dyš’ yra' JAV “Draft on Amnes
ty” Įnešta 1975. XL 12 d. rėzo- 
liUcija į J. T. ir atsiimta — 
1975. XI. 2tf d. J^į^Oie, 
kad 1945 m. J. T-se btiv.6 pa
ryš, d dabar — Jųfarpė'va 
din amo j p Trečiojo'.. Pasaulio

kva...
Kremlius turės susirūpinti ir 

Vakarų kraštų komunistų par
tijų nusistatymu’ — "kad kiek
vienas kraštas turi teisę pasi
rinkti ir socialinę sistemą be 
svetimųjų’ intervencijos”, (The 
Washington Post, 1975. XT; 1S ' 
d.) kaip Italų ir Prancūzų ko
munistų lyderiai sutarė ir ka- ■ 
da juos remia Ispanų komunis-., 
tai, nežiūrint, ką Brežnevas,., 
kaip Pravda 1975. 8. 22 d. rašė, 
skelbė: “Taikusis'sambūvis ne 
reiškia, jog yra baigta dviejų 
pasaulio galybių kovai. Ji tarp- 
proletariato ir buržuazijos,, 
tarp socializmo ir imperials- 7 
mo bus vedama ligi visiškos ir 
galutinės komunizmo pergalės 
pasaulinėje pintinėje (Žiūr. 
Congr. Record, 1975. X. 28 d., 
Nr. 157, p; E 5608) . Į

Eventualus Vakarų Europos 
komunistų partijų skirtingas 
nūs įstatymas daugeliu klausi
mu, greta Kinų Sovietų ginčų, 
— gali turėti didelių pasėkų ; 
Sov. Sąjungos komunistinei 
sistemai.

Taip pat matome, kad- tarp
tautinė padėtis dabar yra tokia', 
jog kiekviename kbntirienfė' 
yra sričių, kur bujoja įvairūs 
konfliktų šaltiniai. Jūoška’sdie- 
dieną patiriame iš televizijos', 
radijo ir spaudos bei valstybių 
vyrų pareiškimų. Jų pavojin
giausi yra Artimųjų Ryfų1 pro-

neleidžia Vakarų yarlsfyhejtis 
savo tezes apginig-..4F privesti. 
Ryškiausias pavyzdys yiu;1975. 
,XI. 10 d; priimtOTy'JT ?pitĮl^- 
je rezoliuciją, škėffiianįi “žp-

čiau priimtos rezoliucijoj, 
čiančios Palestinos

Organizaciją, y i i ■ ■ 4 . v -y
(Bus daugiai^/ ‘

mo

PRŪSŲ DA^^ 

Aš atrakinsiu,; 
Dainų skrynelę, ..’.L:.;
Paleisiu“
Nuo Tilžės
Į Karaliaučių
Daihuote nudainuosiu.- kį
Nuo' Karaliaučiają- 3
Iki Berlyno - 7
Ryluote nurytuosius

1858.XfT.3t Paežeriuose,' -Yil- 
kaviškio aps.r gimė rašyto j atf ir 
visuomenininkas’ Vincas1 Kudir
ka (mirė 1899'2X1.16).

HMJJIEMAS L

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Rašo DAN KURAITIS

9
Okulickis patikėjo. Jis manė, kad sovietų karo 

vadais galima pasitikėti. Bet Rusijoje visa kariškoji 
sistema taip sutvarkyta, kad toks Okulickis, patikėjęs 
sovietų kario žodžiu, prie karių visai nebuvo prileis
tas. Jis ėjo pasikalbėti su sovietų karo vadovybe, bet 
nepriėjo, jo neprileido čekistai.

Okulickiui pasitarus . kiti lenkų apsaugos komi
teto nariai panoro tartis su rusais. Jiems buvo pasaky
ta, kad reketų tartis su

KŪRENO ANGLIS IR NIEKO NEMOKĖJO

Vladislavas Gomulka, man pasakojo, pakrypo į ti- 
toizmą, svarbiausia, dėl nepaprastai žiauraus išnau
dojimo. Sovietų valdžios atstovai viską vežė iš Lenki
jos, bet lenkams nieko nedavė. lankai pasakojo, 'kad 
Amerikos lenkai savo siuntiniais giminėms atsiųsda
vo į Lenkiją, daugiau gėrybių, negu visa galingoji so
vietų impei^ja.

Rusai viską vežė i Rytus, bet daugiausia jie išvežė 
anglies. Vargšeliai Lenkijos angliakasiai kirto ir kirto 
anglis mėnesių mėnesiais, o rusai greičiau jas išvež
davo, negu lenkai Į žemės paviršių anglis iškeldavo. 
Ypač labai aštriai piktinosi Edvardas Gierckas, pats 
būdamas angliakasys. Jis žinojo, kiek angliakasiams 
kainuoja tona anglies, bei jattii taip pat buvo aišku, 
kiek rusai mokėdavo. Jie nieko lenkams nemokėdavo. 
I^enkų valdžia, negavusi pinigų už anglis iš Maskvos, 
neturėjo kuo mokėti angliakasiams algų.

Gomulka, išvaręs Rokosovskj, sustabdė neribotą

anglių siuntimą. Rusams anglys buvo reikalingos, bet 
dabar jau lenkai bent žinojo, kiek į Rusiją “socializ
mui statyti” buvo išvežta anglies.

Tvirtinama, kad Bieruto valdymo laikotarpį, nei 
vienas lenkų valstybės pareigūnas nežinojo, kiek ang
lies rusai gaudavo. Jeigu būtų mokėję, tai būtų šioks 
toks rekordas, bet jie už anglis nieko nemokėjo, todėl 
niekas nieko ir nežinojo.

