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PADIDINO KARO BIUDŽETĄ 20%,
PERKA NAUJUS GINKLUS'
Jungtinės Tautos patarė Sacharoje 

pravesti gyventojų plebiscitą
ALŽYRAS, — Alžirija. Alžirijos vyriausybė padidino ka

ro biudžetą 20%, sako žinių agentūros. Jau praeitais metais jis 
buvo gerokai padidintas, bet šiais metais jis pakeltas 20%.

JAV GALI IMTIS PRIEMONIŲ 
RUSU APETITAMS SUVALDYTI 
Prezidentas siųs javus Sovietų Sąjungai, 

bet neleis rusams sauvaliauti

Bet Afrikos gyventojams di
džiausią nerimą kelia Alžerijos 
vyriausybė nutarimas koncen
truoti karo jėgas Maroko pasie
nyje. Alžirija nepatenkinta is
panų. karaliaus padarytoms nuo
laidoms Marokai ir Mauritani
jai. Marokiečiai bijo, kad gali 
kilti karas tarp pačių arabų.

Alžirijos vyriausybė patarė 
patarė Ispanijai, Marokui ir 
Mauritanijai prisirūkyti Jungti
nių Tautų .nutarimo, liepiančio 
pravesti ’ tvarkingą plebiscitą 
Sacharos gyventojų tarpe. Ispa
nų Sacharoje dabartiniu metu 
yra 85,000' arabų. Jungtinės 
Tautos patarė visus surašyti ir 
leisti jiems pasisakyti, ar jie 
nori nepriklausomai savo reika
lus tvarkyti, ar nori priklausyti 
nuo Maroko karaliaus. ; ,

Alžirijos vyriausybėyra pa
siryžusi taip visus reikalus tvar
kyti, ka Sacharoje būtų praves
tas tvarkingas plebiscitas.

Popiežius užtaria 
palestiniečius

VATIKANAS. Foptohuš 
Paulius VI pirmadienį atsišaukė 
Į Izraelio žmones, skatindamas 
“pripažinti palestiniečiu teises 
ir jų teisingas aspiracijas”. Tas 
atsišaukimas skaitomas pirmas 
betarpiškas atsišaukimas dėl 
palestiniečių problemos Viduri
niuose Rytuose.

Ta. pačia proga popiežius pri
minė katalikų bažnyčios padėtį
kai kuriuose komunistų valdo
muose kraštuose ypač Helsin
kio konferencijos nutarimų' švie
soje.

“šventasis Sostas”, pareiškė, 
popiežius; drauge su tais, kurie 
laukia apčiuopiamų progresyvių 
pagerėjimų Europos gyventojų 
vidaus gyvenimo sąlygose, pasi
žada (turi intenciją) veikti, kad 
Helsinkio konferencijos rezoliu
cijos nebūtų pamirštos ir nepa
stebėtos.

“Vatikanas”, pridūrė popie
žius, “nori, kad Helsinkio susi
rinkimo dvasia pasiektų tikin
čiųjų naudai priimtinų sprendi
mų net ten, kur nerifrio situa
cijos tebėra neišspręstos”.

Išsprogdinta Sears 
krautuvė

KOLUMBIJA. — Kolumbijos 
policijos oficialiu pranešimu, Bo- 
gotos mieste buvo nežinomų as
menų padėta Sears krautuvėje 
bomba, kuyi sprogusi išnešė į 
orą krautuvės sienos dalį.

Krautuvės tarnautojai ir bu
vę krautuvėje pirkėjai nenuken
tėjo — nebuvo užmuštų nei su
žeistų.

Kinija trečioji 
atominė valstybė 

HONG KONG.— Vakarų eks
pertų žiniomis, nebeužilgo “liau
dies” Kinija pradės išbandyti 
pasigamintas tarpkontinentines 
raketas, kurios , sieks iki 10,000 
kilometrų nuotolį. - *• ; ■* ’ • /

Praeito gruodžio pradžioje Pe
kinas paskelbė, kad kinų moks
lininkai paleido į orbitą aplink j 
žemę savo gamybos dirbtinį sa
telitą, kurs vėliau buvo grąžin
tas žemėn. Tai reiškia, kad ki
nai jau moka pasigaminti me
džiagas, kurios įstengia atlaiky
ti aukščiausias temperatūras, 
kokios pasidaro raketai iš erd-

Valstybės se kr. Kisingerio akyse Agolos klausimas tebėra aštrus 
Washingtone ir Maskvoje. Buvusios portugalu kolonijos Afrikos te
ritorijoje karas bus svarbiausias klausimas laike Kisingerio vizito 
Maskvoje. Namuose jis kariauja prieš kongreso pastangas sutruk

dyti JAV Įsikišimą.

čių vidutinio toluiho sviedinių 
(iki 5,500 kilometrų).'Tie svie
diniai aprūpinti atominiais už
taisais yrą paslėpti Kinijos gi
lumoje kalnuose' paruoštose slėp
tuvėse. Tie sviediniai gali siek
ti visą Sovietų Sąjungą ir Var
duvos Pakto .^satelitines) vals
tybes; be to Artimuosius Rytus,J 
dalį Afrikos ir visą Aziją. Ne
siekia šiaurės iri Pietų Ameri
kos ir Vakarų Europos. Peki
nas didžiausiu priešu skaito Mas-

Bet Vakarų ekspertų nuo
mone, kinai dar nėra pasista
tę perspėjamosios apsaugos nuo 
priešo atakos raketomis, ir tai 
skaitoma didelė Kinijos silpny
be.

Liūdnos perspektyvos 
badaujančiam pasauliui
ROMA. — Pasaulis praeitais 

1975 metais neįsteingė pripildy
ti ištuštėjusias grūdų miegas 
(sandėlius), o tai reiškia blogus 
naujuosius metus pabadaujan
čiųjų pasauliui. Nepaprastai ge
ri žemės, ūkio produktų derliai 
šiaurės Amerikoje (JAV-bėse 

ir Kanadoje) buvo nustelbti 
menkais derliais Europoje, o 
ypač Sovietų Rusijoje ir kaip 
UPI perspėja, kad sovietams. Ir 
kitiems komunistų valdomiems 
kraštams derlių perteklius iš
pirkos tenka laukti maisto trū
kumo visame pasaulyje, kuria
me 500 milijonų žmonių jau da
bar pusbadauja. Rezultate pa
saulio priklausys nuo to kiek 
maisto pats prisiaugins 1976 me- 
tais, psakė Addeke Boerma, FAO 
(Jungtinių Tautų Maisto ir Ag
rikultūros Organizacijos) gene- 
raldirektorius.

Pagal FAO statistiką, vienas sritys. Blogas oras tik visu as- 
trečdalis pasaulio gyventojų su- trumu išryškina sovietinės eko- 
valgo du trečdalius savo gauto Į nomijos silpnąsias puses. Pa- 
derliaus, 500 milijonų kenčia1 galiau, oras pietinėje SSSR da- 
kronišką badą ir dar apie 400 llyje per praėjusius 20 metų buvo 
milijonai neprivalgančių žmonių' net geresnis negu dietais prieš
darosi invalidais.

ALKANI PALESTINIEČIAI SIUNČIA 
ULTIMATUMU LIBANO VALDŽIAI 
BEIRUTAS, Libanas. — šiauriniame.Beiruto pakraštyje_ _ du 

’paT&sinniečiai nėhori mesti ginklų ir nepripažįsta paliaubų. Pa
lestiniečių kanvojus du kartu bandė nuvežti dviem “didvyriams” 

•maisto, bet policija nepraleido. -

• Dabar palestiniečių centras pa
siuntė ultimatumą Libano vy
riausybei, Įsakantį praleisti mai
stą dviem badaujantiems pales
tiniečiams. Jeigu valdžia mais
to nepraleis, tai palestiniečiai 
vartos jėgą, kad galėtų nuvežti 
maisto..

Palestiniečiai sako, kad Liba
no valdžia bus atsakinga už pa
sekmes. Tokių paliaubų ir tokių 
fkovos priemonių niekur kitur 
niekas negirdėjo. Libano val
džia atsakė praleisti maistą. Va-1 
džia mano, kad tie du “kovoto
jai” galėtų mesti ginklus ir pa
tys nueitų pavalgyti.

Kaltas komunizmas
Vienas sovietu laikraštis 

praregėjo

Sovietų laikraštis “Naš Sov- 
remennik” pripažino, kad svar
biausioji sovietų žemės ūkio ne
sėkmių priežastis yra ne blogos 
atmosferinės sąlygos, o perdaug 
lėtas mechanizacijos tempas.

Laikraštis smulkiai aprašo so
vietinės žemdirbystės nepasise
kimus. 1972metais, bet nė žo
džiu neprisimena katastropiška 
derliaus. Marfe mėtais, kurs'SSSR 
siekią vtfe'- L3Z7-4Foilijonų tonų, tai 
yra arti 30 milijonų tonų mažiau 
kaip buvo užplanuota.

“Naš Govftsmennik” aiškina, 
kad tikroji žėpiės ūkio pietinėje, 
SSSR-dalyje(tai yra Ukrainoje, 
kuri visais laikais buvo skaito
ma visos Rusijos maitintoja) 
nepasisekimų priežastis yra' ta, 
kad žemdirbystė nepasiekė to
kio technikos lygio, kokį yra pa
siekusios kitos sovietinio ūkio 

tai, pasakė **Naš Sovremsnnik”. 

Naftos kainas 
riša su infliacija 

VAŠINGTONAS: — Jei pa
saulinė infliacija progresuos da
bartiniais tempais, naftą ekspor
tuojančios šalys bus priverstos 
reikalauti dar aukštesnių kainų 
už savo naftą, pasakė sekmadie
ni Irano ambasadorius JAV.

“Niekas jūsų neverčia pirk
ti naftą. Jei jums nepatinka kai
nos, kodėl jūs nevarto j at kitų 
energijos laitinių?” pasakė am
basadorius Ardeshir Zahedi pa
skutinėj U. .S. News & World 
Report laidoj.

Zahedi Įspėjo, kad Irano ir ki
tu kraštu naftos kainos kils ir 
toliau, kol JAV ir kiti pirkėjai 
nesukontroliuos savo infliacijos. 
' Jis ragino, kad būtų nustaty
tas ryšys tarp naftos ir kitų gy
vybinių prekių, taip kad jei, pa
vyzdžiui, kviečių ir cukraus kai
nos pakyla, taip' pat pakils naf
tos kaina, jei jų kainos krinta, 
krinta ir naftos kaina.

BRITE GYDYTOJA
KANKINTA ČILĖJE

Londonas. — Daktarė Sheila 
Cassidy, brite gydytoja, kuri 
buvo Čilės karinės juntos lai
kyta du mėnesius, atvyko an
tradienį ir tvirtino, kad ją ka
lėjime tardytojai išrengė nuo
gai ir kankino. Britanija pro
testuodama, tuoj pat atšaukė 
savo ambasadorių iš Čilės.

Dr. Cassidy 38 metų blondi
nė, atskrido į Londono Gatwick 
aerodromą iš iš .Santiago su 
pasiskolintais drabužiais ir pa
sakė žurnalistams: “Aš bu
vau išrengta nuogai ir pririšta 
prie lovos. Aš buvau kankina
mi kšrtais ištisą valandą“..

JAV i mb* Zidorius Daniel Moynihan 
Jungtinėse Tautose kelis kartus gero
kai paiildė soviety atstovus ir naujai 
j Jungtines Tautas priimtu valttybiy 
ambasadorius. Ambasadorius kartais 
nesilaikd diplomatinio etiketo, bet jis 
rusams pasako labai stiprią teisybę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Sen. Percy sutiko paremti 
sen. Curtis pasiūlytą rezoliuci
ją Nr. 319 Lietuvos reikalu ir 
sutiko rūpintis, kad ji būtu pri
imta sęnato užsienio reikalų ko
mitete, kurio nariu jis yra, ir 
kad būtų priimta senate.

♦ Maniloje du ginkluoti vyrai 
pačiupo pakilti besirengusi ja
ponu keleivinį lėktuvą, bet vė
liau jie sutiko pasiduoti Filipi
nų salų, prezidento žmonai.

♦ Šveicarijos kalnuose sek
madienį audra sutrukdė vielų ju
dėjimą ir pakabino erdvėje gru
pę turistų. Jie labai sušalo. Tu
ristus išgelbėjo du tarnautojai, 
bet vienas vėliau audros nešamo 
sniego buvo užmuštas.

Pranešimai iš Belgijos sa
ko, Lad Europos šiaurėje pradė
jo siausti nauja audra, kuri daro 
didelius nuostolius Europos pa
kraščių gyventojams.

Izraelio užsienio ministras 
Alton išskrido į Washingtona, 
kad galėtų vadovauti pasitari
mams, vykstantiems Jungtinė
se Tautose.

New Hampshire 
gyventojų nuomonės 

žinių. agentūra.; P-BC gruodžio 
21 d.--apklaūsi'nėjo. kokius -400 
virš 1B -m.;- turinčius, NL Hamp-: 
shiro -gyv-entojuš ir'.padare'Tsva
dą, kiad ■-,N.L Hąmpshirb; gyvento
jai daugiau .įdomaujasi ekonpmi- 
niais - krašto zrėikaįaisi^ir.’ mažiau 
politiniais.,  ̂Antra/ .jie mepąsiti- 
ki politikais.,ir -krašto vadovais.

