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ITALIJOS KOMUNISTAI RYŽTASI 
NEBEKLAUSYTI MASKVOS

Prancūzai mano, kad komunistai privalo 
priimti demokratinius kovos metodus

ROMA, Italija. — Italijos ir Prancūzijos komunistų partijos 
vadai, pasitarę apie įvairius partijos metodus ir Vakarų Europos 
veiklos sąlygas, nutarė nebeklausyti visų Maskvos įsakymų.

Jie paskelbė, kad kiekviena ša
lis turi teisę pasirinkti savo po
litinę jr socialinę sistemą, be ki
tos valstybės įsikišimo.

Kiekvienam buvo aišku, kad 
šių dviejų valstybių - vadai tu
rėjo galvoje apie Maskvos kiši
mąsi į Prancūzijos ir Italijos ko
munistų partijos reikalus.
Maskvos įtaka kasmet mažėja

Italų komunistų partijos pir
mojo sekretoriaus Enrico Berlin- 
ger ir komunistų partijos sek
retoriaus George Marchais vie
šas pareiškimas labai plačiai ko
mentuojamas visoje Vakarų Eu
ropoje.

Jis aiškiai rodo, kad pačios di
džiausios užsienyje, esančios ko
munistų partijos įspėjo Maskvą, 
kad jos v įsakymų nebeklausys' 
Panašiai keliais nuėjo Kinijos, 
Jugoslavijos, Rumunijos ir kitų 
kraštų komunistai. Mao Getun- 
gas kalbėjo apie šimtą gėlių, o 
Rumunijos partijos vadas Ceau- 
cescu nepanoro, priimti Maskvos 
paruošto plano padaryti Rumu
niją grynai javus auginančia 
valstybe. ,

šios valstybės išsikovojo sau 
teisę nebeklausyti Maskvos sa
vai komunistinei sistemai įsi
vesti. Panašiu keliu eina Itali
jos bei Prancūzijos komunistai.

Pasinaudojo Helsinkio 
deklaracija

Italijos ir Prancūzijos komu
nistų partijų vadai pasinaudojo 
Helsinkio deklaracija, kuri pa
taria bet kuriai valstybei nesi
kišti į kitos valstybės vidaus 
reikalus.

Italijos komunistai jau seniai 
pradėjo šiauštis prieš Maskvos 
įsakymus, bet dabar net ir ko
munistai panaudojo Helsinkio 
deklaraciją, uždrausdami Mask
vos pasiuntiniams kištis į Ita
lijos ir Prancūzijos komunistų 
partijas.

Prancūzijos komunistai yra 
pasiryžę naudoti demokratinius 
metodus savo įtakai plėsti.

Panterą advokatų 
kaltinimas atmestas

Kaip žinia, 1969 m. policija 
buvo susikovusi su panterų par
tijos nariais jų būstinės kratos 
metu. Susišaudyme žuvo du 
juodosios panteros partijos na
riai. Sąryšyje su tuo, partija 
iškėlė teisme bylą, reikalauda
ma iš policijos ir iš kitų įsivėlu
sių valdininkų milijonus dolerių 
atlyginimo.

Partijos advokatai įrodinėja, 
kad bylai spręsti paskirtas tei
sėjas Joseph Sam Perry yra ra
sistas ir vienašališkas. Tačiau 
teisėjas W. L. Lynch, peržiūrė
jęs skundą, priėjo išvados, jog 
teisėjas Peny yra tinkamas 
spręsti panterų ieškinio bylą.

R Humphrey - 
Izraelio kandidatas

Tel Avive reiškiasi privačias 
oficialių Izraelio valstybės as
menų nuomonės dėl būsimo kan
didato į Amerikos prezidentus. 
Aiškėja, kad įtakingi Izraelio as
mens palaiko eksviceprezidento 
sen. Humphrey kandidatūrą i 
prezidentus, nes jis niekad ne
nuklydo, nuolat remdamas Izrae
lio pozicijas.

Prez. Fordas, kartą buvęs di
deliu Izraelio draugu, yra įkri
tęs į sekr. Kisingerio įtaką. Be 
,to, jis šiltai priėmęs Egipto pre
zidentą A. Sadatą, bet nesiryžo = 
atvirai papeikti- Sadato-pastahų. 
apie antisionistinę rezoliuciją.

Kiti demokratų kandidatai ne
priimtini, nes jie, be kitko, gali 
paskirti George Bali užsienio rei
kalų sekretoriumi, kuris smar
kiai kritikavęs Izraelį.

Viceprezidentas N. A. Rocke- 
felleris negali būti teisingu pre
zidentu, kadangi jo brolis ban
kininkas David Rockefelleris yra 
stipriai susirišęs su arabais ir 
jų alyva. O buvęs Kalifornijos 
gub. Ronald Reagan būtų pri
imtinas dėl jo stipraus nusista
tymo prieš rusus, bet jis nebus 
išrinktas. z

Indėnė laimėjo
Apskritis teisėjas W. J. Lynch 

patenkino indėnės Roxanne Sa- 
nith skundą ir priteisė jos nau
dai 26,250 dol. Cicero miestelis 
turės sumokėti 19,250, o Ber- 
wyno 7,000 dol. Indėnę teisme 
atstovavo Legal Assistence 
Foundation.

Ji 1972 m. išsinuomavo Cice- 
roje, 1902 W. 57 Avė., butą, bet 
kaimynai privertė miesto val
džią ją policijos pagalba iškraus
tyti iš to buto ir iš Cicero mies
telio. Bandė apsigyventi Ber- 
wyne, bet ir čia buvo ta pati 
istorija — policija išvežė už 
miestelio ribų.

Dolerio kursas pakilo
Laisvojo pasaulio didžiųjų 

valstybių galvos, pasitarusios 
Paryžiuje ekonominiais klausi
mais, nutarė stabilizuoti tarpu
savio mainus bei prekybą. Didie
ji vakarų eksporteriai bei fi
nansininkai tai suprato, kad cen
triniai bankai tvirčiau remsią 
tarptautinės rinkos atsiskaity
mo vienetą — dolerį.

Antra vertus, žinios, kad New 
Yorko miesto finansiniai sunku
mai susitvarkysią ir neturės įta
kos tarptautinėje bankų siste
moje, sustiprino dolerį pasau
lyje ir jo vertė pradėjo kilti. Jis 
pakilo 0.96%.

Kongr. EDWARD DERWINSKI

DERVINSKIO REZOLIUCIJĄ
Kongresmanas Edvardas J. Dervinski telefonu pranešė Ame

rikos Lietuvių Tarybos pirmininkui dr. Bobeliui ypatingai džiugų 
laimėjimą, kad lapkričio mėn. 18 d. atstovų užsienio reikalų ko
mitetas vienbalsiai priėmė Edvardo J. Dervinskio rezoliuciją, ku
ria JAV įpareigojamos niekad nepripažinti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Vienbalsis priėmimas rodo komiteto prielankumą Baltijos 
valstybių laisvei ir. duoda tikros vilties, kad rezoliucija greitu 
laiku bus priimta atstovų rūmuose.

Po to, sen. Charles Percy imasi iniciatyvos ją pravesti senate.
Amerikos Lietuvių Taryba

Vario eksporteriai 
susirūpinę

Vario kaina pasaulio rinkoje 
yra kritusi 65% — nuo $1.50 
iki S0.55 už svarą.

Vakarų laisvojo pasaslio va
rio eksporteriai tokiu kainos kri
timu yra smarkiai susirūpinę ir 
stengiasi sudaryti vario ekspor- 
terių bloką. Į jį įeitų Afrikos, 
Australijos, N. Gvinėjos ir P. 
Amerikos gamintojai, kas su
darytų 45% visos laisvojo pa
saulio vario produkcijos arba 
70% viso eksporto 2.8 mil. tonų 
į metus.

Mirė niujorkietė Dahl
Pusiau sąmonės netekusi 

auto akcidente 16 m. gabi moki
nė niujorkietė Maryjane Dahl 
mirė, kai nežinomas asmuo iš
jungė dirbtinio kvėpavimo apa
ratą — aspiratorių. Kvota rodo, 
jog paskutinieji ligonės lanky
tojai buvo motina ir teta.

Prieš jos mirtį tėvai prašė 
teismo leidimo, kad kvėpavimo 
įtaisą būtų galima išjungti, bet 
teisėjas prašymo nepatenkino, 
motyvuodamas, jog tuo atveju 
būtų žmogžudystė.

Teisėjas Patricijos Hearst 
teismą atidėjo iki sausio 26 die
nos. Tiks laikas reikalingas by
los pasiruošimui ir gydytojų 
liudijimams.

Mokesčių klausimas
Numatoma nuo 1975 m. sau

sio 1 d. pakelti Čikagoje neju- 
domojo turto vertę ir tuo pačių 
mokesčius. Tačiau Čikagos ko
mercijos sąjunga yra priešingos 
nuomonės. Ji tvirtina, kad pa
kėlus mokesčius, Čikagoje ir 
apylinkėtej sustosianti statyba 
ir daug darbininkų neteksią dar
bo.

Finansų komitetas priėmė dė
mesin tokį sąjungos pareiškimą. 
Jis ieško kitu kelių įplaukoms 
padidinti.

Illinojaus loterija
Illinojaus valstybės loterijos 

biznis žymiai pagyvėjo, įvedus 
naujos sistemos biletukus. Ta
čiau radosi biletus pardavinė- 
pančių krautuvininkų, kurie yra 
tuo nepatenkinti ir jie protestuo
ja, kad greito (instant) sprendi
mo biletukai tik priteršia krau
tuves ir trukcd prekybą.