KAS BUVO BIERUTAS?

Maršalas Rokosovskis maršavo Lenkijon ne vie
nas. Kartu su juo Lenkijon žygiavo visas Liublino len
kų komitetas. Buvo'pasakojama. kad Liubline buvo 
sudaryta lenkų patriotų valdžia, kurios priešakyje bu
vo Bierutas, tos valdžios premjeras.

Taip buvo skelbiama visam pasauliui, bet tikrovė 
buvo visai kitokia. Bierutas buvo sovietų pilietis, kaip 
Rokosovskis buvo sovietų raudonosios armijos maša
las. Bet Stalinas pasirinko Bierutą Liublino komitetui 
vadovauti, o Rokosovskiui teko jo klausyti. Maršalas 
Rokosovskis Bieruto prisibijojo. Jis atsimena, kaip so
vietų Lubiankoje Rokosovskį klausinėjo čekos tardy
tojas Rutkovskis. Nei vienas lenkų centro komiteto na
rys negalėjo pralįsti pro adatos skylutę, su Rutkovs- 
kiu neišsikalbčjęs. Paaiškėjo, kad tas tardytojas Rut
kovskis buvo ne kas kitas, kaip Boleslovas Bierutas,

Rokosovskis pažino Bierutą, nors jis ir buvo kita 
pavarde. Jis atsimena, kaip Rutkovskis jį tardė ir žino, 
kad be Rutkovskio jis į Solovskus ilgiems melams ne
būtų buvęs uždarytas. Rokosovskis bendradarbiavo su 
Bierutu, nes sunkūs metai jam košmarus priminė.

"■9BB
Kada buvo sutarta su lenkais sudaryti bendrą val

džią, tai Winston Churchill panoro pasikalbėti su Liub-

lino komiteto nariais; kurie turės sudaryti bendrą val
džią su Mikolajczyko lenkais.

Bierutas buvo atvestas prie Chufchillib. Stalino 
akivaizdoje jis pareiškė:

— Mes, Liublino komiteto nariai, norime; kad 
Lvovas priklausytų Sovietų Sąjungai.

Churchillį nustebino toks Bieruto pareiškimas, bet 
jam buvo aišku, kad visas tas Liublino komitetas buvo 
tiktai sovietinės Rusijos įrankis. Jeigu patys lenkai 
bendrame poseėdyje reikalauja, kad Lvovas būtų ati
duotas rusamš, tai jau galima įsivaizduoti, koki ten 
lenkai tam Liublino komitete galėjo būti.

Churctiillis nieko Bierutu! nepasakė. Jis priminė, kiek gėrybių rusai išvežė Bieruto valdymo lai 
kad nutarta Europos valstybių sienas nustatyti karo pa
baigoje, o dabar turime planuoti, kaip greičiau ir leng
viau sumušti nacius.

Sušaudžius iš Londono atvykusius ir pogrindyje' 
buvusius lenkų vadus, o MikoIajtoNftui sttgebipw ne
bėgti į užsienį, Bierutas tapo Lenkijos tikrasis valdo
vas. Valdė, aišku, rusai, bet BierUtaš buvo pats gafin- [išsivežė.

Bierutas apie jokį atiyginmą negalvojo, bet Ge- 
muikai ir Gferekui širdį vis dėlto suskaudo. Gierekas 
norėjo tikslios atskaftomybeš, Bėf Gomulka itepajėgė 
nieko padaryti. Gomulka buvo geriau susipažisęs, 
negu bet kuris lenkas komunistas štf lenkų farfe' živėži- 
mu į Ėusiją. > -N.'

Visi sovietiniai įstatymai sako; kad GonraXa Įu- 
rėjo būti likviduotai, kaip buvo likviduoti visi įtakin
gesni Lenkijoje komėirisfaf.

Kas reikalavo, kad Gomūlka būfų išgelbėtas f Man 
pasakojo, j'og tai būta paties Grefeko. Kuriam Ūkiui 
Jatif buV6 rtffltačtfgte Gbnftfltaf išsigytų,

sakoj’ama, kad Gierekas uždarė Gomūlką, avė |am 
popieriaus, plunksną, rašalo ir liepė Tašyti tiek, Kek 
atsimena. / Į

t * • * i* t
(romulka žmo", kad juo ilgiau jis rašys, tuo ilgiau 

'jis gyveni. P'asakojamaT karf ^ar ir šiandien Gi^re- 
kiil surašinėja kadi ir ką' ftegal jd turimas žinias, r|sai

gi austas.

Lenkijoj tuo metu buvo tokia- pati padėtis, kokia : 
susidarė tarybinėje Lietuvoje, kaip rusai premjeru pa 
darė gudą Josifą Maniušį, tarybinės Lietuvos premje
ru. Pradžioje jis prižiūrinėjo j'avų gurguolių išsiunti
mą iš Lietuvos; o vėliau, rusams praradus pasitikėjimą 
Antanu Sniečkum, MaųiušLs tapo Lietuvos premjeru.

Bieruto prezidentavimo laikais prasidėjo pats di
džiausias Lenkijos turtų grobimas. Ru^ai vežė iŠ Lefi^ 
kijoS viską, ką tiktai galėjo pagrobti-. Ko’lenkei nem* • 
tė, apie tai ir nesiskundė. Bet ką jie matė, tai pradė
jo reikalauti kokio nors atlyginimo.