Iš apklausinėtu .400 asmenų, 
J - . - - -------------- - - . ■- f I

58%. yra-nuomonės, kad abi-par
tijos,- demokratų - ir ■ respubliko
nų, yra daugiau palankios didie
siems prekybininkams ir mažiau 
eiliniams piliečiams. 71% apklau
sinėtų mano, kad didžiosios ben
drovės stengiasi nukreipti Wa
shingtone esančių įstaisų tarnau
tojų veiksmus savo naudai. 47% 
apklausinėtų tiki, kad didžiosios 
bendrovės yra dabartinių kraš
to negerovių kaltininkės. 61% 
pasisakė, jog jie remtų tą par
tiją, kuri sumažintų didžiųjų 
bendrovių ir, bendrai, prekybi
ninkų įtaką krašto reikaluose.

ST. LOUIS, Mo. — Prezidentas Fordas savo kalboje parei
kalavo, kad Sovietų Sąjunga tuojau sustabdytų karo veiksmus 
Angoloje. Jeigu sovietų valdžia ir toliau sauvauliaus kitose pa
saulio dalyse, tai JAV bus priverstos imtis aprėžtų priemonių 
tiems apetitams suvaldyti.

Izraelis kalba su 
Maskva

KAIRAS, Egiptas. — Izraelis 
prašė Sovietų Sąjungos atnau
jinti diplomatinius ryšius tarp 
abiejų šalių ir Maskva pastatė 
sąlygas, pranešė šeštadienį Egip
to savaitinis žurnalas Rose EI 
Youssef. Izraelis turi pripažinti 
Palestinos išlaisvinimo organi
zaciją kaip vienintelį palestinie
čių atstovą, pasakė Kairo žurna
las.

Ryšiai tarp Sovietų Sąjungos 
ir Izraelio, nutraukti 1967 m. 
karo metu, buvo tema slapto su
sitikimo, įvykusio pereitą mė
nesį tarp Izraelio, užsienio •reika
lų minisierio YigąĮ. Alton is vie-: 
no “aukšto sovietų pareigūno” 
Šveicarijos mieste Schaffhau
sen, netoli Zuricho.

Izraelio valdžia patvirtino Al
ton kelionę į Šveicariją, bet af- 
sisakė duoti bet kokias detales.

Susitikime, žurnalas rašė, “Al- 
'lon pateikė Izraelio prašymą at^ 
naujinti diplomatinius santykius 
su Sovietų Sąjunga”.

Sovietų pareigūnas, be minė
to reikalavimo, prašė, kad Izrae
lis liautųsi steigęs. militarizuo
tas gyvenvietes okupuotoj ara
bų teritorijoj, sutiktų atnaujin
ti Ženevos Vidurinių Rytų tai
kos konferenciją ir dalyvautų 
Suvienytų tautų Vidurinių Ry
tų komiteto debatuose, praside
dančiuose sausio 12, Į kuriuos 
yra pakviesta Palestinos išva
davimo organizacija, t

Alton pažadėjo atsakyti Į so-» 
vietų reikalavimus iki sausio 2 
per Rumuniją, vientintelę ko
munistinę šalį Europoj, kuri pa
laiko diplomatinius ryšius su 
Izraeliu.

Reaganas pradeda 
rimtai agituoti

Buvęs Kalifornijos gub. R. 
Reaganas pradėjo jau rimtai “ko
voti” priešrinkiminėje agitaci
joje. Jis nuo sausio 5 d. važi
nėja New Hampshire ir kalba
si su balsuotojais. Jis nori bū
tinai laimėti pirmuosius rinki
mus New Hampshire ir tuo įro
dyti, kad prez. Fordas neturi 
amerikiečių pasitikėjimo.

Reagano rinkiminės kampa- 
I nijos vadovas N. Hampshire, bu- 
Ivęs tuo pačiu viceprez. Rockfel- 
lerio kampanijoje 1968 m., pa
reiškė. kad Reaganas norįs su
rinkti N. H. 40% balsų. .Mano
ma, kad tikslą atsieks, nes jį re
mia valstijos gubernatorius M. 
Thomsonas ir vietos laikraščio 
leidėjas W. Loebas.

Prezidentas Fordas nesiren
gia sustabdyti javų siuntimo į 
Sovietų Sąjungą, bet sovietų 
valdžia daro labai didelę klaidą, 
jeigu, ji ir toliau bandys didin
ti Įtampą tarp dviejų didelių vali 
tybių. JA'V reikalauja, kad tuo
jau būtų sustabdyti visi karo 
veiksmai Angoloje ir būtų suda
ryta tautinė vyriausybė, lei-* 
džiant patiems angolie'i'^s tvar 
kyti savo krašto vidaus ir užsie* 
nio reikalus.

Prezidentas Fordas pasakė 
kalbą St. Louis Amerikos Far- 
mų Biurui, kuris labai atidžiai 
seka santykius su užsienio vals
tybėmis. Kongreso atstovų tar
pe buvo kilusi mintis sustab
dyti javų pardavimą Sovietų Są
jungai, bet prezidentas Fordas 
užtikrino klausytojus, kad ja
vų pardavimo jis- nesustabdys.'

Prezidentas pabrėžė, kad ne 
tik Angoloje, bet ir kitose pa
saulio vietose sovietų valdžia 
griebiasi veiksmų, nepriimtinų 
Amerikai. Prezidentas plačiau 
neaiškino, ką jis turėjo galvoje, 
kai kalbėjo apie priemonės so
vietų valdžios veiksmams su- „ 
tramdyti. T'_

Valstybės sekretorius Kisin- 
geris yra susižinojęs su Afrikos 
valstybių užsienio ministeriais. 
Dalis naujai sudarytų vyriau.-' 
sybių pripažino Angolos “liau- . 
dies valdžią”, bet didelę afrikie
čių dauguma yra priešinga so
vietų intervencijai. Kisingerio 
pranešimas sovietų valdžiai pri
valėjo paveikti sovietų valdovus, 
nes vakar paskelbta žinia sako, 
kad ir Sovietų Sąjunga pritaria 
principui nesiųsti karo jėgir~į 
Angolą.

Sekretorius Kisingeris reika
lauja. kad visi Kubos kariai Ir 
sovietų patarėjai bei mechani- 
kai būtų atšaukti iš Angolos. 
Sovietų Sąjunga reikalauja, kad 
būtų atšaukti Pietų Affrikos da
liniai. užėmę gana dideles An
golos sritis. Pietų Afrikos vy
riausybė yra pasiruošusi at
šaukti savo karius, jeigu bus 
atšaukti sovietų patarėjai ir Ku
bos batali jonai.

Prezidentas Fordas rimtai 
įspėjo Sovietų Sąjungą, bet jis 
pareiškė viltį, kad rusai susi
pras ir atšauks savo patarėjus. 
Pravdoje paskelbta žinia anie 
užsienio karių atšaukimą yra 
pirmas geras žingsnis šia kryp
timi. i

♦ Sen. Edvardo Kennedy mo
tina bijo, kad politikai neprikal- 
hintų senatorių kandidatuoti pre
zidento pareigoms.

šilčiau.
Saulė teka 7:19. leidžiasi 1:35.
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Anas dirbo 
tų sunkesnėse apy- 
ana mūsiškiams to- 
šioje srityje.

Žogus gimsta tik darbui, o laimingosios gyvenimo 
dienos tėra tiek laimingos, kiek jos yra savu rūpesčiu 
pasiektos. Aleksandras Pakalniškis

Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

____ JONAS ABOHAVICIUS, M. D. _____

ju. kai visai vėžio liga bus nu
galėta.

Visų svarbi#p»iaa-gy^ytojanva 
dalykas yra ne tik prailginti 
žmogaus amžių, bet ir laimin
gesnių ji padaryti. Yra nuomo-Į

Du dalykai pirmiausiai 
tvarkvtini

Seme people learn, the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal. 
..A gooid chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency cemes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

x įsakymas — ;nanjas: mėgini
mas baigti civilinę kovų, ’ kuri 
kainavo tūkstančius gyvybių 
nuo pereito balandžio r- bčjv6 
praneštas po susi rinki iAb “Aukš 
tesniojb koordinacinio komite
to*' į khrm^sudėtĮ1 pelną palės- 
tiniečių’?? Libano saugumo ka- 
rininkaV^lr atstovai iš karša^t- 
j ančių. krikščionių iž musūįmd- 
□ų frakcijų. • |j . / .

’ Per ateinančius 50 metų — 
apie 2025 metus žmogaus gyve
nimo ilgumas ir laimingumas 
priklausys vyriausiai nuo dvie
jų pagrindinių dalykų. 1. Nuo 
sutvarkymo širdies kraujagys
lių ligų ir sklerozės smegenyse 
pasėkos — paralyžiaus (stroko) 
ir nuo nugalėjimo vėžio ligos. 2. 
Nuo žmogaus gyvenimo laikro
dis pagerinimo. Tada mes sen- 
sime nepavirtę luošiais savo se
nose dienose.

Kad ir prašalinsi viršui mi
nėtas dvejopas negeroves iš žmo-

skysčių LąuhotT."1 Sekime' fnerihnų, kad žmogui apsimoka gy- 
diciniška' spadd^'if 'šemkiinės išįvęn ti tik- tada, kai jis yra pra
jos naudos. Tik riifeskime laū- duktyvuš veistis ir guvus savo 
kan visas taip vadinamas ‘‘na-, gyvenime. 'Mums geriau priim- 
turalaus maisto’/ ;: propagavimo; tina veikla yra žmogaus sustip- 
knygpalaikes. TaHgu’driai užh rinimaš iki jo pajėgumo nesu
slėptas biznis mūsų; sveikatos lepsėti iki kuo ilgesnio savo am- 
sąskaiton- — tas visas: “natūra- • žiaus laikotarpio, čia visi turi- 
laus maisto” biznis' yra; Sveiko me dirbti sutartinai. Tiek pa- 
maisto užtenka visose lietuvis- tys. žmonės, tiek, gydytojai, tiek 
koše krautuvėse. Jas lankykime ( valdžia turi- sutartinai dirbti 
ir palaikykime. Kartą ant, vi- (žmogaus amžiaus pagerinimui ir 
sados tapkime patys sąyos laimės prailginimui. Dabar valdžia kiek- 
kalviais. Tada ims suktis mū-1 vieno amerikiečio galvai vėžio 
sų gyvenimo ratas, mūsų nąu-! tyrimams išleidžia po du dole- 
dai. Ranka ranką Sms plauti. • nūs, .širdies ligų tyrimams po 

mūsų reikalai tvarky- i vieną dolerį, o žmogaus nuo per- 
l ankstybo senėjimo apsaugai vos 
1 tik po tris centus. Matom, kad 
iki šiol nėra kreipiamas reikia
mas dėmesys į pagyvenusio 
žmogaus reikalus. Pamažu rei
kalai tvarkysis ir mes patys ge- 

i riau save imsime tvarkyti. Taip 
ir . sulauksime laimingesnių ir ii-

Janina Narūne,
170 > psl,

M. Gudelis, 1
puslapiai .... ..  : 43:00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto O .
N A Ū J I E N .O S J- '

Jei miegantysis astuonias va
landas sumažins vieną valandą 
savo miegą— jis prailgint sa
vo gyvenimą dviem valandom,

Miego $umažininfJUT 4- 
gyvenfrno prailginimas

gaus gyvenimo kelio, tik 20 me
tų žmogaus gyvenimą prailginsi,1 
Reikia taisyti žmogaus gyveni
mo laikrodį: kad jis laimingai 
ir ilgai gyventų be ligų apsęi- 
damas. Tas žmogaus neturint 
ligų senėjimas reikalingas pa
taisos. Tada mes pajėgsime,, li
gų išvengę, nesulepšėti ilgo gy
venimo sulaukę. Kol mokslinin
kai suras tinkamas prięmoneš 
mūsų gyvenimo (biologinio}1 
laikrodžio. pataisymui, pradėki
me patys trejopai ilginti ir lai
mingesnių daryti savo gyveni
mą. 1. Visi turime gerinti sa
vo mitybą — turime nusikratyti 
blogos mitybos negerovių. '2. 
Reikia mažinti degimo vyksmus 
.savame kūne vartojant atsakan
čias medžiagas.