Sudegė tėvas ir 3 dukterys
Netoli Harrmond, Indijanoje, 

1 vai. nakties pradėjus degti 
namams, sudegė gaisre dvi mer
gaitės, 15 ir 18 m. amžiaus ir 
taipgi tėvas Jerry Whiting, no
rėdamas išgelbėti dukteris.

Motina buvo išbėgusi pašauk
ti gaisrininkus, bet sugrįžusi ra
do namą paskendusį liepsnose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

j o John Janavičius, Bridge- 
porte gimęs ir čia verčiasi Real 
Estate bizniu, išlaikė Illinois 

j valstijos egzaminus ir gavo liu
dijimą, kad jis turi teisę būti 
nuosavybių vertintojas. i

♦ Du Chicagos gydytojai, ne
norėję paklausyti teisėjo įsaky
mo nestreikuoti, vakar buvo nu
vesti į Cook apskrities kalėji
mą. Jie padavė prašymą akštes- 
niam teismui, kad panaikintų 
uždėtą bausmę, nes streikas jau 
baigtas. Tvirtinama, kad ketvir
tadienį kiti penki nuteisi Cook 
apskrities gydytojai eis į kalė
jimą.

o Atstovų Rūmai paklausė 
Frank Annunzio prašymo ir 
neleido kredito kortelių savinin
kų apkrauti specialiais mokes
čiais. Annunzio pasakė, kad 
kredito kortelė ir dabar yra pats 
brangiausias dokumentas. Pa
siūlymas priimtas 398 balsais 
prieš 3.

♦ Los Angeles teisėjas nubau
dė Seattle tunelių statytoją 
$106.250 bauda- už ^nesilaikymą 
miesto nustatytų -statybos tai
syklių. Dėl jo neapdairumo gy
vybės neteko 17 darbininkų.

o Senatorius Percy patarė 
prezidentui Fordui ^paskirti pro
kurorą- Edward Levi vyriausio 
teismo, nariu, vietoj atsistatydi
nusio Douglas. v ;

^■ Prokuroras Levi skaito bu
vusio ČIA direktoriaus Richard 
M. Helms liudijimus kongreso 
komitetams; ar kartais jis ne
liudijo kreivai, pats sau prieš
taraudamas.

♦Vakar prasidėjo susišaudy
mas Tajaus ir Laoso pasienyje. 
Nušautas Tajaus 
ninkas ir sunkiai 
jūrininkai.

♦ Gen. Franko
silpnėjo, pastebėtas naujas krau
jo prasiveržimas. Gydytojai 
oficialiame pranešime sako, kad 
ligonis yra kritiškoje padėtyje.

♦ Jungtinių Tautų sekreto
rius Kurt Waldheimas planuoja 
vykti į Artimuosius Rytus tai
kos reikalams spręsti. Be Egip
to, Izraelio, jis planuoja aplan
kyti ir Siriją-

laivyno kari-
sužeisti trys

širdis vėl su-

Svarbiausia* Amerikos vyr. taismo tai- nią. MarŠUotojai buvo gerai SU- 
•4jo Oovęlo Idauiimit yra nervalka- Į .. .......
ta. 77 m. teisėjas, turėjęs pereitais N. i organizavę riksmą. Jie visą laiką 

iopuoiL nabogaiajo i šaukė, kad valdžia privalo ati- 
>iso{o paraigv ir te-| , . „___ .... ___ z-

Meti i t iirdiet pri 
linkimai etlilcti teisė,, 

dėl eisi statydino.

SUSITARIMĄ SU PRANCŪZAIS
G. Fordas įtikino ministrus, kad JAV 

pradėjo kapstytis iš infliacijos
PARYŽIUS, — Prancūzija. — Paryžiun suvažiavusieji šešių 

pramonės valstybių prezidentai ir ministrai nutarė imtis prie
monių suątabdyti laisvąjį pasaulį pradėjusią kankinti infliacija. 
Prezidentas Fordas konkrečiais duomenimis įtikino britų, pran
cūzų, vokiečių, japonų ir italų ministrus, kad JAV tikrai jau pra
dėjo kapstytis iš užgulusios infliacijos. Automobilių pardavimas 
ir užsienio prekyba aiškiai rodo, kad krašto ūkio reikalai pradėjo 
gerėti.

paramos
WASHINGT0NAS, D. C. — 

Izraelio vadai žinojo, kad buvęs 
sekretorius James Schlesingeris 
buvo komunistų ekspansijos 
priešas. Jis nenorėjo, kad sovie
tų karo jėgos įsigalėtų Artimuo
se Rytuose.

Bet Izraelio vadai turi pagrin
do manyti, kad ir naujai prezi
dento parinktas krašto apsaugos 
sekretorius Donald Rumsfeld 
bus jiems palankus.

Izraelis yra vienintelė demo
kratinė valstybė, kuri pastoja 
rusų ekspansijai kelią Artimuo
se Rytuose.

Walker susikirto
su senatoriumi

Gub. Walker labai nepaten
kintas sen. Stevenono III atsa
kymu Illinojaus mokyklų fondo 
reikalu. Gubernatorius senato
riaus atsakymą laiko dvipras
miu. Esą, senatorius atsisako 
pasisakyti mokesčių pakėlimo 
reikalu ir nepasako, kad Čikagos 
miesto meras Daley suveržtų 
diržą ir prilaikytų miesto išlai
das. Senatoriaus politika ir me
ro išlaidos, pasak gubernato
riaus, esanti gryna N. Yorko 
miesto valdymo kopija, kuri ve
da j bankrotą. Senatoriaus pla
nas numato skolintis pinigų, bet 
nenumato jų grąžinimo.

Sen. A. E. Stevensonas III 
yra buvęs Illinojaus valstybės 
iždininku.

Reikalauja gražinti 
Vasco Goncalves

LISABONAS, Portugalija. — 
Praeitą sekmadienį komunistai 
sutraukė į Lisaboną 30,000 de
monstrantų, kurie reikalavo grą
žinti valdžion gen. Vasco Goncal
ves.

Socialistai buvo įspėję sostinės 
gyventojus, kad komunistai ga
li bandyti ruošti perversmą, bet 
jie nebedrįso tokio žingsnio im
tis, nes žinojo, kad kariuomenės 
daliniai būtų pasipriešinę bet 
kokiam perversmui.

Komunistų demonstracija bu
vo didelė, bet netvarkinga. Ne
buvo nei vieno rimtesnio kal
bėtojo, kuris būtų įtikinęs mi
nią. Marš uoto j ai buvo gerai su-

Vėsiau.
duota generolui Vasco Goncalves. Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:26.

tuo 
va- 
jo- 
su-

Prezidentas ministrams nu
rodė, kad dar yra galimas nedi
delis atoslūgis, bet jis yra įsi
tikinęs, kad jis tas atoslūgis jau 
bus mažareikšmis, prasidėjusios 
pramonės ir ūkio reikalų kili
mo tas atoslūgis jau nesustab
dys. Jis aiškiai pasakė, kad 
tarpu JAV dar negali teikti 
karų pramonės valstybėms 
kios paramos, bet jos padės 
derinti pastangas ir kitoms vals
tybėms atsigauti.

Prezidentas Fordas yra įsiti
kinęs, kad Rambouillet mieste
lyje vykęs pasitarimas buvo la
bai naudingas. Kiekvienos val
stybės atstovas išdėstė savo pa
žiūras ir ekonominius sunku
mus. Visi pasižadėjo bendradar
biauti ūkio gamybai atgaivinti. 
Prezidentas užtikrino pasitari
me dalyvavusių kraštų gyvento
jus, kad Amerikos ūkis atsigau
na ir bus sudarytos sąlygos kitų 
.valstybių pramonei atsigauti.

Be bendros konferencijos, pre
zidentas Fordas ir finansų se
kretorius Simon dar gana ilgai 
posėdžiavo su prancūzų prezi
dentu ir finansų ministeriu. Pa
aiškėjo, kad prancūzų finansų 
specialistai ir JAV iždo depar
tamento atstovai du mėnesiu ta
rėsi abiejų valstybių finansams 
sutvarkyti.

Amerikos doleris buvo pa
remtas auksu, bet paskutiniu 
metu dolerio vertė kaitaliojasi. 
Doleris dabar yra paremtas eko
nomine krašto galia, o ne aukso 
atsargomis. Prancūzai prana
šavo, kad dolerio vertė visai nu
smuks, kai amerikiečiai baigs ve
žioti į užsienius paskutines auk
so atsargas. Amerikiečiai viso 
aukso neišvežė, nes jiems nebu
vo reikalo tai daryti. Auksas 
pradėjo vėl plaukti į Ameriką už 
pramonės gaminius, javus ir ki
tas gėrybes.

JAV ir prancūzų susitarimas 
nepaskelbtas, bet atrodo, kad jis 
liečia normalizuoti dolerio ver
tės pakaitas. Prancūzai skun
džiasi, kad pasikeitus dolerio 

vertei, jiems tenka ilgai skai
čiuoti. kol pakelia arba nuleidžia 
parduodamų prekių kainas. Pran 
cūzai pripažįsta, kad doleris vis 
dėlto yra pati patikimiausia ir 
geriausia mainų priemonė. Jis 
pastovesnis, negu auksas.