(Bes dauglatfr

K)S VISAD BASO
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ZELEF.” PR 8-3229
DR. ANNA BALIONAS 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS

- 2858 W. 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449,So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

ORi C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
" CHIRURGIJA

Telef. 695 0533
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Į ši. FLA.
Naujosios Moterų S-gos posėdis

Nors Moterų Sąjungos frater- 
nalinė organizacija, turinti ap- 
draudos ir kultūrinius skyrius, 
jau atšventė savo 63 metu gy
vavimo sukaktį, bet veikimas 
eina sparčiai, nes joje yra nau
ju jėgų su norais tęsti pirmta- 
kūnių pradėtus darbus ir vyk
dyti tautinius kultūrinius už
mojus.

Naujajai Moterų Sąjungos 
kuopai nesenai įvykęs seimas De
troite davė numerį 76 ryšium su 

į Amerikos 200 metų laisvės nuo 
j Anglijos sukaktim. Kuopos val- 
' dybą sudaro — pirmininkė Don
na Kamm, vicepirmininkė Ann 

' Juška, nutarimų sekretorė Made
line Baranauskas, finansų se-

j susipxjimmu valandėlė su kok
teiliais arba pUuču. Antrą 
valandą ne brangūs pilni pietūs, 
kaip lietuvių khibe. Viskas 
vyks Grand Stores Motei, 17350 
Gulf Blvd., St. Petersburg, pas 
Kairaičius.

Į šį Moterų Sąjungos pirmąjį 
didesnio masto parengimą at
vyksta ir Floridos direktorė Ele
na Ratkus iš Miami Beach. Taip 
gi dalyvaus ir neseniai grįžusi 
Kunigunda Keblinskienė iš De
troito. Bus trumpa programėlė 
bei paskaita, Stasė Stanelis pa
žadėjo paruošti. Bus ir skam
biųjų dainelių.

Donna Kamm

buvo gerai ginkluotas, bet jokių 
vaistŲ jame nebuvo.

— šeštadienio naktį gerai gin
kluota partizanų grupė bandė 
įsiveržti į Argentinos kariuome
nės susisiekimo sandėlius, bet 
jiems nepavyko. Sandėlius sau
gojusieji kariai atmušė du puo
limus, o vėliau, bandditams bė
gant, buvo suorganizuotas jų 
naikinimas. Nustatyta, kad 
Monte Chigolo srityje praeitą 
ketvirtadienį užmušta daugiau, 
negu šimtas banditų, puolusių 
Argentinos kareivines.

gyventojų sumažėja vidutiniš
kai apie 100,000. Toliau patei
kiamos tik sumažėjusios skait
linės: Philadelfijoj 1,861,419; 
Detroite 1,386,617; Houston 1,- 
329,018; Baltimore 877,638; Dal
las 875,866; San Diego 757,148.

Tik San Diego ir San Antonio 
padaugėjo — pirmas iš 697,027 
iki 757,148 ir antras iš 707,503 
iki 756,226.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI 
"Palaiminti, kurie nematė ir ltikė|o*. — Jono 20:29.

PHW pę 7fc</• L. « '.Lit
PHVSICiArt AND SURGEON

2*34 WEST 71$F STREET 
Afišas: HEmtSck 4-5349

- Režid.- 388-2x33 * *

OFISO VAIiANDOS:’ - '■ 
Pirmadieniai <ir ketvirta d. KL-7- vai., 
antrad.. penktadieni nuo 1—p, tree, 

ir šėštad. tiktai susitarus.

g«V; PAiįi V. DAkGiS }
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd.z Westchester, ill.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir : 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Te!.: 562-2727 arba 562-272S

REZJ: GI S-0S73
DR. W. EiSIN-EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

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

siliepia, skambinti Ml 3-0091. 
CBB| _ II B ClMIlII ~T I I ■ IMT W

TEL. — BE 3-5893

C-R, A. B. G1ĖVEČKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

kretorė Nell Sinkavich, Stasė 
Stanelis iždininkė ir finansų 
globėja — Louise Sprindžiūnas.

Pirmas formalus naujų metų 
posėdis įvyks sausio 10 d., šeš
tadienį. Pirmą valandą įvyks

ŠOKIŲ MUZIKOS 
IR KITOKIOS 
PLOKŠTELĖS

2512 W. 47 ST. • F R 6-1998

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

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West lC3rd Sireet 

pagal siL2itarWą^—

DR. K. A. V. jyCAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441 

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: 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.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

"contact lenses". .
<7al. pagal susitarimą Uždaryta tree.

DR. LEONAS" SEWfiS
INKSTŲ, PŪSLĖS ?R 

PROSTATOS Cfi'.RURGIJA 
2656 WEST 63fd STREET

Vai.: antrad. nuo 1—4 po,pietų- 
ketvirtadj h'jo*5 -7 Vai vak.

Ofiso* tūlė? : 776-2880 •*-
Naujas rez. ielef.: 44^-5545

---------------- - .......
S GĖLĖS VISOMS PROGOMS

"" Beverly - Hillš
G t L I N Y Č I A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

I
’ PERKRAUSTYMAl

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA, 
R. ŠERĖNAS

MOVING
' B Apdraustas perkraustymas
įi m iš įvairiu atstu m v.
iį ANTANAS VILIMAS " 

823 West 34 Place
Tek: F Rentier 6-1882

| --------------------------------------------------------
z- - - --

; sophie barcus!"
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Teief.: HEmlock 4-2413

¥ ii. t A^ibiS
GYDYTOJAS 1R-CMIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 5?th STREET .