NcvE BmmU interwrt when to
ir txntocf by***, lOmonlM (4% the first J 
y*v). M—A Bv reptaeai if fort» stolen, or 2

When needed tiw «an be rurhM ★ 
•t your bank. Interest is net subject to state it 
or local uMxxne text*, and federal tax'aey *

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

And. while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know ybthtft sav
ing money too. a

That’s good to know. ,V.

nors padėję. Darbas yrar labai i 
sunkus, b« kiekvienam .iš mū-> 
sų būtinasMitlikti. Niekas dabar 
čia nenori Sunkaus darbo-griebi 
tis. Kiekvienas stengiasi kitą 
apkaltinti,0<ad jam pačiam ne
reiktų sutikiu . pareigų imtis. 
Taip ir plaukiame mes lietuviai 
svaigalų tvane greitesnėn savo, 
gyvenimo bedugnėn. O pasveik
ti iš šios bąisios ligos kiekvienas 
turime saAįš artimui talkinti vi
somis jėgąjnis. Parapijų vadai 
savais elgesiais patys pirmieji ‘ 
turėtų nor|, šešėliu prilygti.vys
kupui Valančiui 
milijoną k 
stovose - 
liau snaus!

taip ims
tis mūsų naudąjį.;;.,' -

žinoma, su gerst;ffiatyba jokiu 
būdu nesiderina; įvairiopas lie
tuvio nuodijomasis;: Toks taba
ko rūkymas ir- girtavimas yra 

.du didžiausi mūsųilgo ir-laimin- 
go gyvenimo priešai- N.uodij ima- 

Lsis-yra ženklas mūsų.asmenybės 
dalies, supuvimo. gali būti 
kūnu stiprus kaip.Gąlijotas, bet

sireiskiąs rūkymu, gaji tave su- 
'žlugdyti be‘ D6VyŽfc~^pa:galb6s; 
Todėl visi rukdmiWMeskOkite 
argumentų;'savo asmenybės da
lies supuvimui pateisinti. Ge
riausiai bus, jei rūkorius kreips 
dėmesį į savo asmenybės, da
lies gedimą ir stengsis Tvarky
tis. Negi, prakiurusio stogo sa
vininkas dar ir šiais 'meiais di- 
džiuosis skyle stoge,'TCėli dėl toį 
kad jo namas yra'puikiausias 
apylinkėj eį; arba dėlto, kad Bet
hovenas rūkė.’ Stenkimės kiek
vienas priimti tiesą iš kiekvie
no, nors -ji? kiekvienam iš mūsų 
būtų labai" nepatogi. ■ ,

Su girtavimu ta pati blogybė. 
Geriančiojo asmenybės dalis yra 
labai apgadinta. Girtuoklis yra 

| didelis ligonis. Jo nereikia nie- 
i kinti, pekla gąsdinti, kalėjime 
uždaryti. Visą alkoholiko šeimą 

į ir net visąįąpyiinkę reikia tvar-

sių. Ypač pagyvenusieji keis
kit? savo iki šiol turėtą nūs išta

rą valgio srityje: imkite daug

URANAS ĮSAKO . ;
ŠĄL’DVTI KOVOJANČIUS

Beirutas 7 Libano saugu
mo Įiajėgos Beirute {^avo Įsa
kymą vėlgi antradienį šauti į 
kiekvieną turintį gfnglą, pra
dedant 4 vai vakaro k ečieAie-

Kinetikų^ lietuviai Juuz<$ AJontaiL Šerną
Diskai pažinu įkaite jo slraipsniub, Knygai ir klaupėsi jo paskaitų 

liukai jit gali paskaiiyu gražiai surašyta Dėdės Šerno gyvenimą 
iUuin.u prisufunti neitus laiKu* u pa^Kaityl! gražių istorijų 

Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
>/ p it u p<na\vių vi h N1S1J ŽMOGAU^ GWEN IMĄ —
iH’dcs šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at 

oa tr pažinojo u naujiesietų> aietviams. jaunimui, rašytojo ANTA 
kgKu lengvas vaizdus gražia lHera‘U<ine forma pasakojimas 

duo> progos susipažinti su miisu pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu
4 .. -uet* Uuuiugiur veiku

Antanu Sukeis, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado 
uutciu Seniu gyveniniu oruozai. išleido Amerika Lietuvių tsiori 

draugija Chicago. 19t>2 m 206 psl., kaina 2 do i
G.\l \\Mx N Al E

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės vinkliais kaina 4 doi.

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

ČIKAGIETėS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudaktuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdus aprašymai, ką ji ten mate, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai Iliustruota toto nuo raukomis 331 psl $3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS Au 
toriaus pastabumą neapgauna Intunsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos pera>ytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincai Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
K4 psl. Kaina $150

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

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

•etllinltBRf darbo valandomis arba užsakam pairu (r pridedant 
ar pinigine perlaida.

RIMTA KNYGA; - GERIAWA
Na u {ienose galima gauti puikių knygu^kurios 

kny9v spintą 4, .entyn,.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai. įrišta,
K, Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psl ...
Or. Kazys Grimus, ATSIMINIMAI TR MINTYS. TI lomiis. - Gra- , 

žiais viršeliais. 33C pšl.> Kaina $6.00.' Mikšiais virš.-n ŠS.ėb-z
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LieTVyišKŲ KNYGy t iSjO ; ,< <•■> 

RIJA, i dalis. 2U8 psl., Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; h,dalis, 225 psl., Įrišta'— $3,001 minkš
tais viršeliais

Prof.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl;, minkštai&.wr- 

sėliais. . y ’* ■ ' ’ c?-"'
Juozas Liūdžius,
P. Liūdžiuviene,

Viena iš tokių yra gausus vp 
tamino C. naudojimas pavida
le vaisių-daržovių — priedui dar 
vitamino Č tabletėmis -tmimas. 
3. Reikia sumažinai penimą mie- 
gPW- . .. I ,. Z -y . j 
B.,Mitybos: geriąims y-inc ! ■

Nėktausyfainė nė Vieųb blo
go pranašo mityboje. Tokių pil
na mūsų aplin koje. Iki šiol mū- 
sų dalikatesų krautuvėse pilna 
riebių ir kiaušinių tryniais per
krautų kepsnių. Su-tokiais lie
tuvis jau senai turėjo atsisyei- 
'kinti. Nieko negelbės mokslo 
atsiekimas — patarimas, kad 
reikia vengti per tryniuose esa
mą cholestarolį trumpinus sa
vo gyvenimą, jei žmonės nepa
jėgs tokiu patarimu naudotis. 
Šiandien mes -netv-arkome savo 
jausmų —^tenkiname savo -go
murį savęs žudymu — sklero
zės per cholesterolio gausą dau- 
gin imu. Rytoj mes gulsimės lo
von sklerozės pakirsti ir šauksi
mės pagalbos. Dažnai tokia pa
galba bus nebegalima, nes ge
rokai pavėluota. Daug išmintin
giau bus mums elgtis sveikai šių 
metų pradžioje, o ne jų gale. To
dėl visi lietuviai pradėkime ryž
tis sekti medicinos 'nurodymais 
Reikia daryti kas reikia, o he 
ką mūsų nesutvarkyti jausmai 
mums diktuoja. :

Kiekvienas šiandien rnažinki- 
me savo taukus po savo oda. Jau 
vien suliesėjimas iki nprmalaus 
svorio daug muihs taikins gy
venimo pailginimui bei jame di
desnės laiųiės ataiekiml^. Atlik
ti per paskutinins JO.rr^tų ta
rnai su gyvuliaistfitoodo. Ifed 
gyrio maiste suniažiaį| kalel
ių kiekį galima jo gyvjeaiimą pa
ilgi n ti riet 50'<. Todėl kei.^i- 
me savo valgio ;pi*očiajSjSveikeš- 
niais. Vaisių-daržovi^. imkime 
net dešimt kartų, daužau min
ioti negu’iki šiol naudojortiL 

I Nebijokime, kad reikės dažnai 
m :ms išvietėn lankytis — vaisių 
4 iltys plaus nuodusjš mūsų kja- 
no ir jį maitins geri a u šiom i s "me
džiagomis. Baltymų pradėkime 
gausiai naudoti. Ypač daug jų 
sunaudokime valgydami sojos 
pupas, žirnius, pupeles ir pupas. 
Graikų krautuvėse galima jų,

£2.00 hj
Kairys, LIETUVA BUDO^ gražiai įrišta, .41g.1ps£^ $5.50 3

£5i00 >
RAŠTAI, 250 psl. ___
ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIljOŽIŲ, . I į 
. -v-—...  
TRYS IR VIENA, jaunystės atsinununaj . - ?
-i.,.—.—‘

POVILAS MILERIS, biografijos bruožai.}.232

vienas gimęs nori ilgai tuščių išsireiškimų visokios 
ngai gyventi. Visas var- laimės linkėjimų — eiti prie to
ri vien norais — neįde-; kios laimės atsiekimui būtinos 
stangų — retai kada pa-i veiklos. Pirmiausia stenkimės 
laimingo ir ilgo gyveni- j suprasti laimingo ir ilgo gyveni

mo pagrindus, štai dalis jų.ai’kti. Visas mūsų gy- 
laimingumas ir ilgumas 
o didžia dalimi nuo mū- 

tangų. Čia dar mums tal
kina aveldėjimo kraitis ir gy
venimo vėjų palankumas, ži
nos.: .. net geriausiai paruoštą 
laiv s.i geriausiais vėjais ir bu
rėmis niekas nejplukdys i ramų 
uosi.' , jei žmogus neturės kryp
ties i kurį uostą buriuoti savo 
laivą.

I ė' to mes visi nuo šiandien 
trejo ai tvarkykimės: kūnu, 
ir -asmenybe tobulėkime — žmo- 
niškėkime. Tik tada mes pajėga 
sim ne tik ilgu, bet ir laimingu 
gyvenimu džiaugtis. Ypač Nau
juose Metuose visi turime nuo

tokia gtjio kiekvienam 
sų linki Ms skyrius.

Išvada. Atsisakyti 
mės įsigytų visokiausių 
rų ir negerovių sveikatos srity- Į 
j e. Neatidėkime viso darbo ryt
dienai. Nepaveskime savų pa
reigų kitam, net Dievui įskai
tomai. Mes gimdami kiekvie
nas atsinešame nevienodą kraitį. 
Vienas gimdami turime jėgų pa
sistatyti tik šuns būdą, kitas j 
garažą, trečias dangoraižį. Taip 
nevienodai stiprų sveikatos krai
tį tunįdami nenusiminkime, nes 
to pagrindo pataisyti mes nega- 
ime. Tik kiekvienas neapsileis
kime ir galimumo ribose dirb
kime galimam savos sveikatos 
nagerinimui, savo gyvenimo 'pra
ilginimui ir savų dienų didesne 
laime apsiautimui. šiuose, mies
tuose geriausią darbą atliksi
me, kai atsikratysime įvairiau
sių prietarų sveikatos srityje. 
Vienas kitą skatinkime šioje vei
klos srityje ir imkime vienas su 
kitu lenktyniauti geresnės svei
katos atsiekimui. Sėkmės šio-j

t j PL IKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
i ė LIETUVAI: IR ŽEMDIRBIAMS
» E- Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
tu rita Chicagoje 1966 metais paties autoriaus. lėšomis. Knyga dviejų, da-

} Uų: žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
~ *“ūkio švietimas Lietuvoje.
® Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
'■» nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
Z ' griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
' ■ mų ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
- f tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
Į ! ir - prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.
_ • Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
X. !. absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa-. 
. ; sauJĮ išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
\ ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 

: liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
•4 , žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori -pertraukti. Knyga 
< ’ autoriaus skinama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
j mai Tėvynei Lietuvai”.
-I t Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 

Gaunama Naujienose.
T Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

} N A U J 1 E N 0 S
t ' i 73'1 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
-f į Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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MM0W A. SVTL0XTS

K. JANMČNAS Klaidingai galvoja
Neesu ALTos > Valdybos nei 

jĄs Tarytos narys, bet ALTą
“pasiuntiniai” eina valdžios 
įstaigose kalbėti visų Amerikos

riša hrdiŽn1 Tėfttiti, kaip vie- lietuvių vardu. Ji atsirado, kai 
nirrtelj Ah^Tikoft iielUril/ veiks jdš vddai pasikėsino į Vasario 

—ntį^dėl Lietuvdš-Iff-sioš laisvinimo reikalams 
ne labui nustebinti reftkaMas atikas. Toks jų už- 

’ ■“■•'■ 2' parodė norą ALTą su-
žlugditi finansiškai. Ji atsira
do, k®> Bendruomenės vadai 
tylėjo Uėl vaikų vežimo į pio- 
iltenlėrių stovyklas, dėl stu- 

dėtitą gabenimo į Vilnių, į po- 
litrukų ktoršns.

jf afšifddo, kai jos vadai ty- 
lėjo^ kai Maskvos valia buvo 

i,T.r A šiiiiiGitfmi menininkai Anieri- 
■ , -hfcoš lietuviams surengti koncer-it^aiko^kj^ .Ų_ . Jj atsirado, kai Bendruo-

■"■ė spa-dinti 
t proRbrtiūnistine propaganda 
dvelkiančius lituanistinėms -mo 
Jtykkjrriš vadovėlius. Ji atsira
do, kai, Dėndruomenės Tary- 
btm buvo klastojami rinkimai. 
-Ji aisirado, kai jos vadai ma 
žai kreipė dėmesio į Bendruo- 
riienreš visuotinumą, t. y. ap- 
jiigti kiek galint plačiau lietu
viškąją išeiviją, kai mažai 
kreipė dėmesio į lietuvybės iš
laikymą bei jaunimo vasaros 
stovyklas. Taigi, šios priežas
tys, o nė ašmeninės ambicijos 
sukėlė joje opoziciją.