•* Prancūzu biznieriai tvirti
na, kad Paryžiaus konferencija 
nutarė padidinta užsienio pre
kyba kovoti prieš infliaciją.
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KNYGA

SKAUTAS

Chicagos Nerija pradėjo 
naujus veiklos metus

dan
gavo

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

mūsų veiklos prasmingumą jr 
tikslus.

want to use that money 
right away, there’s 
a 10-yoar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

s. Aldona Jo- 
lieka tuntui 
dar metus,

Po pamaldų,- tose pat patalpo
se išsirikiavusios stovyklauti 
šiemet, negalėjusios sesės ir va
dovės laukė į-tuntą grįžtančių 
stovyklautojų. Netrukus, skam
bia stovyklinę dainą dainuoda
mos, viršininkės j. ps. Genės Mar
kevičienės ir adjutantės g. v. Da
nos Latvytės vedamos, įžygiavo 
Palangos stovyklos stovyklauto-

Komandos,’.' raportai, šūkiai. 
Trumpas ■ viršininkės žodis ir 
stovyklinių vimpilų ir knygų 
perdavimas tiintihinkei. Sesės 
išsiskirsto į savų vienetus.

šiuo veiksmu baigiamas sto
vyklinis laikotarpis, pradė
dami nauji veiklos metai.

Tunto adjutante j. ps. Milda 
Kupcikėvičiūtė- perėmė tolimes
nį sueigos vedimą.' ’

. Vėl aidi švilpukai, skamba ko
mandos, raportai. Įnešamos vė
liavos,. skaitomi. įsakymai. Bū-

LEIDŽIA LIETU VIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

Bendrą giesmė . ir malda, 
nuoširdžiu rankos paspaudi
mu sustiprirom ryžtą vie
ningai žengti į naujuosius 
veiklos metus lietuviškos 
skautybės principais nužy

mėtu keliu.

♦ -lis viszs ucryaų uąiynmo 
laipsnių egzaminus išlaikiusios 
sesyčių pro iškeltų irklų skliau
tus pervedamos į jūrą skaučių 
draugovę. Atsisveikinimas ir 
pasitikimas jaudinantis — su 
gėlėm ir dovanėlėm.

Skautininkėms-kams ratan su
sibūrus, įnešama tautinė vėlia
va, prieš kurią įžodį duoda į j. 
ps. pakeltosios — Genė Marke
vičienė ir Milda Kupcikėvičiūtė. 
Įžodį veda ir sveikina j. s. Ire
na Regienė, kaklaraiščius užrišti 
pakviečiama buv. Vyr. Skauti- 
ninkė v. s. Malvina Jonikienė, 
kurios leidimu prieš šešetą me
tų buvo įsteigtas j. skaučių vie
netas, išaugęs į Nerijos tuntą. 
Perduodamas Vidurio raj. va- 
dėivės s. Danutės Eidukienės 
sveikinimas tuntui ir įžodį da
vusioms. Naujosios j. ps. apdo
vanojamos gėlėmis ir visų nuo
širdžiai sveikinamos.

Pranešimas, kad
tuntininkė j. 
varauskienė

' vadovauti

GINTARO VADOVIŲ MOKYKLOS (IR STOVYKLOS) SESĖS

Sesių mokykloj stovykla įvyko liepos pradžioje. Dalyvavo 36 jaunosios esamos (ar būsimos) vadovės. Mokyklai ’(po- 
vykiai), vykusiai Camp Marsoseoit (Plymouth, Vess.), vadovavo ska utini n kė Laima Kiliulienė.

v. si. D. Ddbienės puoli. I

NAUJIENOS, CHICAGO 8, lU------WEDNES., NOVEMfcEfc 19, 1^73

Smagiai ir darbingai Nerijos 
tunto sesėms bėgo dienos Palan
gos stovykloje. Joje Įgytą skau
tišką patyrimą, Įspūdžius ir pri
siminimus atsinešėme Į naujų 
veiklos metų sueigas, kad jie, 
kaip skautiško laužo liepsna, 
mus šildytų, šviestų ir jungtų se- 
seriškan būrin. O kad Vyriausias 
Vadovas laimintų mūsų siekius 
ir darbą, iš stovyklos Į tunto 
veiklą sugrįžimo sueigą spalio 
2 d. ryte pradėjome šy. Mišio- 
mis Jaunimo Centre žemutinė- 
je salėje. } . Įj-'i

Tunto dvasios vadovo s. kun. 
Algimanto Kezio pamokslas ir 
sesės Irenos Pranckevičiūtės 
skaitomos Įvykiui pritaikytos 
maldos skatino susimąstyti apie

DU SKAUTININKAI
"Mūšy Skautijoje" apie juos jau buvo rašyta. Tai s. Gin
taras Plačas ir ps. Aldona Kelmelytė, Chicagoįe susituokę

Kiekvienas turi numatyti ir 
atlikti 24 uždavinius, po 2 
iš kiekvienos skautiškojo va
dovavimo kompetencijos (jų 

yra 11).
Įsipareigojimo lapo pirmąją 

redakciją kuršininkai turėjo 
Įteikti savo skilties patarėjui 
priešpaskutinę dieną stovyklai 
baigiantis ir, tai padarę, buvo 
pripažinti tą dalį baigę. O per 90 
dienų turi būti patarėjams Įteik
tas galutinas formos tas įsipa
reigojimo lapas, pagal kurį jau 
vykdys paskutinę kursų progra
mos dalį — 24 uždavinius.

Kai kurie kuršininkai tą ga
lutinę redakciją jau ir sutvarkė, 
•o savo uždavinius vykdo ir ati
tinkamai pranešinėja savo skil
čių patarėjams, kad jie būtų 
įskaityti. Kursus baigs tie da
lyviai, kurie pagal gerai paruoš
tą įsipareigojimo lapą atliks sėk
mingai visus uždavinius.

Kad mūsų kuršininkams būtų 
lengviau prieiti prie pabaigos ir 
visus' ‘kursus - sėkmingai baigti, 
lietuvių skilčių patarėjai (Bebrų 
— v. s. Č. Kiliulis ir Lapinų v. 
s. A. Saulaitis) leidžia specia
lias informacijas, “Iš Miško 
ženklo užrašų” vadinamas. Jas 
gauna tik kuršininkai.

Dabar Gilwellio kursų sis
tema yra kiek pasikeitusi.

Balsavimo duomenis suvesti bus gal 
dviejų savaičių, streikui pasibaigus

1975 m. LSS Suvažiavimo Prezidiumas labai energingai vei
kia ir stropiai rūpinasi išlaikyti LSS T. Piranijos parinktas datas 
Suvažiavimo darbams. Liki šiol, atrodė, Suvažiavimo Įvykiai eis 
noimaliai. Tačiau Kanados pašto tarnautojų streikas Suvažiavi
mo Įvykius, pradedant Suv. Biuletenio nr. 3 ir balsavimo medžia
gos išsiuntimu, sutrukdė, kiek liečia Kanadoje Suvažiavimo da
lyvius, o jų yra maždaug 1-10 viso Suvažiavimo.

— tai naujas tarpsnis 
14-17 metų berniukams
Brolijos Vadi j a, ilgiau svars

čiusi pagal LSS Tarybos. 1974. 
X.25-27 posėdžio nutarimą tarp 
skauto ir skauto vyčio Įvesti jau
nuoliams 14-17 amžiaus metų 
skautavimo tarpsnį, XL7 galu
tinai priėmė atitinkamą projek
tą ir jį pristatė LSS T. Piranijai 
tvirtinti. ■ ’ ; - ■

Įvedimas prityrusio skauto, 
tarpsnis, kuris šakojasi į du pa- 
dalįhimus:

a) prityręs skautas — tai tik 
skautautojas ir

b) prityrusių skautų grandis 
— tai prityrę skautai, pradedą 
eiti tam tikrą jaunesniųjų va
dovų lavinimą ir atlieką kai ku
riuos (vilkiukų ar skautų) drau
govėje vadovavimo darbus.

Prityrusio skauto ir prityru
sių skautų grandžiai priklausan
čių konkrečios programos Vadi- 
ja dabar nepateikė; bet tokių 
programų apmatus ji turi ir, 
Piranijai patvirtinus šiuos nuos
tatus, pristatys ir pritaikytas 
programas tvirtinti.

NAUJlFVOb KIEKVIENO
LIETUVIO 

DRAU ,3 Lh BIČIULIS

Pradeda antrąją dalį
V. s. P. Molio ir v. s. Č. Ki- ✓ 

liūlio rūpesčiu šią vasarą BSA 
Miško Ženklo kursuose New 
Hampshire dalyvavo ir dvi lie
tuvių vadovų skiltys, iš viso 13 
asmenų. Jie atliko pirmąją kur
sų dalį — stovyklavimą.

Dabar eina kitos dvi: kiekvie
nas turi galutinai paruošti savo 
Įsipareigojimo lapą (tai pasiža
dėjimas veikti pagal stovykli
nėje dalyje Įgytas žinias ir 
patyrimą) ir to lapo veikimo pla
ną pritaikyti — įvykdyti dir
bant savo vadovavimo darbą su 
lietuviais skautais.