Tek: PR 8-1223
OFISO’ VAI-.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-&vak vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susilarima.
, , iidiMl 4 ■ ■ ■ ■ —

V. Tttmascnis, M. P., S. C
CHIRURGAS !

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’; HEmlock 4-2123

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima Ligonius pagM SUsilanmą. DėL 
valandos skambinti tolei. HE 4-2123. 
Jei neat-Stliepia, tai telef, GI 8-6195. ;

p. Šileikis, o. p. j 
n ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS j 

Aparatai - F niežai. iaė«i. Ban- ■ V'Jf dažai. Speciali pagalba kojoms ;
j (Arch Supports) ir L t.

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

Telef.: PRospect 8-5084 »

7759 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
----------- -------— - -------- ------------

LOUISVILLE, KY.
Nesitikėjau, kad kuomet nors 

reiks apleisti Chicagą, kur išgy
venau virš 60 metų, praleidau 
gražiausią amžių. Lankiau mo
kyklas, turiu daug draugų. Vie
nok gyvenimo aplinkybės susi
dėjo taip, kad turėjau apleisti 
ir persikelti į lietuviams mažai 
žinomą valstiją.

Louisville kaip miestas yra 
švarus. Visai skirtingai sutvar
kytas, negu Chicaga arba ku
ris kitas didesnis miestas, dau
giausiai pasižymi dideliais “Sha- 
pping” centrais, kurie pastatyti 
per pusę mylios nuo gatvės. 
Greitkeliai gana geri, tik sen- 
miestyje gatvės siauros, duobė
tos, bet švarios.

Kolkas lietuvių mažai tesu- 
radau telefonų knygoj. Visi jau
nesnio amžiaus, trys iš Čhiea- 
gos, o vienas iš Detroito, Mich. 
Pirmas iš lietuvių čia apsigyve
no tai Viktoras Sholis. Dabar 
yra išėjęs pensijon.

Sveikinu visus buvusius kai
mynus, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų ir N. Metų proga.

G. ’J. Stungis

JAV ir SSSR gamina 
“mirties spindulius”
LONDONAS. — Sparčiai ar

tėja laikas, kai laserio “mirties 
spindulys” kaip karinis ginklas 
bus pagamintas, JAV ir Sovie
tų Sąjungai aršiai lenktyniau
jant. dėl makabrinio prizo — 
mirties spindulių, remiantis au
toritetinga Jane’s Weapon Sys
tems knyga.

Leidėjas Ronald Preety sa
vo įžangoje į 1976 metų laidą, 
kuri pasirodys rinkoj pirmadie
nį/ rašo apie Amerikos pažan
gą didelės jėgos laserio techno
logijoj ir koncentruotų šviesos 
spindulių vartojime, valdant 
sprogstamas raketas.

Jis aiškina tariamą Kremliaus 
pozicijos sušvelnėjimą strategi
nių ginklų apribojimo pasitari
muose, kaip sovietų pasitikėji
mo pasireiškimą, už kurio gal 
būt slepiasi naujas slaptas gink
las.

Laseriai elektroniškai sustip
rina ir koordinuoja šviesos ban
gas, pagamindami tiesių koncen
truotų spindulių pluoštus, ku
rie gali būti nepaprastai galingi. 
Jau dabar jie yra pritaikomi pa
vojingose akių operacijose, “gu
driose bombose” ir gaminant 
naujienų fotografijas.

Laserio spinduliai gali prade
ginti sau kelią pro plytas ir iš
deginti skyles metale, bet jų var
tojimas iki šiol buvo apribotas 
sudėtingais įrengimais ir di
džiuliais reikalaujamos energijos 
kiekiais. Pirmas naikinančių la
serio spindulių karinis panaudo
jimas, greičiausia bus atliktas 
erdvėje, o ne kovos lauke, ”Je- 
ne’s nuomone, nes didesnį kiekį 
energijos galima perduoti spin
dulių pluoštai einartt per tuščią 
erdvę.

— Kiniečiai nebūtų du me
tus laikę sovietų lakūnų, jeigu 
sovietų ambasadorius nebūtų 
melavęs. Maskva tvirtino, kad j 
helikopteris skubėjo suteikti 
medicinos pagalbą kitoje pasie-1 
nio vietoje buvusiems rusų ka
riams, l>et nusileiddusiame heli
kopteryje nebuvo nei vienos 
vaistų kruopelės. Helikopteris

Žmoniy ekspliozija 
Pietinėje Amerikoje

Miami. — Demografų apskai
čiavimu, gyventojų Pietų (Lo
tynų) Amerikoje prieauglis spa-r 
čiai didėja ir, pavyzdžiui, 2,000 
metais, tai yra po dar 25 metų, 
ten gyventojų skaičius- pasieks 
645 milijonų. Meksika turės 132 
milijonus. Sao Paulo miestas 
bus visos Brazilijos sostinė ir 
turės 25 milijonus gyventojų, 
septyniais milijonais daugiau ne
gu Rio De Janeiro. Meksikos 
sostinė Mexico City tais metais 
turės 32 milijonus. Po 25 me
tų, tai yra 2,000 metais, Brazi
lijos gyventojų bus 202 milijo
nai. , f

Jono Daniūno įpėdiniams
1930 metais Baltimorėje mi

rė Jonas Daniūnas, nepalik
damas testamento. Jo turtą 
paveldėjo motina Anelė Da- 
niūnienė, kuriai mirus neiš
mokėto turto dalis priklauso 
jos keturiems vaikams. Yra 
žinoma, kad sūnus Klemensas 
Daniūnas gyveno Kanadoje, 
o duktė Antanina Valatkienė, 
Amerikoje žinoma kaip Anna 
Walatkus, gyvena Baltimorė
je. Paskutinis jos žinomas ad
resas buvo 1028 E. 36th Street, 
Baltimore, Md. i

Priklausomų dalių išgavimo 
reikalu jie, jų vaikai arba apie 
juos žinantieji malonėkite ra
šyti Lietuvos Generaliniam

Konsului tokiu adresu: 
Consulate General of 
Lithuania
41 West 82nd Street
New York, N. Y. 10024.