Kaltinti ALTą, kaip ją kal
tina K. Jankūnas, tegali tik tas, 
kuris uitnėrikia akis, bei užsį- 
kefnša ausis ir nenori matyti, 
nei girdėti apie tas priežastis, 
kurios tapo pagrindu reikalau- 
ti Bendruomenėje reformų. K. 
Jackūnas Skelbią didžiausią ne

tįl dėl Lietuvdš-1ff-tdoš laisvinimo

Jauktum' Juškas “th'l AUT 
guirių^ : ftaŽcelblšš^ 1^75 ih. 
jfr&idžfft fyėh. iK h./ Dirvoje. 
Laiškas jyrĮjn, neobjektyvus, 
prĄšilerikb|niJs suitiria.
' f Ti|sa Ssbrtšf jįfiM f6ū nebe pir- 
ni^ kattąiį>asfskaftteūą pykčio 
aistros pagautas /savb laiškai^ 
tar draugei taLDartaninkė, t o 
Š£ krtą Ir Širvoje. Sayo ltnške

ir.' pąiaikb:škįiim4.

tik jifttfe kĄšta.' įėt jis ilūidf- 
ifš ir kftiisL ALTa Bėndradme- 
nisneskabfo .ir jos skilimo' ne- 
uftaikof įjf'aiį -k^š ršiąridierL 
Žehdręį»u»fhėje vykstą,' Vyksta 
be/.ALToshntėrvencijoš.'
i L-Faktus kilo opb
ririjhj rėkdaująriti ,ją rėfor- 
muofi. Bejt ją sukėlė nė ĄLTos 
vadovai, h Bendruomenės .ya- 
ilaL kai jietj^mukrerpe. nuo jos

Bėrftlrubnąęnė . yra..<<skaldoma 
dži-.ąšmer^uų ambicijų.' 'Opo-

vadovai ėihė kėsintis šunaikin- 
^AhSŽįrikdjegau deširirtmėčiūš 
sžfetrni^aįtvėikiaiičią, . -plačiai 
^aYo veikiu iiplėtusį kėvoje dėl 

..tautos.. laiSyės AL
Toš':iriėiksŠį;:/ftxlato'

save
bė't - ■■.'yeifelau'iEĮurio^fiĖiesąj' kad opozicinę reakciją

‘ W $5.00 metams!

(Regtriiari prėžimerata — $10.00)

^Pavardė ir vardas)

(TSsIes adresas)

Diėffenbachia

i -.

Priėjus dviems metams pe pasisekusios Rimos "Godfathąįr cpŲnfrf", 
Marlon Brando yra vėl įsėdės į vakar y balne. Jis užbęipi yąįdlnirna 
filmoje "The Missouri Breaks", kartu su Jack Nicholson, Montanofe.

Bendruomenėje sukėlė tik ke
li ambicingi asmenys.

Jis nenori žinoti, kad į šį 
opozicijos reikalavimą yra įsi
jungusi didelė dauguma lietu
vių, gyvenančių plačiame Ame
rikos krašte ir, kad jų skai
čius kasdien auga. K. Jankūnas 
būtų parodęs geros valios, jei 
jis būtų pasiskaitęs reportažus 
apie šios RLB suvažiavimus 
Chicagoje. Nebūt tada jam rei 
kėję rašyti, kad tai yra darbas 
tik kėlių ambicingų asmenų.

K. Jankūnas rašo, ALTa 
skaldo Bendruomenę , bet ar 
galima taip skelbti, žinant tas 
priežastis, kurios ją skaldo? 
Tokį kaltinimą mesti ; ALTos 
adresu be įrodančių faktų, reik 
tų vertinti noru jai , pakenkti, 
ją susilpninti. Pagaliau, koks 
ALTos nusikaltimas, jei jos 
seime RLB atstovas tarė pasve-i 
kinimo žodį? Kodėl, jo ma
nymu, jis negalėjo pasveikin
ti? Juk faktas, kad RLB yra 
Amerikoje legali, ji turi ir le
galumo dokumentus, ji turį' sa
vo Centrą ir savo padalinius 
JAV, „tai kodėl ALTa turėjo 
jai uždrausti tarti žodį jos sei- 

r;/,- -

MatyL kad K. Jankūnas ne
skaito spaudos. SRdifant tik 
frontininkų užgožtoj, nedaug 
žinosi, kas vyksta išeivijos gy
venime. Todėl j i ir vaidena
si .ta mintis, kad tik.kčli ariibi- 
čijų pagauti asmėnčš griauna 
Bendruomenę, o ALTa juos 
globoja.' Bet gi, šis įb tvirtini
mas, nėra jo, b tik pąsisaėin- 
tas iš St Barzdukb redaguoja
mo “Pasaulio liŠfrĮ^RF’.

K. Jankūnas fūtfifna Bend
ruomenės vadus, kad jito ne
kreiptų dėmesio f fbriSs ašme
nų.ambicijas, nes laikui bėgaint 
jos išnyks. Jei jo nidnyitfu, tai 
būtų tiesa, kad cid Ųk afribici- 
jos, tai. kam dar rfe’ilėjo rašyti 
laišką ir pul ti ALToš i riš fi tuci j ą, 
kuri hera kalta, karii ją šokin
ti įkaitinamųjų suolą?

Visokių nėsusprSfiiftų ir blo 
gj-biij šaltinis yra /.ighcitacija. 
K. Jankūnas tikri-/: t© žodžio 
prasme yra ignofanfaš, neš jis 
iki šiol dar nežino,- kds Bend
ruomenėje dedasi^ -kad ji šian
dien yra atsidūrusi akligafvy- 
je.- Tjiesa, yra ir fokių ignora- 
cijų; kurias gahriiĮ pateisinti, 
bet, siiio"atveju K. TatikSfid he- 
žinojinio^pateisiriti •' -'negalima.

Juk jis tas Aukšči.'fa minėtas|l 
ski'inio priežastis privakjo ži
noti. Jau ne karią buvo, kelia 
linos spaudoje, del ko Bendruo- Į 

.menę reikia reformuoti.
Į Jis savo laiške rašo, dar ir 
kitą tteieisybv, būk tai ALToš 
rimui? Butų paskelbta rezoliu
cija, kuri siūlo . atsistatydinti 
teisėtai* išrinktai LB Krašto 
ValdybŠL Tokia, rezoliucija 
seime ųėbuvo paskelbta. Jis tai 
rašo grynai iš piršto išlaužęs. 
l*ai yra visuomenės klaidini
mas.

K. Jankūnas savo’ laiške 
purkštauja ir liepia ALTai pa
sirūpinti savo pačios namais, 
nes tęų nepaNyzdinė: tvarka ir 
struktūra,; bet to faktais nepa- 
rgmus,' jodo kiek jis mažai tu 
-ri-geros valios^ jam nerūpi fak
tai, b remiasi' nugirstais' plet- 
kęliais. Jei jam parūpo ALTos' 
namų tvarka,, tai toks rūpestis 
tūrėtų būt.nukreiptas ne į AL
Tą, o į- Dendrūoniėnę^ kurios 
vadai joje padarė daug netvar
kos, ją suskaldė ir prieš ją vi
suomenėje sukėlė opoziciją. 
D r. K. Bobelis aiškiai nusakė 
savo atsistatydinimo' pareiški
me, atspausdintame, tame pa
čiame ' Ę)irvos numeryje, šalia 
K- Jankūno laiško. Ar gi jam 
nieko nesakč; kad ir'toks fak
tas, kodėl iš Bendruomenės Ta
rybos narių -'.tarpo pasitraukė 
ne viep. dr; K- Bobelis, o visa 
eilė žymių visuomenės veikė
jų — bendruomenininkų? Ko
dėl? Į šį jclaušimą Ki.Jankūnas 
neieško atsakvmo, nutvli. Ma
nau, kad-Dirvos skaitytojams 
dr. K. Bobelio pareiškimo žo
džiai padės geriau suprasti, 

-kas šiandien-vyksta Bendruo
menėje: - “Negalime pasilikti 
tokioje Bendruomenes Tary'- 

' ?boje, kuri nebando sujungti ir 
stiprinti I JAV- Bendruomenę, 

‘ bėt priešingai, yra labai daug 
prisidėjusi prie jos suskaldy
mo ir tą skaldymą savo pareiš
kimais bei vienašališkais veiks- 

’ mais toliau tęsia”.. . ' '
j : Pagaliau .-t- kam gi lįetuviš-

■ koji išeivija, turi daugiau pa- 
' tikėti, dr. K. Bobeliui' :ar -bė?
■ -purkštaujamam.’K, rjankūpųi,
' kurio
:apgailestaiiti;L -jisTteįsįjun-

■ ;gia į t^^^udraemenintakū-^ei-
. lėš, kėtrfexžata^ffife'?iiisėš.tiL'.-i;

(:>|J1)AS BAIGĖ ATOSTOCiAS leltii. () lai kainuotų daugiau 
nei .>2,(KX) dol., kuriuos buvo 
planuojama surinkti pietumis.

Tačiau ponia GrainshaniiHer, 
kuri yru Fordo rinkiminio fco-t 
mileto Varlyje rinkikė, išsiun
tinėjo daugiau kaip KM) pasiža
dėjimo kortelių, prašydama 
1,(XM) dol. kontribucijos prezi
dento kampanijai ir, matomai 
įtraukė daugumą iš 52-jų porų 
esančių svečių sąraše.

Spaudos sekretorius pasakė, 
kad Bob Visser, Fordo komi
teto juridinis patarėjas, per
žiūrėjo reikalą ir nusprendė, 
kad pirmadienio nakties pie
tūs nekvalifikuoja kaip fondo 
rinkliava. AB

PRIVAČIAIS PIETINIS

Vail, Colo. —<■ Prezidentas I'or 
las baigė slidinėjimo įr vaka- 
.'ojimo savaitę pirmadienį prie 
štaigingų privačių pietų stalo 
būdamas svečiu. Pietūs pra
džioje buvo numatyti kaip rink 
iiava respublikonų fondui sti 
įėjimo kaina 1,000 dol. vienai 
porai.

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius Ron Nessen pasakė, 
kad pietūs buvo iškelti buvu
sios artistės Sheika Grain
shammer ir kad Fordas juose 
dalyvavo su sąlyga, kad nebus 
daroma jokių kontribucijų jo 
kampanijai.

Nessen pasakė, kad Baltieji 
Rūmai taip norėjo, todėl, kad 
kitaip dalis Fordo atostogų ke
lionės išlaidų būtų priskirta jo 
rinkiminės kampanijos komi

ALTos namus pavyzdinę tvar
ką ir struktūrą, kurie ne
griauna Bendruomenės, bet 
šaukia, kad joje nėra tvarkos, 
kad jos organizacinė'struktū
ra, negera jr kad ją reikia gel
bėti iš nuosmukio ir atstatyti ją 
į jai skirtus darbo barus.

KONGRESO BIBLIOTEKA

Kongreso Biblioteka Washing
tone turi 336 mylias lentynų, ku
riose sukrauta 17 milijonų kny
gų. apie 8 milijonus fotografijų; 
daugiau kaip 3 milijonus žemė
lapių, 81 milijoną rankraščių ir 
4 rriilijonus muzikos gabalų (gai
dų).

5KA1TYK P/TS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI • :r 

NAUJIENAS

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

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

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL - Kaina $2.50.

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

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

'Dauguma' šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas' knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ir 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Z==S£-------1 »■! • " ■ II' UIT. ,

Prof. Vaclovo Biržiškos ■ „ j

• .SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ I 
ž L KNYGŲ ISTORIJA f 
į-- Pirmai ame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, į 
; -; Abur temai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose j* 
-A ? r vFršenuSe* už $6<00.

> . Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu: X
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Fresh ideas for . įį
z-.

Jf- ’ - *7 I ■ ' J* '• v _ t ■ “ ' T : •

(Z /Saint Anthony
Brighten your home, apartment or office with a 

beautiful, live house plant from Saint Anthony 
Savings. ■. -

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

If you enjoy making things, or know someone 
who does, you may want to select a do-it-yourself 
terrarium kit.

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

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

Dracaena

$1000

$2500

Deposit Ivy DieffenbachM Jade Dracaena Terrarium
$250 $3 $3 $3 $3
$500 $2 _______ $2 $2 $2 $2

CHOOSE ANY ONE OF THE ABOVE FREE/ 

GET YOUR SCHEFFLERA TREE FREE!

Terrarium

Deposits must be left in the account for minimum of six weeks or be subject 
to pay for the full price of the premium.
, One selection per family and remember quantities are-limited.' so hurry 
in today. '

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

. OFFICE HOURS '
Daily 9:00 to 5:00; Monday 9:00 to 8:00 • —

Saturday 9:00 to 1:00 
Wed. & Sunday Closed 
Suburbs call: 656-6330 
Chicago call: 242-4395

COURT, CICERO, ILLINOIS 60650

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

SAVINGS &
1800 So. Halsted St
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070Isteigta 1923 metais.

■ • įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų
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Subscription Rat,*:

In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
nx month. $8.50 per 3 months. Id- 
•ther USA lacalities $28.00 per year. 
114.00 per six months. $750 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
sther countries $31.00 per year.

i5 cents per copy

Dienraicio kainos:
Chicago  j e ir priemiesčiuose: 

metams______ __
pusei metu___
trimt ______
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams ______
pusei metu 

$7.50
$2.50

$30.0u
$16.00

$31.00
$18.00

$4.00

$16.00
$8.50
$3.00

$26.00
$14.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metu 
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
Metams ______
pusei metu ___
vienąm mėnesiui

x Naujienos eina kasdien, ilakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ber 
drove, rZšS So. Halsxed St.. Chicago 
DI. 60608. TeK HAymarker 1-8100

Pinigus reikia siusti- pasta Memey 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)
Lietuvių išeivijoje, ne vien 

Amerikoje, bet ir visame lais
vajame pasaulyje, panašiomis 
kategorijomis galvoj an tieji lie
tuviai sudarė bendradarbiau- 
tojų ir tiltų statytojų sąjūdžius, 
kurie tautiniame komunizme 
įžiūri atramą lietuvių tautos, 
ateičiai. Bendradarbiautojai 
nėra komunistinių įsitikinimų 
ir vengia • politinių ar ideologi
nių konfliktų su vietos valdžio
mis, atsiriboja aiškiai nuo Mas
kvos komunizmo, kurį laiko 
ideologine priedanga rusiška
jam imperializmui. Tačiau sa 
vo veikla remia tarybinę Lietu-

vą ir garsina jos tikrus ar ta
riamus laimėjimus. Jie negai
lestingai kritikuoja visą išei
vijos vedamą laisvinimo poli-

lingą tautiniam komunizmui 
ir ugdo jaunuomenėje tarybi
nės Lietuvos patriotizmą.

Ryškėjantis lietuvių išeivi
joje susiskaldymas į dvi prie
šingas idėjines stovyklas yra 
žymiai kompliknotesnis, negu

mokratinė tauta. Joje vyravo

nustelbdama libęraiinius ir>so-

NAUJIENŲ rištinė atdan kasdien. išskyrus sekmadienini, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vaL

cialiuius sąjūdžiu*. Itar dides- 
nėję persvaroje-katalikų sro
vė pasireiškė naųj—n r atei- ušstiBėįe 
viltose, nes kairieji per pirmą< bar, tat

ir Ki

e-j joje licit 
intstaktai

protestą irtifkįjį

tinas aiprite^LiBaa įtr

jį bolševikmetį buvo įtraukti km^vvš 
į sudaromus tarybinius orga- tari* 'tauto* q 
nūs ir naciams užėjo* tapo pir. 
monris aukomis.

Pačioje pradžioje & išeivi i,; 
kairiojo sparno atsirado pa
vieniai balsai, kurie nedrąsiai 
pasisakė už bendradarbiavimą 
su kraštu tuo norėdami parem
ti lietuvių tautinį komunizmą, 
kaip realią atsparą, lietuvių tau
tos išlaikymui totalitarizmo 
sąlygose. Tolygiai jie nukrei-

.ratio j^neenimo ir .tūnojo i
iDteiefcuiMiraM)

epięsli

f pas tėtyti. Astra vertus 
^alicxxy ĮpataUUvus tpratas bto 

bių isIaifcxH ^savo .mdkykhį, tfu- “— 
rėti savo spaudą, leisti knygas,

težėri vien xeligi

Įima pilnumoje pasavinti $ttu- 
jųjų amžių galvoseną ir mesti

do savo protestantišką sąmo- žvilgsnį į ateitį. Tokiam durita- 
ąę. kriniui perimti įlietavių iprtae*-

Panašiai ir .visa 'Sėtuvių iau- ***^MU^e
U buvo pruradmi ““t

Jos vietą dafiaai užpildė Mdn-

politiką, .nes ją tįsitikinimu, 
toks nusistatymas teikė Mask-

Lietuviams jau įgriso kontrolieriai
Lietuvą okupavo sovietų karo jėgos ir policija. Ji iš

vaikė buvusius valstybės tarnautojus, išardė pačių lietu
vių vestą darbą ir įvedė visame pavergtame krašte so
vietinę sistemą. Okupantas skelbė, kad ta naujoji sistema 
būsianti geresnė ne tik darbininkams, bes visems krašto 
gyventojams. Pasakojo, kad krašte bus daugiau duonos, 
mėsos, drabužių ir kitų būtiniausių prekių.

Raudonarmiečiai, čekos pulkininkai, tankistai bu
vo pirmieji nepriklausomos Lietuvos kontrolieriai. Jie 
skelbė naujus Įstatymus, rinko “liaudies seimus”, skel
bė nutarimus ir vežė i Rusijos šiaurę kiekvieną lietuvį 
kuris galėjo jiems pasipriešinti' arba jų darbus kritikuoti

Karių ir čekistų nepakako. Lietuvių kontrolės dar
ban buvo Įkinkyta policija ir komunistų partija. Ištikimu 
policijos ir partijos narių buvo labai mažai, bet rusai 
ėmėsi kitų priemonių kraštui valdyti. Nepajėgdami su
valdyti pavergtų lietuvių jie ėmėsi laužti pačius lietuvius, 
vertė juos stoti Į partiją ir padėti okupantui kontroliuo
ti visą kraštą. Pirmiausia Į talką rusams stojo parsidavę 
laikraštininkai, minkštanugariai ir menininkai, pinigų 
lengvai užsidirbti norintieji rašytojai ir kitoks silpnos 
valios elementas.

Bet ir jų pagalbos rusams neužteko Partija buvo 
silpna, parsidavę menininkai į plačius lietuvių sluoks
nius jokios Įtakos neturėjo,. o lietuviai iš principo neskai
tė Vilniuje gaminamos komunistų propagandinės spau
dos. Tada okupantas sugalvojo dar vieną kontrolės prie
monę. Visame krašte jis Įvedė kontrolierius. Jie priva
lėjo prižiūrėti, kaip kiekvienas darbininkas dirba, ką jis 
daro po darbo ir ką jis daro, kai nieko nedaro. Įvedęs 
kontrolierius kiekvienoje Įstaigoje, okupantas pradėjo 
versti lietuvius skubėti ir lenktyniauti. Rusai norėjo, 
kad lietuviai daugiau gamintų ir tuo būdu galėtų išvežti 
Į ^Rusijos gilumą daugiau maisto ir pašarų.

Lietuviai yra kantrūs, jie gali daug pakelti, bet ir 
jiems netenka kantrybės kai spaudimas darosi nebepa-: 
keliamas. Lietuviai, jų tarpe net ir patys komunistai ir 
okupanto pastatyti Įvairūs direktoriai bei prižiūrėtojai, 
pradėjo priešintis kontrolieriams, ragintojams lenkty
niauti, specialiai pastatytiems prižiūrėtojams, Į kaimus 
važinėjantiems laikraštininkams ir šokėjams. Šiandien 
partijos leidžiama Tiesa aprašinėja, kaip pavergtas kraš-

tas priešinasi kontrolieriams ir kitiems išnaudotojams. 
Lietuviai nebetiki pasakoms apie naują sistemą, atne
šančią gerbūvį darbininkams ir visiems gyventojams, 
nes jie iš patyrimo Įsitikino, jog tai.yra tiktai pasakos. 
Rusų leidžiama Tiesa šitaip rašo:

V'. Z-/ _ •' ‘

“Prieš trejetą metų “Laisvės” fabrike (Kretin
gos) liaudies kontrolės,grupė tikrino .produkcijos 
kokybę ir gamybinių užduočių vykdymą cechuose. Bu
vo atskleista nemaža trūkumų. Bet kaltininkai at
sisakė pasiaiškinti liaudies kontrolieriams, kaip ir 
kodėl tos negerovės tarpsta. Grupės pirmininkas 
Vitalijus Baltučhinas nuėjo pas fabriko direktorių 
Albertą Gužauską. Tačiau įmonės vadovas .neparėmė 
liaudies kontrolierių. Tada jie ir atnešė Jonui Liniaus- 
kui patikrinimo aktą, kitus dokumentus ir savo go
das. Rajono liaudies kontrolės komiteto pirminin
kas pasikvietė Į talką kelis nusimanančius specialis
tus ir kartu su jais daugiau kaip dvi-savaites tikrino 
liaudies kontrolierių akte aprašytus trūkumus. Ra
do jų net ir daugiau, negu atskleidė’vietiniai drau
gai. štai tada partijos rajono komiteto Biuras pir
mą kartą griežtai pasikalbėjo su fabriko direktoriu
mi, išaiškino jam, kad negalima ignoruoti liaudies 
kontrolierių. Netgi partinę drausmę paskyrė”, 
(Tiesa, 1975 m. gruodžio 23 d., 2psL). L

.- - jr j .

1975 metų pabaigoje sovietų laikraštininkai drįso 
iškelti viešumon, kas dėjosi Kretingoje prieš trejus .me
tus. Kretingiečius tikrino ne tik pats direktorius, -oku
panto pastatytas, bet juos tikrino komunistų partijos na
riai, policija, lenktyniauto jai ir įvairūs dirbtuvių .komi
teto nariai. Jie-visi elgėsi pagal savo pajėgumą ir gabu
mus. Iš netikusios medžiagos jie gamino pačius geriau
sius gaminius, Bet rusams .ir to nepakako. Okupantas 
pradėjo prie lietuviu kabintis kontrolierių pagalba.

. Kontrolieriai savo pareigą atliko, Kretingos dirbtu
vių lietuvius apskundė, bet naudos iš viso to reikalo oku
pantui buvo mažai. Nukentėjo paties okupanto .pastaty
tas direktorius, bet okupantas per trejus metus hepri-' 
vertė kretingiškių gaminti .daugiau prekių. Jeigu kon
trolieriai būtų padėję, tai jis nebūtų taip ilgai laukęs ne
gerovėms iškelti.

Iš pačios komunistinės spaudos matyti, kad lietuviai 
kovoja visomis galimomis priemonėmis prieš išnaudo
tojus.

Lietuvos komunistą jpartija ir 
vesti kietą politiką prieš bet 
kokias lietuvybės apraiškas.

Taip .formuojamos.mintys iš
eivijos spaudoje ir suvažiavi
muose nesulaukė plataus at
garsio, aes jų Lėtėjai, .dažniau-

veninui- JReikėjo didelių “Auš
ros'’ ir “Varpo” pastangų pri
kelti ; lietuvių tautinę sąmonę ir 
-paruošti ją Jcorai až iietuvos 
laisyę., Tužian inrturėta span-

tišką sąmonę. JKoes tevaageB-

laikntarpyjebnvDgaYę'.iiaugiau

vių •tautas gyvenimą, ihet

niDnės atgavimas.

jas. EJoinsariniajs pa grinda c 
yra įsteigta Lietuvių Evangeli-

blausia, jie .nesugebėjo išvys-

dažnai Įpuhiami j savo pačių 
prieštaravimus. Visai pagrįstai 
plačioji lietuvių-išeivija sutiko 
tokias mintis .-su nepasitikėji
mu ;ir .įtarimu, rkad dirbama 
priešo naudai.

Reikalai žymiai pasikeitė, 
kai po II Vatikano susirinkimo 
R. Katalikų Bažnyčia ėmė ieš
koti sambūvio su -komunizmu. 
Dabar lietuviai’katalikai, 'Va
tikano Rytų politikos poveiky
je, tiek šiapus — tiek anapus, 
ėmė siekti bendradarbiavimo

mi j imu persekiojamai Bažny-

visame pasaulyje, taip tieta- 
vių tautoje suskaldė 'katalikus 
į dvi priešingas stovyklas.

pateko vėl j

.Neturėdami -savo protestan
tiškoje dvasioje .auklėjimo ži-

galvojimo irlaisvės’kavoj^tpa-

lankydanti ibendras ; mokyklas,

mantiniai

sistatymo lteftiriu tiatltos 
vės Lovoje. /..''-.Jį

(Bas ifaįgrss)

vo kaip lietuvišką ..galvoseną ir

areštavo tris “nepilnamečius”venime evangelikai pritapda

tuviškų partijų .ar .sąjūdžių, iKeanedy,aei«dD3®e-Wdajai 
perimdami jų ideologyas. Nie- Eastern Airlines leruutiŠĖį. gži' 
kam anuomet neateidavo į gal- siai,.šaukė; pa^t^te yrs 
vą mintis, -kad reformačiųjaifiė-? Pastatas bus' susprog-
ra vien religinis reiškinys, bet 
dvasinis sąjūdis, padėjęs pa
grindus naujųjų amžių istori-

dintas 1” Terminalo sa.Lėjer ^bu- 
vo apie 300 keleįvi.ų .pakeliąi' į 
Miami, Fla. Į "' > " AT J

dvasiškiai toleravo, -kad lie
tuviu evangelikų sanjprfttavi

Russo18 metą;
ir Erie .Schwartz 17
žiaus. Penktadienio naktį dėl

ideologįjų. Todėl Nepriklau
somybės laikais lietuviai evan-. iko ;uždarytas. .

Panašiai, dviem vaiandota'bų-Ar lietuviai evangelikai tu
ri savo skirtingą nusistatymą Įfelikai .&avo [politinėje ar kul

tūrinėje? veikloj e, nep arodė sa- 
vo Paąūru ifaiirtnuao. ;> peį.