Fagal LSS Suvažiavimo nuo
status, Suvažiavimo datų nusta
tymas (4-d) yra Piranijos kom
petencijoj. Suv. Prez. Pirminin
kas v. s. A. Bobelis, kai paaiš
kėjo, kad Kanados pašto strei
kas sutrukdo Suvažiavimo dar- 
b’ s, telefonu kreipėsi Į Piraniją 
su tokiu pasiūlymu: kad Suva
žiavimo balsavimo balsų skai
čiavimo data (prezidiumo pa
rinkta) būtų atidėta — po 10-ies 
dienų streikui pasibaigus; per 
tą 10 dienų laiką, tikimasi, Suv. 
Prezidiumas spėtų išsiųsti į Ka
nadą balsavimo medžiagą ir gau-: 
ti iš ten balsus. Kadangi Pirani
jos parinkta data skelbti balsa
vimo duomenis XI.30 d., tai bal
savimo balsų skaičiavimo datos 
nukėlimas savaime veiktų ir pa
skelbimo datą, ji turėtų būti vė
liau.

Klausimas, ar čia reikia Pir
muos nutarimo?

Iš tikrųjų, čia yra “force iha- 
jeur”, išorinė klūtis, kurios nie
kas Sąjungoje negali pakeisti. 
Todėl, teisiniai savaime aišku, 
tenka atidėti.

Pirmi j a dabar formaliai svars
to šitokį straipsnį, kuris liktų iš 
viso ir ateičiai:

Netokia, kuri buvo taikoma, 
sakysim, 10 metų ar seniau.

Dabar daugiau dėmesio skiria
ma į žmogų, anksčiau labiau bu
vo pabrėžiami dalykai. Dabar 
ypač stengiamasi skautiško va
dovavimo metodus Įdiegti, se
niau rūpintasi labiau dalykiš
kai išlavinti. Pirmiau Gilwellio 
lavinimas ir patyrimas buvo 
stengiamasi pritaikyti vienete, 
draugovėje dirbant tiesioginį 
darbą, dabar norima, kad skau
tiškojo lavinimo patobulinimas 
įeitų į bet kurias pareigas, todėl 
įvairių pareigų vadovai lieka 
dirbti savo pareigose, taikyda
mi tas 11 pargrindinių kompe
tencijų.

Labiau grįžtama į R. Baden- 
Powelio skautiškojo vadovavi
mo pagrindus. Iš vadovo 
giau tikimasi patobulinti 
aplinkos skautavimą.

visų pasitinkamas’ su džiaugs
mu. Tuntininkė apdovanojama 
gėlėmis, dovanėlėmis. Pristato
ma nauja šių veiklos metų vado
vybė. Praeitų metų vadovėms iš
reiškiama padėka. Vėliavų iš
nešimu baigiama oficialioji suei
gos dalis.

Sesės ir vadoyės. susirenka 
apie simbolinį laužą. Laužave- 
dei v. Irenai Pranckevičiūtei va
dovaujant, skamba dainos, šū
kiai, pasirodymai, iki ateina lai
kas skirstytis namo. Bendram 
rate dainuojame “Lietuva bran
gi’. Seserišku rankos paspaudi
mu reiškiame “Iki pasimatymo 1”

Atsisveikinam linksmai, nes1 
žinome, kad susitiksime kitoje 
sueigoje, Kaziuko mugės ruo
šos darbuose, iškylose. Pradėjo
me naujus darbo metus malda 
ir pasiryžimu dirbti. Tikimės, j 
kad jie bus sėkmingi, žuvėdra

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminima j aplei
džiant Lietuvą, - bėgimą nuo bolševiką ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kainą 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knygą gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 doL

tIKAGtETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Ntfudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo'ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. 51.50. ’ Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. . / \ .

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU i VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai, iliustruota loto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.. >
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTEP StI; CHICAGO, ILL. 60601

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

DĖDĖS SEilNo GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIA ŪSU DOVANA

Vyre.tueji Aiaerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Sersą aa- 
meniškai pažino, skaitė jc straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar Jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 
Jiems bus {domu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO ROKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų meta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1362 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUISAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

“LSS Suvažiavimo eigoje įvy
kus išorinai kliūčiai (pvz., paš
to, susisiekimo ir t. t. streikui 
ar p., kuo sukliudoma korespon
dencijos gabenimas, kurio pa
liečiama didesnis Suvažiavimo 
dalyvių skaičius, nustatytos Su
važiavimo vykdymo datos gali 
būti pagrįstai nukeltos”.

Jūrų s. ALDONA boVARAUSKIENĖ, 

dabartinė Chicaoos Nerijos jūrų skau
čių tuntininkė, suiikusi pasilikti tun- 

tininke dar vietarierm metami.
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G. SELEŽINSKISKURMIO GYVENIMAS
Ne per seniausiai meliorato

rių arsenalas pasipildė nauja kurmis sukasi aplink savo ašį 
ginkluote — savotiškos kon-j spirale, tarsi koks grąžtas, 
strukcijos plūgu. Darbinė įtai-l Bet kuriuo būdu rausiant, 
so dalis — dreneris— tarsi vi- didžioji dirvos dalis nustuinia- 
dutinio kalibro patrankos svie- ma į šonus. Tokią išvadą pada- 
dinys. Tiktai sviedinio galvutė rė tyrinėtojai, stebėdami šių pa-
— simetriškas konusas, o plūgo
— nupiautas įstrižai. Plieninis 
peilis praskina pusmetrinį že
mės sluoksnį, o iš paskos slen
kantis dreneris rausia kanalą, 
išstumdamas žemę, kaip ... kur-! dujant 
mis. Įtaisas taip ir vadinamas
— kurminis plūgas.

Sakytum, kad mokslininkai 
“nusižiūrėjo” į kurmį... Tik
ras kurmis rausia labai pana
šiai. Puria žeme jisai slenka 
pirmyn, praskirdamas ją tarsi 
taranas — galva. Kietesnėj dir
voj — kurmis įtraukia galvą į 
stiprius savo pečius ir prispau
džia žandu prie vienos savo lete
nų. Tuo pat metu kita letenėle, 
atkišta į priekį, jis rausia že
mę priešais save. Paskui į atsi
veriantį plyšį kurmis kiša gal
vą ir, pasispirdamas letenomis 
ir užpakaliu, sukelia šiek tiek 
žemę. Taip ir juda. Pavargu
sią leteną dažnai keičia ... Ties
ti giliuosius takus, kur skliau
tas negali būti sukeliamas, dar 
sunkiau. Čia kurmis, toje pačio
je padėtyje praknisęs skersinį 
plyšį ir sukiodamasis šen bei 
ten, padaro šonines sieneles, 
paskui, beveik aukštielninkas, 
aukština lubas ir, nustūmęs že
mes užpakalinėmis kojomis, stu
miasi pirmyn.

Rausdamas giluminius takus,

darų darbą su rentgeno apara
tais. Dabar kurinių požeminiai 
maršrutai yra pasekami laukų 
sąlygose, paženklinus padarėlį 
radioaktyviuoju kobaltu ir nau- 

radiometrinę apara
tūrą.

Tokiu būdu pavyko nustaty
ti, kad visų kurmio takų plotas 
yra 100—200 kvadratinių met
rų, kad per parą jis nueina 200 
—300 metrų, o naujų takų nu
tiesia tik -4—5 metrus, ne dešim
tis, kaip buvo manyta anks
čiau. 1

O prieš 7 metų prancūzų mo
kslininkas Lekuras labai sėk
mingai nustatė kurmio judėji
mo greitį su ... šiaudais. Jis 
prismaigstė jų išilgai urvų, o iš 
viršaus prie kiekvieno pritvir
tino popierinę vėliavėlę. Bekrin- 
tančių vėliavėlių pergąsdinto 
kurmio kelias atsiskleidė kaip 
ant delno. Kitados Bremas la
bai vaizdžiai palygino kurmio 
judėjimą urve su arklio risčia. 
Žvėrelį sunku pavyti ir žemės 
paviršiuje. Vokiečių tyrinėto
jas Okenas laikė kurmį dėžėje 
su smėliu. Jis tvirtino, kad gy
vūnėlis nardė ten kaip žuvis 
vandenyje.

Kurmis iš tikro gerai plaukia: 
letenos — kastuvėliai tuomet

pavirsta irklais, kurie lengvai 
perplukdo jį per plačiausias 
upes. Yra-užregistruotas masi
nis kurmių plaukimas. Jie sėk
mingai nugalėję 200 metrų 
sąsiaurį.

Regėti kurmis blogai regi, jo 
akys neišsivystę, dydžio sulig 
aguonos grūdu. Jo rainelė su 
valkčiu, o vyzdžio vietoje — 
daugybė sumišusių ląstelių. Ir 
visgi požemio tamsoje kurinis 
gerai orientuojasi — kitų orga
nų dėka. Jo ausų skylutės ne- 

jturi grybelių ir pridengtos plau
kuotomis odos raukšlėmis. Gir-

Ugamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knygą

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių-

... site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 Sd. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

—

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradSoje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J.. Auffmtaftyti • ValčIOnlani, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina $1.—.
_ 2. Jurgi* 3attru5altls, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio. formato, 157 psL Kaina S2.00.
j ' S. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.

4. Vlneas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 
psL Kaina $3.00.

5. Kkopas Jurgollonl*, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijų* Kairy*, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nada* Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

3 išrietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Neda* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 187 psL, $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO . SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.13. " - - -....................-......... — - -............. — - --------
14.
15.
16.
17.

55 psl.
18.

Petrą* Segate*, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00, 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS iŠ SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
$1.00.
Adoma* Ja*a», BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ulinois 60608

kuolomis odos 
di kurmis kuo puikiausiai, žai
bo greitumu
kiekvieną įtartiną šlamesį. Tam 
padeda, matyti, ir geras dirvos 
laidumas. Jo žiobtai įtaisyti 
apatinėje straublio dalyje, todėl 
rausiant neprilenda žemių. Be 
to, jie gali sandariai susičiaupti. 
Jautrią kurinio uoslę gerai ži
no jų gaudytojai, ir, statydami 
spąstus, įtrina juos ir žemę, ku
rią lietė rankomis, užmušto 
kurmio kailiuku.