Dabar dar tamsu, kol dar neužtekėjo Teisingumo Saulė, kuri apšvies Ir 
savo spinduliais išgydys pasauli ir pašalins visas abejones, baimę ir nesu
sipratimus. Todėl dabar Viešpats reikalauja tikėjimo ir žada atlyginimą ir 
palaiminimus tik tiems, kurie gerais darbais parodo savo tikėjimą. Mes gy
vename tikėjimu, o ne regėjimu ir stengiamės laimėti aukštąjį atlyginimą, 
kurį matome tik tikėjimo akimis. Mes esame paklusnūs Tam, kuris kalba iš 
dangaus, kurio balsą dabar tik nedaugelis girdi. Bet tie, kurie dabar yra 
paklusnūs ir eina jo pėdomis, gauna didesnių ir gausesnių palaimų, o neto
limoje ateityje bus išaukštinti ir gaus garbę, šlovę ir nemirtingumą, ir 
dalyvaus su pagarbintuoju Kristumi jo karalystėje.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radi|as skelbia Švento Rašto tyrini- 
to|ų aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mV 
rusieįl? į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

iV. RASTO TYRINĖTOJAI 
ilIlIllIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIlRllk

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J / / 2533 W. 71st Street
rx Telef.: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JAV didmiesčių gyventojų 
skaičiai kasmet mažėja
Cenzo Biuro Washingtone sta

tistika rodo, kad devyniose Jung
tinių Valstybių didmiesčiuose 
gyventojų skaičiai nebe didėja, 
bet mažėja: 1973 metais New 
Yorko mieste buvo 7,646,818 
vietoje buvusiu 7,895,563; Chi
cago turėjo 3,172,029; Los An
geles 2,746,854, turėjo 2,811,801; 
bendrai kiekviename tų miestų

— Kuo žmonija kariautų tre
čiame pasauliniame kare, jeigu 
toks kiltų? — buvo paklaustas 
Albertas Einšteinas.

Didysis mokslininkas atsakė:
— Trečiame — nežinau, bet 

ketvirtame kariautų lankais ir 
strėlėmis.

JKA1TYK P/TS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
N A U J I E N A S

VACLOVAS DALINKEVIČIUS
Gyv. 6810 So. Artesian Ave.

Mirė 1975 m. gruodžio 28 dieną, 4:30 vai. popiet, sulaukęs 63 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ukmergės aps., Taujėnų parapijoj, 
Paužolių kaime.

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko nuliūdę: busbrolis Vaclovas Dūkštas ir kiti giminės, drau

gai bei pažįstami.
Lietuvoje liko motina ir 3 seserys.
Laidotuvėmis rūpinasi Mečys Mackevičius ir Nikodemas Abromas.
Priklausė Liaudininkų Sąjungai, Lietuvių Bendruomenei ir Uk

mergiečių klubui.
Kūnas pašarvotas Lack - Lackavięz koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Trečiadienį, gruodžio 31 diena 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko- 

► plyčios į Lietuvių Tautines kapines!
Visi a. a. Vaclovo Dalinkevičiaus giminės, draugai ir pažįstami 

* nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
{ patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
h • Pusbrolis, gimines.

Laidotuvių Direktorius S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

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

cookie jar to overflowing—one recipe makes five dozen crisp 
cookies. Even so, they win disappear quickly, as the combination 
erf 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 
an the ingredients and saves you money, too. So try Old Fash
ioned Oatmeal Cookies soon.

OLD-FASHIONED OATMEAL COOKIES
1 cwp raisins

54 cup hot water 
cup shortening*

^4 cup C and H
Granulated Sugar

1 cup C and H Dark Brown 
$u<Ar, packed

2 err*, unbeaten

2*4 cups all-purpose flotir 
1 teaspoon baking soda

1!4 teaspoons salt
114 teaspoons cinnamon

14 teaspoon each nutmer 
and cloves

3 cups quick cooking oats

Souk ralriTB in hot water for 5 minutes: drain (saving Squid) 
and chop, f cmbtne shortening, sugurs and eggs in mixing bowl: 
beat until Combine flour, soda, salt and spices: blend into 
sugar mixture Mix hi U cup raisin liquid (add water if neoes- 
«fry), oatd and raisins Chill. Shape into balls: put on greased 
baking sheet; flatten with bottom of glass, lightly greased and 
dipped in granulated sugar. Bake in 375 degree oven 12-15 min
utes. Rexnovt at once to rack to coot Makes about 5 dozen crisp 
cookkM.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR:CONDITI6NEI)’ KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAI

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REptiblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 SB. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5 _ NAUJIENOS. CHICAGO S, ILL. — TVESDAT, DBCFVKER SO



Persimas mdcrisfams
Cl ieago Motor Club perspėja 

aitomobi'istus, kad žiemai atė
jus padidėja pavojai nusinuo
dyti ar apsinuodyti anglies vient- 
degio (carbon monoxide) dujo
mis, patenkančiomis iš motoro 
netvarkingo i automobilio vidų.