Pne» toki 
kelti protesto balsą 

jaunoji hetuvių akadem&ų valandi

dėl lietuvių tautos ateities, :ar 
-gravi tuo ja. .vienon ar kiton ssto- 
vyklon, ar, pagaliau, -pasilieka 
neapsisprendę ir , pasimetę 
kryžkelėje? Teoretiniai imant 
lietuviai protestantai turėtų ;ir 
privalėtų -vadovautis-visai skir
tingomis sampratomis, nes re- 
'formacija -yra padėjusi dvasi
nius pagrindus naujųjų ’ amžių 
istorijai. '-Tikrumoje .dalykai 
atrodo visai ’ kito j e šviesoj e.

P.o pergyvento Tvano, lieį 
tavos reformacija -pateko ,į

tuvių -Protestantų Akademiku 
Sąjungą. Tačiau nesulaukę pa
ramos; išeevangelikų.hažny  tiriu.

intelektualiai .pasiruošę, tufe 
jo nutraukti-savo veiklą.- Už-
.simojimes subrandinti išeivi-1 
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13
MANE VEŽĖ Į LIETUVOS GATVĘ

— Rusas yra drąsus, kai užpakalyje stovi sovietų 
kariuomenė, vedama nepaprastai žiaurių karininkų, 
— tęsė toliau tas pats taksi šoferis.

— Mes žinome, kad rusai nieko nepadarys, todėl 
ir ryžomės Rokosovski išprašyti. Kai Varšuvos garni
zonas atsisakė Rokosovskio klaushyti. tai visa jo ma
gija dingo. Jis dar bandė vienur kitur skambinti,*ban
dė siųsti pasiuntinius, bet kai išaiškino, kad jo telefo
nas tiktai telefono centralinę pasiekia ir jo pasiuntinys, 
iš Varšuvos neišėjo, tai ir aprimo. Varšuvon atskridęs 
jChrušciovas dar bandė šūkauti, bet kai įsitikino, kad 
pačioje Varšuvoje niekas jo neklauso, tai sutiko pada
ryti nuolaidą ir liepė Rokosovskiui sėsti į lėktuvą ir 
skristi į Maskvą. Jeigu Chruščiovas būtų kėlęs triukš
mą, tai jis iš Varšuvos nebūtų išskridęs...

Man patiko, ką tas lenkas pasakojo, bei aš žino- 
jilu. kad lenkai komunistai vis dėlto buvo didesni pa
triotai. negu lietuviai. Lenkai pasipriešino rusams ir 
išvijo juos, o lietuviai bijojo rusiškam komunistui tei
kės žodį pasakyti į akis.

Aš maniau, kad lenkas n>ane veš į ‘‘tarptautinį*’ 
botėlį. bet jis. patyręs, kad esu lietuvis, nutarė mane 
nu vežti į Ueluvos ar lietuviškąją Varšuvos gatvę. Jis 
man sakė, kad ta lietuviškoji gatvė buvo netoli to res 
torano, kuriame mudu vakarienę valgėme.

PAIMTA PIRMOJI LIGONINE

_ Matai šitą vietą? — jis manęs paklausė, kai pri-

važiavome prie Litewskos gatvės.
— Matau, — atsakiau-aš jam. x
— Tai čia buvo -Varšuvos ligoninė. Vokiečiai čia 

vežė sužeistus savo karius. Varšuvoje buvo kelios-ka
ro ligoninės, bet ten kareiviai nebetilpo, čia atsirado 
keli vokiečių felčeriai ir-šioje ligoninėje buvusieji len
kai gydė Varšuvos sukilimo liukas.

-— Tai sukilimo dieną čia buvo vokiečiai? — aš jo 
paklausiau.

— Taip čia buvo vokiečiai, — jis man toliau aiš
kino.

— šioje vietoje ir visoje Varšuvoje buvo vokie
čiai. Rugpjūčio 1 dieną, kai lenkai sukilo, tai visurbu- 
vo pasiruošę vokiečiai. Jie laukė lenkų ir lenkus pasi
tiko kulkomis. Kaip jie žinojo, tuo tarpu mes nieko 
nežinome. Visi mūsų generolai įsakinėjo viską laikyti 
paslaptyje, bet kai mes.sukilome, tai vokiečiai masų 
jau laukė. Ir pirmoji Varšuvos sukilimo diena buvo 
pati liudniausioji visoje lenkų istorijoje. Varšuvos len
kai bandė prasiveržti keliose vietose, bet jiems nesise
kė. Kur jie bebandė. ten jie buvo atmušti Aišku, jie 
padarė vokiečiams - didelių nuostolių. Man pasakojo/ 
kad lenku sukilimo štabe nuotaikos buvo labai liūdnos. 
Lenkai l>andė prasimušti per Kieberdžio tiltą, beirbu-. 
vo atmušti. Jie bandė įsilaužti į vokiečių kariuomenės 
sandėlį, bet nepajėgė, vokiečiai juos atmušė... Vienu 
žodžiu sukilimas buvo prakištas, nes vokiečiai suki
lėlius pasitiko kulkomis.

Rugpjūčio antrą dieną, po visos nakties susišau
dymų ir pralaimėjimų, šioje vietoje Varšuvos lenkai 
laimėjo pirmą mūšį. Jį laimėjo šioje vietoje. Lietu
viškoje gatvėje, čia ant kampo Lietuviškos ir Kešy- 
kovskos gatvių buvo didelė ligoninė. Vokiečiai jos ne 
saugojo. Saugojo, bet nestipriai. Pralaimėję kelias

strategines vietas, lenkai nutarė pažiūrėti kas buvo Azerljeižane pats didži^^iasTižbrizo kaina 
toje ligoninėje, — man toliau pasakojo mano palydo^ ią’kAln^’Mef^lietuvfei rašytojai yra 
vas. "Nagi, ’jie'ten nustebo... Ji buvo .pilna vokiečiui 
sužeistų susirėmimuose su Varšuvos.sukilėliais. Vo
kiečiai ir toliau vėžė j minėtą ligoninę sužeistuosius.. .* 
Mes pastatėm sargybas’. Įleidom kiekvieną atvežtą vo
kietį, - bet nieko iš ligoninės nėisleidom. Visą rytą jie 
vežė ligonius, mes'rš jų patyrėme, kas.mieste jiarėsi...

— Bet kaip ilgai gali laikyti šitokią ligoninę? — 
klausia le&kas. - •

—’Vokiečiai pajuto, kad kas nors-su ja netvarkoj 
Je.Jie siuntė vežimus su sužeistaisiais, bet tie vežimai

pranešėiSšalinHŽ, >lrii Aiwerikos:«*riarij» paties rusams

traliavo. -Lenkai tarėjo-save žmonesrprie:feiefmTO, bet

nę kontroliavusieji 1 eukai.gavoįsakymą apleisti jiori- 
ci ją, bet.. bet tai ne toks lengvas dalykas. Jte/žinos,

ūų. Kyven to j ai. Prieš j aos wedė' kovą, ir azerbtiža mečiai.
'-Visi žinome, Ląd'trekiėSų. kariuomenė tbuvo pa

siekusi Kaukazą, Baku aliejus. Kada

sukilėliai laįp pat. lūkuriavo.
Tuo tarpo ž>uvo i išaiškinta, ’toje -pačioje '■Ko-1'

šykovskio gatvėje buvo dar viena .vokiečių kareivinė. 
Nustatyta, "L a d vokiečiai ‘tea: lafkė'beadradatfiių'bata- 
lijoną.

AZERBE3ŽANIEČIAI KOVOJO lPRIEA ĮLENKUS
Niekas nebūtų galėjęs tikėti, kad sukilusioje Var

šuvoje būtų buvęs dariays azerbežanieči>, kovojusių

AzerhrižaniečHi nėbuvo patenkinti msųotaru, dar 
mažiau jiems patik* savietiftė rtvarisa-hK»l®g tauteles 
tu rėjontšaugito-laisves. ibctvrisdBėlto laisvos nebūva, 
Sovietą jpofirijte be t kuria proga gyventojus gaudydavo

pusėn. .Jieieaane kad vofaiečMi padės jiems neptv 
klausomiems* /‘ * %

(Bus * f?

n iečiai kovoj* prieš .lenktis.
AzerbeiŽanas yra gana -didelė Irano provincija. 

Anksčiau Iranas -.wdiiwi Persi  ja. -Prieš.Imą -etba

f’

ras. jticss vedė ir komunistai, įsigalėję Rusijos caro sos
te. JOS VISAD RAŠO
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PELEP. PR 8-3229

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

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 37441012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 69S0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN? ILLINOIS*.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
. OFISO V

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai, penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DOS:

Į Kongreso atstovo Russo minty5 
apie Lietuvos teises '

pasakė, i.enkuuliemu naktį tarpvalst.y
jie būtų 

kuu .tj.kros sumos 
inveatavimu j individualines 
elektros kompanijas, pasirink-

lieluviAką vertinų Rusa, kalbės, pasakytos tanųra. poMyj.| jd jje fcus

Illinois atstovo p. Martin A. 
Russo kalba, liečianti Pabaltijo 
valstybių klausimą, pasakyta 
Atstovų Rūmų 94-j o Kongreso 
pirmoje sesijoje Washingtone 
1975 m. gruodžio mėn. 2d. .

Aš iškeliu 864-ją Atstovų Rū
mų rezoliuciją ir ją remiu. Bū
damas vienas šios reziuliucijos 

’.pritarėjų, manau, kad mes da
rytume didelę žalą narsiems Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos žmo
nėms ir savo, t. y. USA Pabal

tijo kilmės piliečiams, tylėdami, 
-*kol Helsinkio konferencijos su- 

1 tartyje lieka neišaiškinti nors 
ir mažiausi neaiškumai, abejo
nės.
' Šie Atstovų Bumai negali leis
ti 35 metų sovietų agresoriams

DR. PAUL V. DARAIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Westchester Corn m unity klinikos 
Medicinos .-direktorius, 

1938 S. Manheim R?d., Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą* šeštadieni 8—3 vai. Zz 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

GRAOINSKAS
GARANTUOTI 

RADIJAI 
NUO $8.50

2512 W.,47 ST. • FR 6-1998

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

(šia sutartimi) SSSR teisę vieš
patauti Pabaltijo valstybėse.

Antrojo pasaulinio karo metu' vuarus ir, naftos kainai pakilus 
hitlerišloas hordos (gaujos) ir keturgubai per paskutiniuosius 
raudonoji armija kryž-kryžmais 2 metus, tapo viena iš turtin- 
žygiavo per Europos šiaurės ry-1 giausių pasaulio šalių. 1973 m. 
... i i > .x g i jjįk doį U2 savo

naftą, o 1974 m. jau 20.8 bilij. 
dolerių.

Saudi Arabi ja turi didžiausius 
pasauly gamtinius naftos rezer-

REZ.: GI 8-0873
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 3-0001.

■imi iiimii ■■■«■ T~r»i—-»wi--------- --

■; TEL.'—BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907įWest 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

piu papuošimui, ir sezoninės 
. kapams gėlės.

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

DR. Kįli: Y.LJUCAS
TeL: 5^Jj4605 ^r. 489-44^ ; .

.1002 N. WESTERN AVEę „ 
5214 N. WESTERN AVfe’ —

Valandoj pagal susitarimą. '
MMCMĮ—MMB—TI-WT, IWIIII11 IIIIT-B

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
; GEL1 N Y ČI A

2443 WEST 63rd STREET .
TęĮefopai; PR 8-0g33 ir P&8-0834

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9861 ,

DR. J. MEŠKAUSKAS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7Ut STREET 

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

Trečiadieniais’ uždaryta.

DR. FRANK PIKKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAŠ--5EIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR U 

prostatos chirurgija 
2656 W.EST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4- po piety, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 7Z6-2880
Naujas. rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečįad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ’ t

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GL 8-6195.

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

Aparatai - rfoiefcai. Ban-; 
dažai. Speciali pagalba kojoms
(Arch Supports) ir t. t.

2850 We»t 63rd St., Chicago III. 60629 į 
Telef.: PRospect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

MOV IN G
; Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

Y ~ - i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

t Visos programos iš WOPA,
! , 1490 kiL A. M.
Lietuvrv kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.
ryto. i

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

f * ' • 'v " I

CHICAGO, ILL. 60629
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tų kampą, kruvinose kovose Išr 
niekindazna Pabaltijo tautų tei
ses, jų istoriją ir kultūrą.

Galutinis šių trijų mažų,, bet 
heroiškų valstybių užėmimas, 
įvykęs 1940-siais metais, agre
sijos būdu užkrovė joms Rusi
jos okupacijos naštą. USA nie
kad nepripažino priverstinio in
korporavimo šių trijų Pabalti
jo valstybių į sovietų imperia
listinį vienetą. Septyni Ameri
kos prezidentai — nuo Frankli
no D. Roosevelt iki Gerald R. 
Ford, nežiūrint demokratas ar 
respublikonas, nuolat tvirtino 
Amerikos pripažinimą Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai atskirų, lais
vų kraštų egzistencijos teisę, 
nepriklausomą nuo Sov. Sąjun
gos.