Kurmio kailiukas — tarsi iš 
pūko, be šerelių, minkštas, lyg 
iš . aksomo, tamsiai rudas, be
veik juodas ir palyginti stiprus.'

Europoje kurmiai gaudomi 
nuo seno. Mūsų amžiaus trečia
jame dešimtmetyje jų išgaudy
ta apie šeši milijonai, šiuo me
tu Rusijoje jie planingai gaudo
mi. Vidurio Urale, taip pat miš
kų ir stepių zonoje. Paplitęs jis 
ir Kaukaze, ypač gausu — Uk
rainoje. Lengviausia pamatyti 
jį galima dykynėse, miškų pro
skynose, pievose, taip pat tik ką 
suartose žemėse. Tiksliau — ne 
jį patį, o jo pėdsaką — kur
miarausį.

Šitos žemės krūvelės tarsi gai
rės žymi požeminius kurmio 
kelius. Giluminį kurmio “ūkį” 
galima suskirstyti į penketą 
skyrių: paviršiniai medžioklės 
takai; gilieji medžioklės takai; 
jungiamieji takai; patalpos su 
pakratais; patalpos be pakratų. 
Lizdo patalpa paprastai esti po 
kelmais, šaknimis, išvartomis, 
12—15 centimetrų skersmens, 
apsupta sudėtinga žiedine ir ra
dialine takų sistema.

Kai kuriuose -vadovėliuose ir 
knygose pasitaiko vadinamos 
kurmio pilies piešiniai ir apra
šymai — centrinės patalpos ir 
dviaukščių žiedimų ir jungia
mųjų takų. Iš tikrųjų jų “archi
tektūroje” nusistovėjusio “sti
liaus” nėra. Vienas anglų moks
lininkas ištyrė apie 300 urvų, ir 
nė vienas nebuvo panašus į kny
ginę schemą. Negana to, nerado 
netgi dviejų panašių.

Požemio darbams kurmis ge
rai apsirūpinęs. Visų pirma, 
turi priekines galūnes — “sem
tuvus”. Jie trumpučiai, beveik 
horizontaliai atsikišę nuo kūno, 
o plačios letenėlės pasuktos aukš
tyn ir atgal vidiniu paviršiumi. 
Pirštai irgi trumpi, sujungti 
plėvelėmis ir beveik suaugę, na
gai plokšti, jų falangos išskėstos 
dėl to dar stipresnės.

Kurmio darbo ir gyvenimo 
pobūdis atitinkamai paveikė ir 
suformavo jo juosmenį: tokį, 
kokio neturi joks kitas gyvūnas. 
Santykinis jo raktikaulio ilgis ir 
storis — didžiausias visoje žin
duolių klasėje. Tą patį gali
ma pasakyti apie siaurą ir ilgą 
mentelę. Dilbis storas ir trum
pas, o petikaulis inepaprastai 
platus. Labai išvystyti ir jo rail-

reaguodamas į

... TEATRE
Iš rusų kalbos Vertė M. Buteika

2— jo statybos skyriaus šta- — Argi tu aktorius? — pasi 
be man nebuvo blogai. Tbldi-_ teiravo Toldinas. 
nas darbu manęs neperkrovė. 
Gyvenau aš, palyginamai, ga
na švariame barake, bet bai
mė patekti vėl į 160-jj piketą 
neapleido manęs. Kad visai 
panaikinus pabėgimo 
kus, reikėjo 
skyriaus ribų. Dalinai dėl to 
mano ir buvo nusiųstas į Kniaž 
— Pogostą pareiškimas prašant 
priimti mane į teatrą akto
rium. Bet laikas slinko, o at
sakymo vis nebuvo. Visai jau 
buvau benustojąs vilties, kaip, 
staiga, vasario mėnesį Toldi
nas pasišaukęs manę pas save 
paskelbė, kad mano sąskaiton 
atėjęs “užsakymas” iš Kniaž — 
Ppgostm Reikalavimas pra
džioje buvęs nusiųstas į Vesio- 
lyji Krug, o'iš ten persiųstas į 
Činja — Voryk.

— Aktorius — pamelavau aš.
— O aš maniau, kad tiktai 

menininkas...
— Na, gerai! Palinkėsiu tau 

sėkmės. įsakymas pasirašytas
pėdsa-Į lagerio valdybos viršininko pa- 

išvykti iš 2-jo vaduotojo, o su valdyba gin- 
čytis nepriimta. O kad taip aš 
tavęs neišleisčiau. .. Ir kitą 
dieną, drauge su kitais dviem 
kaliniais vykusiais taip pat pa
gal specialų pašaukimą į lage
rio valdybą, į konstruktorių 
biurą, ,aš išvykau prekiniu va
gonu į Kniaž — Pogostą. Gele
žinkelis nuo činja — Voryk į 
Kniaž — Pogostą jau buvo pra
vestas. Mus lydėjo sargybiniai.

— Lagerio administracijos 
centro Kiaž - Pogost — beveik 
porą metų aš nemačiau. Bu
vau labai nustebintas per tą 
laiką padaryta pažanga jo išga
nymui. šalia stoties išaugo di
delis garvežių depo, už jo bu
vo naujų medinių dviejų ir tri
jų aukštų pastatų; aukštyn stie
bėsi fabrikų dūmtraukiai... 
Už spygliuotų vielų išsiplėtė ir 
garsusis '■ '’‘komendantinis — 
Lagerpunktas”, kuriame aš 
turėčiau gyventi.

Atlikus būtinus kalinio per- 
sikėliusio iš kito lagerio prisi
rašymo formalumus, man bu
vo pasakyta barako numeris ir 
mano būsimo netarpinio virši
ninko ir kalinių teatro režisie
riaus pavardė. Kaip atsimenu, 
diena buvo giedri, saulėta. Įė
jęs barakan aš buvau nustebin
tas: naujoje mano {gyvenvie
tėje, visur pavyzdinga švara ir 
šviesa. Dviaukštės lovelės, bu
vo padengtos bajinėmis kald- 
romis, iš po kurių matėsi šva
rios paklodės. Buvo suolai,- ta
buretės, stalai. Barakas buvo 
beveik tuščias — pataikyta dar
bo metu. Aukštas plačiapetis 

stiprėjančio įniršio ir būdingo | seniokas -dežuruojantis” man
dagiai pasitiko mane, parodė 
man laisvą lovelę, atnešė iš san 
dėlio švarią dekę ir paklodę, 
pavaišino arbata. Iš jo aš ir 
gavau ..pirmąsias informacijas 
apie gyvenimą “Komendanto 
Lagpunkte”.

Darbininkai,, kaip visur, gy-

menys. Dėl to kurmiui lengviau 
nuveikti didžiąją darbo dalį. 
Radioaktyviojo ženklinimo pa
galba nustatyta, jkad kurmio 
darbo diena trunka trylika va
landų. Kitas laikas skiriamas 
poilsiui, kurmis jį praleidžia 
beveik vien tik 1 iždinėj e patal
poje. Jinai kruopščiai išklota 
minkštais lapais, šiaudais, trū
nėsiais, pūkais, žolių stiebeliais 
ir įrengta 10—40 centimetrų 
gylyje nuo žemės paviršiaus.

Balandy ar gegužės pradžio
je patelė atveda čia 3—5 (iki 
12) jauniklius. Rujos metu daž
nai vyksta smarkios patinų peš
tynės. Jie puola vienas kitą, at
šoka, šnypščia, be to, kiekvie
nas stengiasi užeiti priešininkui 
už nugaros. Visas mūšis vyksta 
po žeme, ir besistengiantis ap
eiti savo priešą kurmis juda pu
rioje dirvoje, atskirtas nuo var
žovo žemės sluoksniu. Kiekvie
nas naujas išpuolis palydimas

tų amžiaus. Pasisveikinęs ji: 
pasikalbėti 

buvo skaitomasi manimi “ant keturių akių” ir 
Čia gyveno | nuvedė mane į barako kert?

— inteligentiš-i atokiau nuo kitų. Aš labai jau-

vcno blogai, nors gerėliau ne
gu kituose lagpunktuose. Mū-Įpareiškė norą 
su barakas 
‘‘aristokratišku”, 
išimtinai švari 
ka publika: inžinieriai — tech
niškasis lagerio valdybos per
sonalas, čia taipgi tilpo teatro 
aktoriai. Maisto davinys čia 
buvo puikus.

Vakare iš repeticijų sugrįžo 
aktoriai, užvertė mane klausi
mais. Aš, žinodamas nelega
lią savo būklę, laikiausi rezer
vuotai, bet kaip bebūtų pasi
žadėjau sau, naujoje vietoje 
išsilaikyti. Režisierius, Alek
sandras Josifovičius Chav- 
ronskis, pasirodė mieliausias, 
geriausias žmogus. Neaukšto 
ūgio, tankia juoda barzdele 
ir stebėtinai protingomis aki- 
msi, priminė biblijinį senuolį.. 
Jis buvo nedaugiau 50-ties me-

diną nsi.
—Tamsta savo pareiškime 

rašote, kad vaidinote Mask
voje “Realistiniame teatre” 
pradėjo jis. — Kokias gi roles 
tamsta vaidinei?... Aš get ai 
pažinojau tą teatrą...