Šaltam orui esant, vairuotoją 
ima pagundą užsidaryti auto
mobilio langus, kad automobilio 
viduje būtų šilčiau. Anglies 
viendegis yra be spalvos ir be 
kvapo. Tos dujos pasidaro kai 
motoras netvarkoje ir lieka ne
sudeginto kuro (gazolino). Kai 
tų dujų i automobili patenka 
nedaug, važiuojantis jaučia ap
svaigimą, galvos skausmą, “šir
dies pykimą”, mieguistumą, ne- 
siorientavimąį, susilpnėjusį re
gėjimą, o daug dujų vidun pate
kus, žmogus miršta. Dėl to, ne
paisant kaip šalta lauke, važiuo
damas laikyk langlelj pradarytą, 
kad automobilio viduje būtų pa
kankamai oro cirkuliacijos.

Motor Club 'be to perspėja 
niekuomet nepalikti motorą vei

kianti uždaroje patalpoje, kaip 
tai garaže. Pastačius automobilį 
reikia tuojau išjungti motorą 
ir patikrinti kuro veikimą, ar 

■ nėra nutekėjimo ir ar nėra už- 
I sikimšęs degalo išmetamasis 
vamzdis (exhaust pipe). Paju- 

' tus, kad esi dujomis apsinuo
dijęs, reikia sustabdyti automo
bilį, išlipti laukan ir giliai įkvė
puoti šviežaus oro.

Chicago Tribune
Didžiausias JAV vidurvaka- 

ruose dienraštis “Chicago Tri
bune” metų pabaigoje paskelbė 
įdomių skaitlinių, iš kurių gali
ma susidaryti vaizdą, kodėl spau
da yra vadinama kelintoji “di
džioji galybė”.

Šio dienraščio tiražas, į kas- Į 
dienini skaičių iškaitant sekma
dieninę laidą — Sunday Tribune, 
yra 3.789,000. Skaitytojai šie
met išpirkę 310.405,000 egzem
pliorių ; 6,578 firmos ir asmenys, 
kurie garsinosi Chicagos Tribū
noje, investavę daugiau kaip 
$130,000,000. Artėja kiniečiu Nauji Metai, kurių 

metu visur sproginėja įvairiausi 
žaislai. Du jauni vaikai žiūrinėja 
per langus, bijodami, kad nepradė
tų tuojau sproginėti, užsikemša ausis.

ti kaimieti. Tos figūros greitu 
laiKu būsiančios atlietos. Ko
kias “pareigas” lenkai šį kartą 
skiria Didžiajam Lietuvos Ku
nigaikščiui, informacijoje nepa- 

j sakyta.
. Dar nepradėtos iškaltos skulp- 
I tūros gulinčio kryžiuočių didžio
jo magistro ir dviejų — lenkų 
ir lietuvių vyčių (ricierių) gru
pės. Paminklas turįs būti nu
dengtas ateinančiais 1976 me
tais.

DARŽININKAS IR ŠUO
Vieno daržininko šuo įkrito 

Į šulinį, šeimininkas, norėdamas 
jį ištraukti, pats įlipo į šulinį. 
O šuo, pamanęs, jog šeimininkas 
nori jį paskandinti, atsisuko ir 
įkando. Daržininkas dejuodamas 
išlipo iš šulinio ir tarė:

— Taip man ir reikia: kam 
skubėjau gelbėti savižudį!

Pasakėčia apie neteisingus ir 
nedėkingus žmones.

(Iš Ezopo pasakėčių)

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje 

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psi. 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, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir

I kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
I kai ir kt.

>
 Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 1 

OrderiAMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

r ! f I, MI IBM I T1 I !■■■!■ --- 11$

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

Spaustuvininkų algos
Chicago Web Printing Press

mens Union (spaustuvininkų, 
“presmanų”) unija No. 7 pasi
rašė dviejų metų kontraktą su 
Field Enterprises if Chicago Tri
bune Co., padidinant Daily News, 
Sun Times ir Chicago Tribune 
650 spaustuvininkams algas po 
$45.50 savaitėje. Paktą užgyrė 
spaustuvininkai 243 balsais prieš 
106. i

Ligšioliniu kontraktu Chica
gos spaustuvininkų algos buvo— 
dieniniams $275.75, o naktiniams 
$281.95 per savaitę. Algos po 
$45.50 pakeliamos atgaline da
ta nuo praeito balandžio mėnesio.

e Vardas, kuriuo mes vadi
nam ir visada turėtumėm vadin
ti daugelį šio gyvenimo gražiau
sių dalykų, — yra Lietuva.

žemės grumstas, iš kurio Sau
lėn pažvelgė gyvybe atspindintis 
diegas, mums yra Lietuva.

Audrų neįveikiamas ąžuolas, 
bitėm dūzgianti liepa, gėlių ir 
medžių uumpurai, kurie amžiais 
skelbia sugrįžtantį pavasarį, yra 
Lietuva.

Ne tik esam, bet visada bū
sim protėvių žemės sauja, įr 
savo siela, lyg brangiausiu dei
mantu, švytėsim laike ir erdvėj, 
ir tas mūsų brangus vardas 
skambės amžinai — Lietuva, 
Lietuva, Lietuva!...