Po kelių dienų, įvykus pirma
jai rusų okupacijai 1940 metais, 
USA- ministerio pirmininko (Se
cretary of State) pareigas einąs 
p. Sumner Welles iškėlė klastin
gą šių kraštų priespaudą, kurios 
dėka jų politinė nepriklausomy
bė ir teritorinės sienos panaikin
tos,. neatsižvelgiant į tai, kad 
nuo pirmosios šių kraštų nepri
klausomo gyvenimo dienos USA 
palaikė reikšmingą Baltų- saya-‘ 
rankaus- gyvenimo progresą. 
Prasidėjus II-jam pasaul. karui, 
prezidentas Roosevelt -pakarto
tinai užtikrino reiniąs Atlanto 
Chartoje USA deklaraciją, kad 
visos tautos turi teisę laisvai 
apsipręsti, kokia turi būti jų 
valstybių santvarka bei valdžia', 

.reikalavo srtf^^enihių' teisių 
atstatymo: laisvoj savarankiško 
apsisprendimo tiems, kuriems 
tai buvo smurtu atimta.
‘ Prezidentas Fordas tautinių 

grupių atstovų suvažiavime Wa
shingtone liepos 25 d. 1975 m. 
savo kalboje pakartojo F. D; 
Roosevelt’o mintis ir politiką: 
— Aš jums užtikrinu,, kad-USA 
niekad nepripažino Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos inkorporaci
jos LSov. Sąjungą, ir to 
dabar. Mūsų oficialioji politika 
nepaliesta. Europos Saugumo 
Konferencijos (Helsinky) rezul
tatai nepakeitė mūsų laikyse
nos Pabaltijo .valstybių atžvil
giu.

Kiekviena tų valstybių turi 
ilgą, skirtingą ir savitą istoriją 
bei kultūrą. Jų tikėjimas, tu
rint galvoje tų kraštų tragiškus 
įvykius, atsispindi žmonių dva
siniame gyvenime, ir Dievo įta
ka tų tautų visuomeniniame gy
venime.

Visų šių trijų tautų svarbiau
sias siekis — Nepriklausomybė.

žvelgiant į visa tai .ir turint 
galvoje, kad Amerikos žmonės 
visuomet vertino tautinę lais
vę ir laisvo apsisprendimo prin
cipus, ir gerbė tuos, kurie ko
vojo dėl šių principų įgyvendini
mo, aš kviečiu savo kolegas JAV 
Atstovų Rūmuose priimti šią 
864-ją rezoliuciją ir tuo patvir
tinti Amerikos įsipareigojimą 
Pabaltijo tautoms. ■

“Grandinė reakcija”
SYRACUSE, N. Y. — Gran

dinėje reakcijoje ąpledėjusiame 
plente 52 automobiliams susi
dūrus sužeisti 65 žmonės; kai 
kurie iš jų. yra ligoninėse rim
toj.e padėtyje. Nelaimė j-vyko

j^ente 81 prie Syrakuse, kai pa
slydęs traktorių traukiamas 
treileris, norėdamas aplenkti du 
sugadintus automobilius, nusly
do užtvenkdamas visą plentą, 
kuriuo niekas nebegalėjo prava
žiuoti nei j vieną pusę. Auto
mobilių masinis susitrenkimas 
truko tik dvi minutes. Nuken- 
tėjusiems daugiausiai sužeistos 
—t sulaužytos nosys, rankos, ko
jos ir stuburkauliai.

Apie šimtas Syracuse polici
ninkų, gaisrininkams, ampulan- 
sų technikams ir civiliams pa
dedant, turėjo sunkaus darbo gel 
bedami sužeistuosius žmones iš 
sudaužytų automobilių. Nebe
pataisomai sužalotų automobilių 
52 buvo pavilkti iš plento į šalį.

JEI “NAUJIENAS” TU 
skaitysi; tai m kitam 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO

ŠVIESA.

Jadvyga ir Petras Stravinskai

„ mirus,
jo žmonai Aldonai, sūnui dr. Algirdui, dukteriai Margari
tai Marchertienei, seseriai Adai Kavaliūnaitei, žmonos sese
riai Irenai Šalčiuvienei ir kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

^JUOZUI ZAKSUI
: Lietuvoje mirus,

i jo' broliui Jonui Zaksui, šeimai ir artimie
siems nuoširdžią užuojautą reiškiame

Jonas ir Jadvyga Aukščiūnai 
j Jonas ir Teresė Jokubkai

Vladas ir Jadvyga Palubeckai.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Nuęalėtolas visa tai paveldės, Ir aš būsiu jam Dievas Ir Ils bus 

man sūnus". — Apr. 21x7*

Čia kalbama ne apie Kristaus sužiedotinę Evangelijos amžiuje, bet apie 
tuos, kurie, klausydami Viešpaties balso pasidarys jo avimis Tūkstantmetinio 
amžiaus pabaigoje. Apie juos yra parašyta Mato Ev. 25 Sk. “Tuomet karalius 
tars tiems: Eikite mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite jums nuo pasaulio 
įkūrimo priruošt karalystę”, šitie paveldės ne dangiškus pažadus, bet žemę, 
kuri pradžioje buvo duota Adomui, kurią jis savo nepaklusnumu prarado sau 
ir savo polikuomms. Dievo paskirtu laiku Viešpats Jėzus viską atpirko ir, 
atsteigimo laikams atėjus, sugrąžins paklusniesiems visa, kas buvo prarasta. 
Psalmėje 37-je parašyta, kad “kantriai laukiantys Viešpaties gaus tėvainys- A * Y *

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skalbia Švento Rašto tyrini 
to]y aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paHačia kiekviena. Bet kur yra mš 
rūsiai i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties*, kurią gausite 
nemokamai. Rašyki ta:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS bM29.

ŠV. RAŠTO TYRI NATOJ A!

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

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AUSTS TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKI
.-j =■

SENIAUSL4 IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
Chicagos
Lietuvių
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po ilgos ir 
sunkios ligos 1976 m. sausio mėn. 4 dieną 5 vai. ryto mirė

I - JUOZUI ZAKSUI
. Lietuvoje mirus,

jo broliui; mūsų klubo nariui Jonui Zaksui, 
je šeimai ir artimiesiems nuoširdžią, užuojau
tą reiškia

Chicagos Anglijos - Britanijos Lietuviu 
Klubo Valdyba ir nariai

Teisininkas

PRANAS KAVALIAUSKAS
Gyv. 6219 So. Washtenaw Ave., Chicago, Ill.

Ragina saudiečius 
invested bilijonus
VAŠINGTONAS. — Fordo ad-

Gimęs Lietuvoje, Rokiškio apskr. ir valse., Rudeliu kaime.
Amerikoje išgyveno 26 metus.
Priklattsė Chicagos Lietuvių Teisininkų Draugijai. Lietuvos Ūki- 

. ninku partijai, teisėtai Lietuvių Bendruomenei. Lietuviu Fondui, buvo 
iniciatorius ir Įgyvendintojas Vasario 16 Gimnazijos būrelių.

Kūnas pašarvotai Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 West 71st 
Street.

Atsisveikinimas su velioniu bus antradieni, sausio 6 dieną 7 vaL 
vakare. ‘ ' -

Trečiadieni, sausio 7 dieną 9:15 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
Į čios į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus... .. . , t čios į Sv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o poininistracijiT patylomis stengiasiji laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių* Kapinėsk 

prikalbėti Saudi Arabijos- vaL[l|
Tdžią investuoti iki vieno bilijo- ■ 
no dolerių į pinigų stokojau-Į B 
čias JAV elektros komunalines 11 
įmones. Aj formalų pesdplynię B 
pereitų mėnesį padarė iždo se-J B 
kretoriaus padėjėjas Gerald j B

I Parsky, būdamas Saudi Arabi
i joj. parduoti karalystei 60 mili 
jonų dol. vertės įrengimų sos 
tinės Riyadh elektrai. • B

Visi a. 8. teisininko Prano Kavaliausko giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

NuliūdęLie^aXvJv ■ r ? 1.H . * ’ > ’ lt
Žmona Aleksandra {BeikeviČiutė)/ sūnus dr. Al
girdas, duktė A4argarita Mare berta s su šeimomis, 
seoue Adelė Kavaliūnaitė, gyv. Montrealyjt, Ka
nadoje, Švogerka Irom kalėiuvronė, jos sūnus Jo
nas. Ir kiti giminės, draugai bei pažįstami Lietuvoje 
fb Amerikoje.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. GR 6-2345.

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAGKAWICZ)

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

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
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Vliko pajamos ir
išlaidos • i

Aleksandro Vakselio, Vliko Į 
valdybos vicepirmininko ir Tau- j 
tos Fondo valdybos pirmininko, ' 
apyskaitinio pranešimo Seimui! 
1975 m. gruodžio 29 d. santrau- į 
ka.

Apžvelgęs Vliko ir Tautos Fon- 
do teisinius ir praktiškus san- Į 
tykius, pranešėjas paminėjo, kad 1 
Tautos Fondo nariais yra visi | 
jo rėmėjai, kurie per metus pa-1 
aukoja nemažiau kaip 100 dol.’ 
Visos aukos JAV yra tax exempt. Į 
Toliau pateikė 1975 metų Vliko 
sąmatą ir per tų metų sausio j 
lapkričio mėn. jos vykdymą. Per ; 
1975 m. vienuolika mėnesių iš
leista :

Vliko iškdd >s, numatytos Vil
ko inetmeje sąmatoje, kurią tvir
tina Vliko Taryba, 1975 rrfctanis 
yra $.58J50.00.

Reikia pastebėti, kad iš viso 
Bražinskų bylai išleista (nuo 
1970 m. iki šiai dienai) $40,726.- 
13. Advokatui skolos liko $3,600. 
'Šiam reikalui užsitęsus, reikia 
spėti, kad išlaidos šiek tiek pa
didės. Specifiniai Bražinskų by
lai finansuoti per paskutiniuo
sius trejus metus jokių aukų ne
buvo gauta. Pavyzdžiui, 1975 
m. gauta $548, pagal aukotojų 
paskyrimą persiųsta Bražins
kams, ir nieko negauta pačiai 
bylai vesti.

1975 m. gruodžio 1 d. Tau
tos Fondo kasoje yra $46,800.

Sti irlnti ir piešti atstovybių 
ir įgaliotinių tinklą pasaulyje; 
plėsti ir stiprinti informaciją 
apie Tautos Fondą ir. siekti ben
dro fondo Uetuvoš laisvinimo 
darbams finansuoti.

(E)

Bendriems reikalams $15,705.77 i
Leidiniams ___ 15,168.72’
Radijams ...........   6.592.00 Į
Bražinskų bylai .... 8,387.85
Konferencijoms .... .  3,396.51

Per šių metų 11 mėn. išleista:

Eltos Inf. Tarnybai $49,646.80
Raštinės išlaidoms .... 800.00
Vajaus išlaidos ___ 800.00
Kitos išlaidos ....... 250.00

Iš viso išlaidų $51,499.80

Iš viso išleista $49,250.85 Tautos Fondo uždaviniai su- 
arba 84.26'/ sąmatos) 4glaustai būtų:

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, -socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608
7_ ... ją/,-. . , " ■ T j — — ■■■ -1

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

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

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Tlgu metu patyrimas.

AL N A U JOK A TTIS
2022 W 69 ST„ CHICAGO. ILL. 60636. Tek WA 5-9209

Svečias iš Brazilijos
Atskridęs iš Sao Paulo, Bra- 

Įzilijoje, inž. Algirdas Idika da- 
i lyvauti savo dukters Mildos 
| naujagimio sūnaus Lino krikš- 
L i(ynose, drauge su savo žentu ar
chitektu Eugenijų Paulium prieš 

'išskrisdamas atgal į Pietų Ame- 
iriką, praėjusį šeštadienį lankė
si Naujienose.

I Chicagą svečias atvyko di
deliu vingiu — per Europą, su 

j sustojimais Olandijoje, Angli
joje, Prancūzijoje, Italijoje ir 
Vakarų Vokietijoje. Inž. Idika 
šiuo metu dirba Sao Paulo mie
sto elektronikos kompanijoje 
Phillips ir yra Radio - Audio in
žinerijos skyriaus viršininkas. 
Gyvai dalyvauja Sao Paulo lie
tuvių k oi on i j os v i s u om en in ėj e 
veikloje: yra Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje valdybos narys ir 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Brazilijos 
skyriaus steigėjas ir pirminiu-] 
kas.

Išskrido atgal iš Chicagos Į 
Sao Paulo šį pirmadienį, sausio 
5 dieną.

Inž. Idika turi dvi dukreles — 
Vidute ir Mildą, avidvi ištekė
jusias už lietuvių — inžinieriaus 
Kazio Totoraičio ir architekto 
Eugenijaus Pauliaus. Pirmoji 
— Vudutė su savo šeima gyvena 
Springfield, Illinois, ir augina 
dvi dukreles — Milda ir Daina; 
antroji Milda gyvena Buffalo 
Grove, Illinois, kurios sūnaus 
Lino krikštynose dalyvavo jos 
tėvelis iš Brazilijos.