(Bus daugiau)

i

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. Lengvas 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 S4.00.

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

$2.00
$5.50

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato peL, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Peniuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
AnaunbHaL chorai, grupė*, užukhuioc 10 ar dauflaa egaempMorlų, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba paaiunčiant čekį v Money or

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

plono cypimo. Taip besigru
miant vienas dažnai žūsta nuo 
kito įkandimų. Tada, Bremo 
tvirtinimu, nugalėtojas suėda 
nugalėtąjį.

Savo darbe išeikvodamas 
. baisybę energijos, kurmis turi 

suvartoti labai daug maisto. 
, Nustatyta, kad jo kiekis gali 

viršyti paties kurmio svorį. 
Kažkokiu būdu du kurmiai, .svė- 

. rę 242 gramus, per parą suėdė 

. 300 gramų maisto! Ir virškina 
jis be galo sparčiai. Vieno ban
dymo metu alkanam kurmiui 
sušerta 15 gramų vabalų. Iš 
karto po to žvėrelis nudobtas ir 
skrandyje terasta keturi gra
mai, visi kiti jau buvo suvirškin
ti ir nuėję į žarnyną. Gerokai 
turi kurmis darbuotis medžio
klėje, kad patenkintų tokį go
dumą!

Paprastai pora valandų pail
sėjęs kurmis jau esti alkanas ir 
leidžiasi į naują medžioklę. 
Grobį jis užtinka apžiūrinėda
mas savo “medžioklinius” ta
kus, kur dažniausiai pakliūva 
bestuburiai, o kartais ir smul
kūs stuburiniai, kurie paįvairi
na jo maistą.

Keletą sykių per dieną žvėre
lis apibėginėja savo medžioklės 
plotus. Geras gyvenimas jiems 
būna pavasarį dr paliūtėmis, 
kuomet daugybė vabalų įšliau
žia į urvus. Po lietaus kurmį 
galima sutikti netgi paviršiuje, 
kur jis rankioja vabalus, besi- 
gelbstinčius nuo drėgmės. Per 
sausras kurmiui riestoka. Va
balai liaujasi landžioję, nepa
kliūva į urvus, ir tenka tuomet 
jų ieškoti, verčiant naujus ta
kus. Ypač ilgi jie rudenį ir veda 
paprastai miško tankynių lin
kui ir jį durpynus. Čia grobio 
esti kiaurą žiemą, nes dirva 
įšąla ne taip giliai.

Būna ir takių metų, kai va
balai, užėjus šalčiams arba per 
atlydžius, išlenda į paviršių ir 
paskui žūsta nuo nedidelio žal
telio. Paskui jie užpustomi ir 
taip išsilaiko ligi pavasario. To
rių “konservų” ir ieško sau kur
mis.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

$1.00

$3.00

t

$5.00
$3.00

592 psL $6 oc 
55.00 
Gra- 

$5.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

Taupykite dabar.

e

{vtaigoe pletuoM kiemu automobiliam* putatytL

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

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įrieifta 1923 metafa. TaL 421-3079

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA į
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta,
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL_______
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.0(1 Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 pst, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais -------- ---- ---- ----- ------------ --- ------ -—

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ........... ..... ...................................................
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl____ __________ ___.......
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ___________ __ ____________________
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.i

170 psl. __ i________________________ ________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai____ 1______________ _______ ______
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

FSLIC
>«•<■ W >«O.OOC ,

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-

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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NUOSMUKYJE
Reorganizuotos JAV Lietuvių Bendruomenės 

atstovų konferencijoje, 1975 metų lapkričio 16 dieną 
vykusioje Chicagoje, kan. Vaclovas Zakarauskas 

skaitė šią paskaitą:
kuriems ji šiame krašte buvo 
įsteigta. Dėl to spaudoje iki 
šiai dienai yra keliamas aliar
mas. Atrodo, kad jos vadovai 
jo visai negirdi ir į tai nekrei
pia dėmesio.

Bet priešingai, jie skelbia vi-

Kam šiandien dar neaišku 
[kam dar nežinoma, kadir

JAV LB yra nugrimzdusi į gi
liausias nuosmukio gelmes? 
ir tai tik dėl to, kad jos vado
vai pasimetė ir ją JAV nukrei
pė nuo tiesioginių jos tikslų,

laimėjimus, kaip 
Simo Kudirkos iš- 
Arba apie jų pa- 
“atstovus” į Wa-

JAV kongresas gina Lietuvos teises
Prieš porą savaičių Amerikos Lietuvių Tarybos pir

mininkas Dr. Kazys Bobelis kreipėsi į Amerikos lietuvius 
ir jų organizacijas prašydamas paramos kongreso atsto
vo Edwardo Derwinskio rezoliucijai pravesti kongrese. 
Derwinskio rezoliucija yra nesudėtinga ir visiems lietu
viams bei amerikiečiams lengvai suprantama.

Visi žinome, kad prezidentas Fordas prieš išskris
damas Į Helsinkio konferenciją, sukviestiems .kongreso 
vadams, Amerikos Lietuvių Tarybos atstovams, ir kitų 
etninių grupių įtakingiems veikėjams Baltuose Rūmuose 
pareiškė, kad JAV nepripažino Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Jis pabrėžė, kad 
JAV nepripažino aneksijos praeityje, jos nepripažins ir 
dabar. Prezidentas Fordas specialiai iškvietė į tą pasi
kalbėjimą ir sekretorių Henry Kisingerį, kad jis savo 
ausimis girdėtų prezidento pareiškimą, jį suprastų ir 
nebandytų jokiuose pasitarimuose su Sovietų atstovais 
nukrypti nuo prezidento pareiškimo raidės ir dvasios.

Tą prezidento Fordo pareiškimą Dr. Kazys Bobelis 
ir SLA pirmininkas Povilas P. Dargis tą pačią dieną ga
linga Amerikos radijo banga perdavė pavergtiems lietu
viams. Tas šių dviejų vyrų pareiškimas kelis kartus buvo 
pakartotas tą pačią dieną. Jis vėliau buvo pakartotas 
rusams, ukrainiečiams, gudams ir kitiems amerikiečių 
radijo klausytojams. Prezidentas Fordas padarė ne tik 
lietuviams svarbų pareiškimą, bet jis sudarė Amerikos 
lietuviams sąlygas, kad lietuviai, latviai ir estai žinotų 
JAV nusistatymą šiuo reikalu.

Nežiūrint į visą tai, kai kurie mūsų tautiečiai, Brež
nevo propagandos paveikti, pradėjo skelbti, kad prezi
dentas Fordas vienaip lietuviams pasakojo, o kitaip pa
sielgė Helsinkyje. Jie sąmoningai apgaudinėjo lietuvius, 
kad nuteiktų juos prieš Lietuvos reikalus gynusį Ame
rikos prezidentą. Kuriais sumetimais tokia biauri brež
nevinė propaganda buvo skelbiama lietuvių laikraščiuo
se, dar iki šio meto neišaiškinta. Užims daugiau laiko, 
kol bus nustatyta, kas tokią žiaurią brežnevinę propa
gandą skleidė lietuvių tarpe, kas paruošė lietuvių nuo
taikas gadinančius melus.

Žinios apie lietuvių tarpe skleidžiamą komunistinę 
propagandą pasiekė ne tik atsakingus JAV pareigūnus, 
bet ir kongreso atstovus. Ypatingai buvo šiuo klausimu

susirūpinę kongreso atstovas Edwardas Derwinskis, 
Frank Annunzio ir keli kiti kongrese esantieji nepriklau
somos Lietuvos draugai. Kad Prezidentas,Fordas Lietu
vos reikalų Helsinkio konferencijoje nepardavė, šian
dien jau veik kiekvienam išprususiam žmogui aišku. Bet 
kad kiti administracijos pareigūnai ateityje negalėtų 
aneksijos pripažinti Sovietų Sąjungai, tai atstovas Der
winskis sumanė pravesti kongreso rezoliuciją, kurioje 
bus aiškiai pasakyta, kad JAV nepripažįsta Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prijungimo prie Sovietų Sąjungos. 
Kongreso nutarimas bus pasiųstas prezidentui, Valsty
bės Departamentui ir Amerikos diplomatams. Jeigu ka
da ateityje atsirastų koks nors didelis detentės šalinin
kas ir panorėtų ant molio kojų stovinčiai Sovietų Sąjun
gai padaryti dar didesnes nuolaidas, tai jis Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos, rusams negalės atiduoti, parduoti ar ki
taip išmainyti, nes kongreso nutarimas varžys ne tik 
Valstybės sekretorių, bet ir patį prezidentą

Vakar, lapkričio 18 dieną, Derwinskio rezoliuciją 
patvirtino visas atstovų rūmų užsienio komitetas. Visi 
žinome, kad rezoliuciją, kurią patvirtina užsienio komi
tetas, vienbalsiai patvirtinama visų atstovų rimų. Jeigu 
užsienio komiteto nariai nesutaria, jeigu dėl kurio klau
simo kyla ginčai, tai tada visas reikalas kartais gali nu
krypti kita kryptimi. Bet kai komitetas kurį nutarimą 
priima vienbalsiai, tai reiškia, kad dvi didžiosios parti
jos pritaria projektui ir jis bus visų atstovų priimtas. 
Reikia manyti, kad šiomis dienomis užsienio komiteto 
vienbalsiai priimta rezoliucija bus atstovų Rūmų taip 
pat vienbalsiai priimta.