Stasys Santvaras

■" :------------------------------------- ax/wrug- ...■ —       ------------------------:  

MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp, 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTI N A S

JUBILIEJINIU METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJ IEVOMS šiemet snei’n PO metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoj 
Amerikon lietuviu dienraščio steigėiiK bei lietuviškos spaudos pirmu 
nūs 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 i sandėrius su okupantais ar ju igalio 
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško^ 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryt’’ 
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: Chicagoįe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metu — $16.00 
trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniu© 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, III. 60608

] Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinic
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDfi IR VARDAS

ADRESAS ................. ........ ....... -......—____ _________________
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Elgetavimo mokykla

The Wall Street Journal, New 
Y’orke. pranešė apie pirmos to
kios “mokyklos” Įsteigimą Man- 
hattane — “Elgatavimo Mokyk
los”.

Sumokėję už “mokslą” $250, 
“studentai” išmokinami, kaip 

uždirbti iki $500 ir daugiau per 
savaitę elgetaujant gatvėse.

“Elgatavimo akademijos” stei
gėjas ir mokytojas (vardo nei 
adreso neskelbiama) gyvena 
Connecticut valstijoje, bet turi 
apartmentą Marihattane, “Įžan
ginę paskaitą” užsimaskavęs da
vė per televiziją, svarbiausia 
mokydamas neprašyti “daimo” 
ar “nikelio” “kavos puodukui”. 
Tai visiškas tos profesijos išnie
kinimas. Reikia dramatiškai pa
sakyti, kad esi sergantis, stver
ti sau už krūtinės ir paprašyti 
lėšų šaukti taksi, kad skubiai 
nuvežtų Į ligoninę. Tokiu atve-
j u galima gauti trejetą ar ket
vertą dolerių vietoje 25 centų. 
Dramatizmas geriausiai veikia. 
Aukotojui reikia duoti suprasti, 
kad jis gali turėti nemalonumų, 
iei gavęs smūgį sudribsi prie jo 
kojų ir jam teks aiškintis polici
jai.

Lenkai teberestauruoja 
Žalgirio mūšio paminklą

Lenkų spaudos pranešimais, 
♦ebevyksta hitlerininkų sužalo- 
*-o Žalgirio (Griunvaldo) pamink- 
’o Krokuvoje atstatymas, kuriam 
iš visuomenės surinkta apie 10 
milijonų zlotų, neskaitant aukų, 
suplaukusių iš lenkų emigran
tų įvairiose šalyse. Paminklas 
stovėsiąs pačiame Krokuvos 
miesto centre Mateikos aikštė
je.

Profesorius Marian Koniecz- 
ny jau baigęs iškalti Jogailos ant 
žirgo skulptūrą, kuri būsianti 
svarbiausiuoju paminklo elemen
tu. Penkių metrų aukščio Jogai
los stovykla atstatyta iš foto
grafijų okupantų sunaikinto An
tano Vivulskio paminklo projek
to. Kiek anksčiau M. Koniecz- 
ny baigęs dvi šonines paminklo 
skulptūras — kunigaikštį Vy
tautą ir grandines autraukian-

PIRMASIS IDIOTAS
Griežtai tėvo nubaustas, še

šiametis Fernandas klausia:
— Tėte, kai tu buvai mažas, 

ar senelis mušdavo tave?
—< Taip.
— O kai senelis buvo mažas, 

ar jam taip pat kliūdavo nuo tė
vo?

— žinoma.
— O tavo seneliui nuo jo tė

vo?
— Taip pat.
— Norėčiau žinoti, koks idio

tas pradėjo.

TARYBINIS MIRKALAS
Sugrūdu virtą bulvę, pridedu 

smulkiai supiaustytą žalią svo
gūną, kvepiančių pipirų, rūgš
čios grietinės ir druskos.

Mirkalą valgome su virtomis 
bulvėmis arba su “kleckais”.

S. žilevičienė, 
iš Luokės tarybinio ūkio

I Mūsų žaizdos kaskart naujos, 
Mūsų dainos kaskart kitos.

Kazys Binkis

I TRUMPAI
♦

— Kazys Karuža, Los Ange
les, Cal., visuomenės veikėjas ir 
šaulių kuopos pirmininkas, 
Naujųjų Melų proga sveikina 
spaudos darbuotojus ir bendra
darbius, o Naujienų paramai 
atsiuntė 15 dol.

— Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubas kartu su sveikinimais ir 
gerais linkėjimais Naujųjų 1976 
Metų proga atsiuntė <25 dol. 
Naujienų paramai per klubo ka
sininkę Aldoną Torok. Naujie
nų vadovybė dėkinga klubo val
dybai ir visoms to klubo na
rėms.

— Kazimieras Smalenskas iš 
Gage Parko atsiuntė penkinę ir 
sveikinimo kortelę su tokiu įra
šu: “Sveikindamas Tamstą ir 
visus Naujienų bendradarbius 
sezono švenčių proga, prašau 
priimti mano aukelę. kaip “naš
lio skatiką”, Naujienoms pa
remti. Linkiu Jums viso gero!”.

— Vincas Vosylius, East St. 
Louis, III., kartu su savo pre
numerata taip pat pratęsė ten 
pat gyvenančio savo bičiulio An
tano Vaičekausko it Vokietijoj

gyvenančios ponios Almos Os- 
termeier prenumeratas taip pat 
parėmė Naujienų leidimą 17 
dol. auka, sveikindamas visus 
su šventėmis ir linkėdamas vi
siems laimingų Naujųjų 1976 
Metų!