Lietuviai Brazilijoje iki šiol 
gyveno taikoje ir santaikoje, iš-' 
skiriant Villa Zelina, kur tos 
apylinkės Rymo Katalikų Ben
druomenei vadovauti ėmėsi i 
monsinjoro Aleks. Armino vietą 
lietuvių parapijai kunigauti nau
jai atkeltas kunigas Šeškevičius, 
kurs klebono Armino išsaugotą 
lietuvių parapijos turtą pradėjo 
perdavinėti Kurijai, tai yra — 
italams.

Mažiausiai 15 metp Lynette A. Frornme turės atsėdėti kalėjime 
mėginimą nužudyti prez. Fordą. Nuteista Iki gyvos galvos, ji galės 
būti pasigailėta tik po 15 metu. - Pastangos persvarstyti bylą ne

pasisekė. '

REAL ESTATE.
-■—I.................... -........... .. ■ 1 .............. 1. ■ " —

REAL ESTATE FOR SALE Į . REAL ESTATE «8 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui | Namai, žemė Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
., , , PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUĄM AVIM AS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS —

NOTARIATAS — VERTIMAI
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAJ

N J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455'So. Kedzie Ave. — ‘ 778-2233
sistemą ir dėlto yrą būtina van
deniui duoti chloro. Nechlorinuo- 
tas vanduo dažnai turu tįfoiiių 
(karštligės) ir choleros bacilų.

ChicAga ~ varto/žiną /vandeni 
chlorinuoja nuo šio šimtmečio 
pradžios. --

TEMPERATŪRA ŽEMIAU 0 
‘ • •

Temperatūra Chicagoje iš 25 
laipsnių penktadienio -naktį nu
krito iki 10 laipsnių šeštadienio 
rytą, o sekmadienis išaušo prie 
0 temperatūros, kuri stiprokam 
17 mylių per valandą vėjui pu
čiant sudarė 21 laipsnio žemiau 
nulio “faktorių”. Kita šalčiau
sia diena šiemet — 2 laipsnių 
temperatūra buvo gruodžio 18 
diena. 9 i-

RENTING1N GENERAL
.. . Nuomos

1 f -PRIE LABAI GERO 
SUSISIEKIMO

Archer gatvėje pirmame aukšte 
išnuomojamas 5 kambarių šva

rus ir iramus butas.
Telef. YA 7-4634.

SIUNTINIAI J 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, III. 60608. — Tel. 254-3320
įvairiu nrekiu pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

Cr-tr-r- .I—. A J'1' -----" ~~ ' , ■ . ■■■ " ' I . I■ . —_ — - . _ ■ _ ■ . , f*

.urtuftintu 3tetu
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIFvnyę 5?oTT>of £0 Minint tg gerbiant pirmol'
Amerikos liptnvin dienraščio steieėinc hpi lietuviškos spaudos pirmu 
nūs ir atliekant būtinas narcizas 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 jų Įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS, atstnvauia tyliąją lietuviu dauguma šiais pasimetimo reto 
tikos ir optiniu Hinriin laikais. Jos vra visiems įdomios, naudingo* 
ir reikalingos net būtinos Ne veltui gerose draugijose girti Naujie 
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadoyvbė ir Valaus komisija Jubiliejiniu metu pro?' 
skelbdama platinimo vain kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviško- 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudarvU 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio. bet ir visos išeivijos 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie 
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicaqo|e Ir Kanadoje metams — 530.00, pusei metu — 516.00 

trims mėn. — 58.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metam* 
— 526.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniu© 
te — $31.00 metams. Susioažinimui siunčiama savaitę nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Karas abortams
WASHINGTONAS. — Romos 

katalikų vyskupai Amerikoje 
planuoja skelbti “ganytojišką 
laiška”, šaukianti visus ameri
kiečius į talka reikalauti Kons- 
tituciios papildymo, kuriuo bū
tu visiškai uždrausti abortai, 
“įstatymai, kurie leidžia naikin
ti žmogaus gyvybe prieš ar po 
oimimo. yra neteisingi ir nenor
malūs”, skelbiama laiško pro- 
iekte. I aiške be to katalikai ska
tinami “eiti Į visuomenę” ir ne- 
katalikus skatinti, kad prisidė
tų prie pastangų uždrausti abor
tus.

I

Kur nešvarus vanduo

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted SU 

Chicago, Ill. 60608

Į Į Siunčiu --------------  dol Naujienų prenumeratai, Jubiliejini,
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

2] Vajaus proga prašau siusti Naujienas vieną savaitę susipaži- 
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.
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ATIMTOS TEISĖS

Penkios nejudomojo turto 
pardavinėjimo agentūros, turin
čios savo įstaigas Berwyne ir 
Ciceroje, ir ,17. pa vienių parda
vėjų, 45 dienoms neteko pre
kybos teisių. Jiems atimti pre
kiavimo leidimai ir jie traukia
mi teismoratsakomybėii. Jie kal
tinami, kad,--susitarę tarpusavy
je, juodųjų rasės žmonėms par
davinėdavo juodųjų rajonuose 
namus, nerodydami visiškai bal
tųjų rajone pardavimui esančių 
namu.

BERWYNO ŠIUKŠLIŲ 
IšVEžIOTOJAI

BERWYNO šiukšlių išvežioto- 
jai, kurių sutartis su miestu pa
sibaigė ir kuriems buvo norima 
atsakyti darbas, ir toliau, pasi
lieka Berwyno miesto šiukšlių 
išvežiotojais. (Cook apskrities 
darbų derintojas prisiuntė Ber
wyno miestui raštą, kuriame nu
rodo, kad pąliuosavimas šiukš
lininkų, kurie pasamdyti sulig 
federalinės valdžios aktu CETA, 
reikštų netekti federalinės val
džios piniginės- paramos.

PRIGRIEBTI AUTO .. 
PREKYBININKAI

Federalinė pretkybps priežiū
ros komisija įsakė, pasiremda
ma 1974 m. laido (garantijos) 
aktu, visiems automobilių pre
kybininkams lipdyti prie kiek-

SPRTNGFIELD, III. — Aplin-j vieno parduodamo vartoto auto- 
’'■os Ansauvos istaisros praneši- mobilio raštą, kuriame būtų iš- 
mu. anie 19 nuošimčiu bendruo- j vardyti visi automobilyje esan- 
meniu Illinoiuj nesuskubo iki nu- tieji trūkumai, jų daryti patai- 
’tatvto termino — gruodžio 22 symai, dažymas it t. t. Taipgi 
dienos chlorinuoti savo geria- 
moio vandens atsargas. Van
dens tiekimo ištaiga žada grieb
kis žygiu prieš tuos pareigūnus, 
kurie tebeignoruoja Ulinojaus 
valstiios potvarkius vandeniui 
-’hlorinuoti. pareiškė vandens 
tiekimo įstaigos vedėjas Tra 
Markwood.

Ulinojaus valstijoje yra 1.654 
įvairiu vartojamo vandens siste
mų. Kai kurios bendruomenės 
nechlorinuoja savo geriamojo 
vandens, kadangi jį gauna iš gi
lių šulinių, manydami kad šuli
nių vanduo yra be bakterijų, bet 
Mark wood perspėja, kad toks 
vanduo apsikrečia germais kai
patenka į vandens paskirstymo dyti trys žmofiiE.

turi būti rašte, išvardyta visos 
automobilio pirkėjui*-duodamos 
garantijos bei laido sąlygos. Ti
kimasi, kad tuo įsakymu bus su
mažinta apgavystė.

MAŽIAU ŽMOGŽUDYSČIŲ
CHICAGO.' — Policijos de

partamento pranešimu, žmogžu
dysčių Chicagbje praėjusiais me
tais pastebėtinai sumažėjo! 
1974 metais buvo pasiektas re
kordinis nužudymą skaičius 970; 
praėjusiais metais nužudyta 
“tik” 818, tai yra 152 mažiau. 
Pirmąją po Naujų. Metų dieną 
— penktadienj Chicagoje nužu-

— Algis Liepinaitis, veiklus 
pagrindinėse lietuvių organiza
cijose ūr bendruose darbuose, 
baigė civilinės inžinerijos moks
lus Illinois Technologijos insti
tute. Jis yraz sėkmingai rašęs 
Lietuvos reikalais amerikiečių 
spaudoje.^

— Kazys A. Keblis iš Mar
quette Parko apylinkės visuo
met be raginimo pratęsia savo 
prenumeratą ir ta proga pare
mia Naujienų leidimą. Admini
stracija nuoširdžiai dėkoja už 
taupymą laiko ir mažinimą iš
laidų, taip pat už 4 dol. dovaną. 
Raginimų siuntimas, pakėlus 
pašto mokestį, dabar feudarys 
žymių ■ išlaidį. Raginimaira
šomi kiekvieno mėnesio pačioje 
pradžioje, todėl galį sumokėti 
ankščiau, prašomi tai padaryti 
prieš raginimų išsiuntimą.

— Ponią J. čiuprinskienė iš 
Bridgeporto apylinkės prieš pat 
Naujus Metus lankėsi admini
stracijoj e palinkėti risiems nau- 
jieniečiams .geros sveikatos ir 
gero.s sėkmės. " Dėkui" už vizitą 
it 1Q dol. ajlką Naujienų para
mai. ’’ . ...... ~

- . J

—rr '-Kazys,-Dudėnas iš Mar
quette-Parko apylinkės, kartu 
su gerais.linkėjimais įteikė Nau
jienų paramai 10 dol. Tos apy
linkės gyventoja užsisakė Nau- 
j ienas rieneriems-metams, bet 
pavardės prašė neminėti. Nau
jienų vadovybė nuoširdžiai dė
koja visiems rėmėjams, platin-' 
tojams ir naujiems skaityto
jams. Platinimo vajaus proga 
Naujienos yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai pagal gautus pageidavimus 
arba atsiųstus galimų skaityto
jų adresus.

— Jolandą Kaušienė su dukra 
Karolina iš Marquette Parko 
apylinkės išvyko atostogų į 
Miami Beach, Fla. Petras ir Jo- 
landa Kaušai yra žinomi versli
ninkai . Rosęlando ir Marquette 
Parko, a^jankėse. Dabartinių 
melu .{jie laiko svetainę prie 
63-čios ir Kedzie Avė.

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdų 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

IEŠKOMAS PIRKTI 2 aukštų namas 
su 3 miegamaisiais kiekviename. Pa
geidaujama tarp 59 ’ ir 74 gatvės su 
Rockwell ir Califomija, arba 59 ir 63 

su Califomija ir Kedzie.
’ Tel. 434-7765.

— Lietuviu Paštininku Drau
gija Chicagoje parėmė Naujienų 
leidimą 10 dol. ir juos Įteikė per 
J. Tijūną. Naujienų./vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja valdybai ir 
visiems nariams.

— Solistė Janina šalnienė da
lyvaus meninėje dalyje ALTos 
Cicero skyriaus rengiamam Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės minėjime Ciceroje vasario 
mėn. 8 d. 12 vai. parapijos sa
lėje:’

— Dr. Petras Atkočiūnas ati
darys ALTos Cicero skyriaus 
rengiamą Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimą Ci
ceroje vasario mėn. 8 d. .12 vai. 
parapijos salėje.

'— William Kirkolis iš St. Ri
ta aūkšt. mokyklos gavo $350 
stipendiją už gabumus ir orga- 
nizacinę bei visuomeninę veiklą.

- — 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).

PROGA DABAR r
MODERNUS 2 aukštu namas ir 2 

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

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

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

6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900.

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu-šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. - 
515,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

nuomosit.
ĮVAIRŪS- DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
TeL 254-5551”

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA;IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

-M. A. ŠIMKUS . <
Real Estate. Notary Public. 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeJ. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra-

BUĮLDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 Se. WESTERN AVE.

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

T'1"" jri^Jiluji JI1" ~ ..tijli ffTOlMIlllO 

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis: x
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ

Call Frank Zapolis 
320S»/2 W. 95th St.

GA 4-8654

-.......... -■ .. — III- -- ...

----" — 1 ———----------------------------------. . . ■ ■ ,

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r Av«
Chicago, III. 6063Z Tol. YA 7-5980

523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeUf4 REpublk 7-1941

♦ Spaudos Balias, riJošiamas 
Lietuviu žurnalistų sąjungos 
centro valdybos. įvyksta sausio 
mėn. 24 <^ 7 val. vakaro Marti
niene restorano pakyli^ ša Įėję. 
Meninę nuotaikingą, trumpą 
programą atliks mpž. Aloyzo 
Jurgučio vadovaujamas ansam
blis. Gros Neo-Lituanų orkest
ras.

Bilietus įsigyti ir stalus rezer
vuoti pas Jurgį Janušaitj, Pa
ramos prekyboje. Tel. 737-3332 
arba po 8 vai. vak. 737-1731.1 
Maloniai kviečiama lietuvių vi
suomenė Spaudos baliuje daly
vauti. (PrJ.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas i

P** vlenlnteŲ
* lietuvi kailininką

Chicagoje

^hLnormaną

J 
u

•i

(įstaigos J ir

< 677-8469 
(buto)
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