„Illinois senatorius Charles Percy pasižadėjo tą pa
čią rezoliuciją pravesti senate. Kongreso atstovas Der
winskis jau anksčiau kalbėjosi su senato vadais, kurie 
pasižadėjo tokią rezoliuciją netrukus pravesti ne tiktai 
užsienio komitete, bet ir pačiame senate. Abiem rūmams 
priėmus rezoliuciją, ji taps oficialia JAV politikos gaire, 
nuo kurios joks mainikautojas negalės nukrypti.

Atstovas Derwinskis jau anksčiau buvo, pranešęs 
Dr. Bobeliui, kad į užsienio komitetą atėjo didokas pluoš
tas paskirų lietuvių ir lietuviškų organizacijų laiškų, ku
riais buvo raginami komiteto nariai pasisakyti už Der
winskio pasiūlytą rezoliuciją ir leisti kongresui pasisa
kyti prieš Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos.

Sovietų valdžia išleido milijonus melams skleisti apie 
Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Jie pačioje 
Lietuvoje pravedė “rinkimus” į “liaudies seimą”, jie pra
varė nutarimą “prisijungti”, jie pačioje Maskvoje atliko 
“prijungimo” ceremonijas, bet JAV kongresas to sovie
tinio melo, apgaulės ir Lietuvos pavergimo nepripažįsta. 
Nepateisinus sovietų smurto JAV, jo nepripažins ir Va
karų Europos valstybės.

ąpomenei savu nesamus nuo- aišku, kad rinkimai ten buvo 
I pelnus, bei 
pavyzdžiui 
vadavimą, 
siųstuosius
shingtono valdžios Rūmus, ku
rie ten, pasikalbėję su kuriuo 
nors valdininkėliu, tą įvykį, 
kaip didžiausią laimėjimą, iš
pučia iki aukščiausių viršūnių.

Tuo tarpu jie savo įtakoje 
turinčioje spaudoje rašo ilgus 
rašinius, kuriuose skelbiami 
kaltinimai tiems, kurie šaukia, 
kad JAV LB vadai pasimetė, 
nukrypo nuo tikslų. Dėl to, 
jie apšaukiami sukilėliais, skal 
dy to jais, naujos LB steigėjais 
ir net išvadinami komunisti
niais agentais.

Štai ką pareiškė šiais metais, 
liepos mėnesį suvažiavę Ken- 
nebunkporte JAV ir Kanados 
frontininkai: “Pradėjo reikš
tis neatsakingų kai kurių as
menų savivaliavimas, skati
nant ir net globojant tautiniam 
solidarumui ir teisinei sąmo
nei žalingas “reorganizacines” 
apraiškas. Kiek šiame pareiš
kime tiesos, vėliau pamatysi
me ir suprasite patys, pama
tysite kas 
visuomenę, 
protavimu,

arba
Tai

šiais

suklastoti, tat žinoma, kad 
suklastotais rinkimais išrink
tieji Tarybon nariai yra ir ne
teisėti Bet gi, nesuklastoti 
rinkimai buvo tikroji priežas
tis, kuri iššaukė reikalą LB 
reorganizuoti Reorganizavimo 
priežastys yra visai kitos.
PAGRINDINĖS PRIEŽASTYS 

LB REORGANIZUOTI
Viena tų pagrindinių priežas

čių yra ta, kad dabartinė LB 
yra paglemžta vienos siauros 
grupės žmonių. Toji grupė iki 
šiam laikui nesiliauja glemžti 
ir visas kitas Amerikoje gyvuo
jančias centrines organizaci
jas, susivienijimus, federaci
jas ir jau yra aiškių ženklų, 
kad dedamos pastangos pa-< 
glemžti į savo glėbį ir labdaros 
instituciją — BALFą.

Ši grupė žmonių, nesiskai- 
tydama su tais, kurie nėra fron
to žmonės, ir sukėlė opoziciją. 
Bet opozicija ne prieš LB kaip 
tokią, o grynai prieš vadus — 
frontininkus. Tiesa, kad tie 
nelemti rinkimai Marquette ir 
Ciceroje buvo akstinas, kuris 
pastūmėjo opoziciją veikti ir 
reikalauti JAV LB reorganiza
vimo.

Tiesa, kad dėl suklastotų rin
kimų minėtos apylinkėse ne
buvo tylėta, buvo kreiptasi į 
atitinkamas institucijas- su 
skundu prašant atitaisyti rin
kimuose padarytus nukrypi
mus, bet deja, skundėjams 
pranešta, kad spręsti jau 
vėlu.

skaldo lietuviškąją 
Reiškia, jų sam- 
kad tie, kurie 

iš frontininkų glė
bio, tie ją skaldo, už tat, “jie 
nėra tikri, o tik tariami 
egocentriški patriotai’’, 
bent kaltinimas.

z-

Gi “Pasaulio lietuvyje”
metais, birželio mėn. kun. Ge
diminas Kijauskas SJ rašo, opo
zicija prieš LB, tai prasiveržu
sius sudužusios ambicijos, sa
vęs, savo sugebėjimų ir savo 
reikšmės pervertinimas, as
meniškumai, sąskaitų suve
dinėjimai. y

Argi tiktai tokios yra prie
žastys, kurios verčia reorga
nizuoti LB? šios gi, yra tik 
kun. Gedimino Kijausko fan
tazijos sukurtos, suniekinti 
opozicijos veikėjus ir mulkin
ti lietuvišką išeiviją.

Ne sudužusios ambicijos bei 
asmeniškumai yra priežastys, 
kurios verčia pertvarkyti LB. 
■Reorganizuojamos L. B. vei
kėjus verčia veikti visai ki
tos priežastys. Tai priežastys, 
kurios LB nuvedė prie krizės 
ir jos nuosmukio, bet fronti
ninkai apie tai nekalba. Anot 
jų, būk tai dėl to atsirado LB 
skaldytojų, kad Marquette Par 
ko ir Cicero apylinkėse vykę 
rinkimai į Tarybą pakrypo ne 
“skaldytojų” naudai, todėl 
buvo užgautos jų ambicijos, už 
tat jie dabar kelia triukšmą. 
Tai gryna netiesa.
Pirmiausia jie tuo nori visuo
menei įtaigoti, kad rinkimai 
minėtose apylinkėse buvo tvar-.Tarybos pirmininkas taip rašo

per

rin- 
iškelti

LB KĖSINASI 
PAGLEMŽTI ALTĄ

Minėjau, kad suklastoti 
kimai buvo priežastis
LB vadovų įvykdytus kitus es
minius jų nukrypimus nuo JAV 
LB skirtų tikslų. Kaip žinome, 
LB steigiant Amerikoje buvo 
susitarta pasidalyti veiklos 
sritimis. Altai laisvinimo rei
kalai, LB lietuvybės išlaikymas 
ir kultūriniai reikalai, o BAL- 
Fui — šalpos reikalai. Rodos, 
toki aiškūs veiklos barai, o 
sklandžiai, sutartinai veikiant 
kiekvienai minėtai institucijai 
sayo veiklos baruose, būtų ide
alus ir vaisingas šių minėtų tri
jų institucijų sugyvenimas.

Bet deja, jau pat pradžioj 
LB įsikūrimo JAV, iš jos vei
kėjų pusės buvo daugiau ai’ 
mažiau reiškiama, kad ir apy- 
tyliąi nepalankių užuominų 
ALTos adresu. Gi pastaruoju 
laiku LB vadai atidarė prieš 
ALTą visu platumu kovos 
frontą. V

Tiesa, Algimantas Gečys 
JAV LB Visuomeninių Reikalų

uuuciuou jjllvu ivai-i laijvub piniiiiiiuKa^ t<uip idbu

Ikoje. Juk šiandien jau pilnai' duodamas atsakymą p. J. Jur-

kūnui: “Nė vienoje JAV LB 
Tarybos sesijoj® nekilo klausi
mo dėl ALTos nereikalingumo, 
jos panaikinimo ąr pajungimo 
Bendruomenei”... Taip jis 
rašo viena, o daro kita...

Koks buvo išvystytas puoli
mas rinkimų metu į Tarybą? 
Buvo skelbiama, kad ALTa 
yra pasenusi ir nusigyvenusi, 
reikia ją perimti, o jos politi
nę veiklą turėtų perimti LB.

Algimantas Gečys aiškiai 
pasisako už LB politinę veiklą. 
Argi toks Bendruomenės pa
sisavinimas JAV politinės veik
los nėra ALTos niveliacija?

Rinkimų metu į Tarybą tie 
kandidatai, kurie fronto žmo
nių ir akiratininkų manymu 
buvo palankūs Altai, tai su
klastotais balsais beveik visai 
buvo nuimti. Paliktas tik vie
nas kitas, kurie Taryboje ne
turėtų lemiamo balso, nes ne
galėtų sudaryti daugumos prieš 
frontininkų užmačias, jų bal
sas bus tik tyruose šaukian
čiu. Vėliau pasitvirtino ir AL 
Tos gynėjai turėjo pasitraukti 
iš Tarybos, nes jos suvažiavi
muose jų balso niekas nepaisė.

LB VADAI 
KALTINA ALTĄ

Tiesa, LB vadai šaukia, kad 
ALTa nenori su LB tartis. Bet 
ką jų supratimu, reiškia tar
tis? Tai reiškia, kad ALTos 
veiksnys turi paklusti LB va
dovybei. Ir LB vadai ėmėsi 
konkrečių ALTos griovimo 
veiksmų. Washingtone įsteigė 
savo “atstovybę”, kuri ėmė 
lankytis valstybės Departa
mente ir atstovauti Amerikos 
lietuvius. Tai buvo LB vadų 
akivaizdus veiksmas, aiškiai 
rodąs, kad jie paneigia ALTos 
veiksnį, kuris nuo seno šias 
funkcijas Washingtone atliki
nėja.