— Ponia Martha Unik iš Oak 
Lawn apylinkės kiekvienais me
tais paremia Naujienų leidimą. 
Pratęsdama be raginimo prenu
meratą ji atsiuntė 14 dol. auką 
ir tokį laišką: “Linkiu Naujie
noms, jų vadovybei, bendradar
biams ir darbuotojams gražiai 

I tęsti pradėtą darbą dėl Lietuvos 
laisvinimo ir jos žmonių gero
vės. Linkime sulaukti dienos, 
kada Gedimino kalne vėl plevė
suos Lietuvos trispalvė vėliava”.

— Edmundas Vengianskas iš 
Brighton Parko apylinkės, lin
kėdamas savo mielam dėdei Ka
zimierui Strelches laimingų 
Naujųjų Metų, atnaujino ‘ jo 
prenumeratą ir atsiuntė Naujie
nų paramai 4 dol. Tiek pat at
siuntė ponia B. Tamošiūnas iš 
Oak Lawn, ponia L. Kasai tis iš 
Baltimorės,- Olga Tilindis iš El- 
gino, A. šilgalis iš Burbank, 
Ill., ir Kazimieras Kupreišis iš 
Marquette Parko apylinkės. 
Juozas Bacevičius iš Hamond, 
Indiana, atsiuntė 3 dol. Naujie
nų vadovybė visiems rėmėjams 
nuoširdžiai dėkoja.

— Viktoras Sekmakas iš Mar
quette Parko apylinkės yra De 
La Salle instituto garbės stu
dentų sąrašuose su visais “A” 
pažymiais.

— Živilė Barakauskaitė ir 
Aldona Nakutytė dalyvauja Ma
ria aukšt. mokyklos krepšinio 
rinktinėje. Šiemetinėse CYO 
rungtynėse rinktinė laimėjo 
2-trą vieta.

— ,Sgt. Mark A. Nauyokas iš 
Chicagos pietvakarių dalyvavo 
kariniuose pratimuose su 11 mo
torizuotos kavalerijos pulku V. 
Vokietijoje.

— Linda ir Vida Didžbalytės, 
Rita Stukaitė ir Ilona Vaičiuly
tė iš Marquette Parko Lietuvių 
parap. mokyklos, taip pat Kath
leen Lukšaitė iš Loretto ir Gina 
Černauskaitė iš Kfnzie mokyklos 
laimėjo premijas iš TalmanTau- 
pymo b-vės už meniškus plaka
tus, propaguojančius taupymą.

— Julija Sinkevičienė, 72 m., 
buvo apiplėšta jaunuolio pra
eitą antradienį apie 7 vai. vak. 
prie 68-tos ir Campbell Avė. 
Iš jos atėmė rankinuką su 26 
dol.

— Martynas Urba, Illinois 
universiteto L-rbanoje studentas, 
prieš šventes grįžo į namus 
Marquette Parko apylinkėje. 
Savo melsvą 1964 m. Chevrolet 
Biscayne mašiną pastatė prie 
namų ir net neišėmus asmenis-

Michigan valstijoje, Midland mieste
lyje yra Dow Chemical bendrovė, kv- 
ri nustatinėja kristalinę elemenfy 
struktūra. Paveiksle matome chemi
jos specialistą La Verne Ruhbergą, 
tyrinėjantį ptelėse likllusiy efementyr 

kristalinę sudėtį.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av* 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

...... ......

pasirinkimas
pas vlenlntelj 

lietuvi kailininką
Chicago Je -------NORMANĄ

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZASAUSKAS, Prezidf-ntas

I 2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia 7-7/47

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

kų daiktų, nežinomi piktadariai 
ją pavogė. Tarp daiktų, buvo jo 
diplominiai magistro laipsnių 
darbai bei jiems užrašai iš bio
logijos ir pedagoginės psicholo
gijos. Jis norėtų rasti bent tuos 
užrašus. Mašinos leidimo nu
meris yra YA 8113.

— Irena ir Pranas Sekmokai, 
taip pat Aleksas Kovalskas iš 
Marquette Parko, Kazimiera Ja
nušienė iš Gage Parko ir Kristi
na Gabrys iš Brighton Parko 
apylinkės gavo Amerikos pilie
tybę.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu 
Klubas prie savo nuolatinio gar
sinimo Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga, paskyrė Naujienų para
mai 14 dol. ir juos įteikė per 
Rože Didžgalvienę. Naujienų 
vadovybė dėkoja klubo valdy
bai ir visiems nariams.

PROGA DABAR
MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 

auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Puikioj apylinkėj Marquette Parke. 
Vertas daugiau, gavome už S38.800.

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 garažas. 
Marquette Parko centre. S22.900.

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45.500.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamą. Arti mūsų. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-58S1

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progom*.

3237 WEST «rd ST^ CHICAGO 
Telef. 434-4660

Didžiausias kailiu

el. 26S-5826 
(i*tAi‘gcu) ir 
677^8489 

(buto)

185 North Wab**h Avenue
2nd Floor Chicągo, ID. 60601

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO

M. A, § I M K U S 1 

Rsal 'Sstr?#. Notary Public,
INC YME TAX SERVICE

4759 S. Maplewood. Tel. 254-7450 8
Taip pat daromi vertimai, giminius 
tškvlatimei, pildomi pilIeTybės prs-! 

iymsl ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

*--------- -—rr ..tj r—.—r-t---------- - -----------

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

-—-  ------------------------ '■— -------------------------------------------------

Į A. T V E R A S ] 
Į LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES t 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeleL- REpublIc 7-1*41

DRAUGAS IR BIČIULIS