Algimantas Gečys dėsto, kad 
Bendruomenė nori laisvai, 
niekieno nevaržoma, savais 
metodais dirbti Lietuvos lais
vinimo darbą,. siekdama to 
pat/ kaip ALTa. Bendruome
nė yra savarankiška ir jokia pa 
šalinė organizacija jai negali 
diktuoti, ką ji gali ir ko nega
li daryti. Taigi, kam dar ne
aišku, ko siekia Bendruomenės 
vadai. Apie laisvinimo veik
los suderinimą su ALTa nėra 
jokios kalbos. Todėl turime 
Washingtone dvi atstovavimo 
atstovybes. Bet gi, toks dvigu
bas atstovavimas Lietuvos lais
vinimo bylai yra ne tik nenau
dingas, bet ir kenksmingas.

fBus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
55.
šniokščiančios ežero bangos skleidė gaivų 
vėsumą, žemė tebeskendo tamsoje ir dan
guje tebežibėjo žvaigždės. Tamsus tebe
buvo ir ežero paviršius, nesimatė ir jo ju
dančių bangų. Jų šniokštimą Maikis Gri- 
nenbergas nepaprastai mėgo. Jos išviliojo 
ir į plačiąsias jūras. Tos vilionės pradžia 
kaip tik ir prasidėjo iš tos pačios vietos, 
kai jis buvo šio didžiulio namo naktiniu 
sargu. Paskui, kaip jūrininkas, išbuvo 
laivuose beveik aštuonerius metus. Išrai
žė laivais visus vandenynus ir buvo visų 
kontinentų uostuose. Būtų ir dabar dar 
tcbcplaukiojąs, jei ne tie gausūs nuotykiai 
uostuose su merginomis. Jis kietai laikėsi 
tos nuomonės, kad jūrininkui privalu tu
rėti po merginą kiekviename uoste. Pasi
taikydavo dėl jų muštynių, o vienos buvo 
tokios nedėkingos, kad jį paguldė į ligo
ninę visam pusmečiui. Gydytojai jį įtiki
no, kad su jūromis dėl sveikatos teks at
sisveikinti ilgam laikui. Kiek pabuvęs be 
darbo, ėmė jo ieškoti Pasisiūlė policijon, 
ir jį priėmė. Vadovybė įžvelgdama jo žva
lumą, paskyrė išbandymui sekliu. Tas 
darbas jam patiko ir gerai sekėsi. Greit iš
kilo j pačių gabiųjų seklių tarpą. Pradėjo 
ir pats tikėti savo karjeros pasisekimo 
žvaigžde. Galvojo pereiti į federalinės val

džios seklių agentūrą, tikėdamasis čia pa
daryti ne tik gerą karjerą, bet ir iškilti į 
žymiųjų seklių tarpą, pasidaryti tokiu gar
siu, kad ir anglų Skotlandjardas galėtų 
pavydėti. Žinoma, kol kas visa tai dar te
bebuvo tik svajonė.

Pamažu ėmė1 brėkšti, dangus darėsi 
balzganas, šviesesnis. Galima buvo jau 
įžiūrėti ir juodąją, judančią vandenų ma
sę ežere. Pradėjo ir jis atsišviesti kažko
kia lyg melsvai plienine spalva. Jojo min
tys vis dar tebegrimzdo į praeitį, ir jis 
mąstė, kas buvo daugiau kaip prie pen
kiolika metų, kada jis čia į šiuos didžiu
lius namus atėjo pirmą kartą.

Tada jis buvo dar visai jaunutis. Uni
versitete studijavo teisę, Vasaros atostogų 
metu ieškojo darbo, norėdamas užsidirb
ti mokslapinigių. Jo tėvai buvo darbinin
kai, turėjo nemažą būrį vaikų dar ir be jo 
gyveno gana skurdžiai, nors valgio ir ap
daro netrūko. Darbą surasti pasirodė ne 
toks jau lengvas daiktas. Bet po kelių die
nų sužinojo, kad vienai statybos bendro
vei buvo reikalingas naktinis sargas. Pa
sisiūlė ir, davus jam jų pageidaujamas 
rekomendacijas, jį priėmė.

Darbo valandos nebuvo trumpos: rei
kėdavo pradėti šeštą vakare, o baigti rylą 
■taip pat šeštą, kai pradėdavo rinktis dar
bininkai šio pastato buvo išvestos sienos, 
uždėtas stogas, bet ir langai jau buvo su
dėti. Ėjo tik vidaus įrengimo darbai. Jo 
pareiga buvo, darbininkams išėjus, už

darinėti langai, kad kilus vėjui ar audrai 
nepasidarytų žalos. Paskui jokio darbo 
nebebuvo, reikėjo tik budėti, kad kas ne
bandytų įsilaužti. Budėjimo vieta būva že
mutiniame aukšte, taip vadinamoje raš
tinėje ir būsimame svečių laukiamajame. 
Tai buvo labai erdvi,/storo stiklo sienų 
lyg ir nedidelė salė. Ji buvo jau visai įreng
ta. Grindys išklotos raudonu kilimu, vi
duryje stovėjo rašomasis stalas ir dvie
juose kampuos apvalūs stalai, apstatyti 
aplink minkštais baldais. Plačiuose kam
puose ir prie lubas remiančių kolonų buvo 
didelės plačialapės gėlės, pasodintos į be
veik metrines apvalias medines vazas. Jos 
buvo daugiau nei poros metrų aukščio. 
Salė — laukiamasis buvo apšviestas pui
kiais elektros sietynais ir darė labai gražų 
vaizdąlr visas namas buvo apšviestas elek
tros šviesomis, kurios degdavo ir nakties 
metu- »'

Kita jo budėjimo vieta buvo ketvirta
me aukšle — didelis erdvus kambarys su 
langais tiesiai į ežero ušę. Nakčia jis sė
dėdavo ir skaitydavo apatinėje raštinės 
salėje, o prieš rytą pasikeldavo į viršų ste
bėti saulėtekį. Jam su raktais kartu buvo 
įteiktas ir ginklas, ir tik vėliau jis suprato 
kam tai buvo reikalinga.

ėja buvo atgabenta4 ne tik reikalinga 
medžiaga vidaus įrengimui, bet ir baldai. 
Butai buvo prabangia? įrengiami pagal 
aukščiausią standartą.. Grindys buvo iš
klojamos kilimais, apstatoma geriausiais

minkštais baldais, pakabinami paveiks
lai, krištoliniai veidrodžiai ir taip visa iki 
mažiausių smulkmenų, čia ateinantiems 
gy venti nieko daugiau nereikėjo — tik at
sigabenti savo rūbus.

Kaip puošniai buvo įrengti tie butai, jis 
matė jau vien iš to, kad šeštadieniais ir 
sekmadieniais turtingieji čikagiečiai ėjo 
būriais jų apžiūrėti, kaip į kokią parodą, 
tų pavyzdingai įrengtų butų net septynių 
skirtingų stilių. Tie butai buvo parduoda
mi po penkiolika, dvidešimt tūkstančių do
lerių, kas Maikio Grinenbergo akimis žiū
rint, buvo dideli pinigai, nes už tokią su
mą buvo galima įsigyti atskirus gerus na
mus.

Ir šis pastatas, nors nebuvo koks dan
goraižis, bet lyg stebuklingas savo puoš
numu ir įrengimais. Prie tų namų buvo 
įrengtas ir maudymosi baseinas, kur van
dens temperatūrą buvo galima reguliuoti 
Skveras sužaliavo prie namų priekio per 
tris dienas. Tam didžiuliam skverui buvo 
išmūrytas apie metro aukščio mūras, vi
dus pripiltas žemių, apklotas žalia velėna, 
pasodintos dekoratyvinės sidabrinės eg
laitės ir prigulę prie velėnos kiparisai ir ki
ti dekoratyviniai krūmai., teikią kiekvie
nam praeiviui purkų vaizdą.

Jam įsibridus į tą jaunatvės dienų pra
eitį, vis labiau ėmė aušti. Jau ir rausvos 
spalvos pražydo rytų dangaus pakraštyje. 
Gyvai prisiminė, kaip jis tada su dideliu

džiaugsmu sutikdavo tuos saulėtekius. 
Kiekvienas jų būdavo vis kitoks, kažkaip 
išsiskiriantis. Kiekviena diena vis ateida
vo kitaip, lygiai kaip ir žmonės gimsta vis 
kitokį, išsiskiriantieji net nuo savųjų gim
dytojų. Kai būdavo šviesi mėnesienos nak
tis, prieš aušrą visa aplinka lyg patamsė- 
davo. Kai kada saulėtekio metu dangus 
būdavo apgultas debesų, ir dienos šviesa 
pavėluodavo. Kartais dangus parausdavo, 
o kai kada nusidažydavo dar ir violetinė
mis spalvomis. Iki saulėtekio, vis labiau 
švintant, spalvos kaitaliodavosi. Kartais 
saulės užtekėjimo , rodos, jau laukdavo 
sieksniu kitu pakilę debesėliai. Saulė, 
kaip iš bangų iškylantis šviesus, raudonas 
kamuolys, kurią tuoj pridengia tie debe
sėliai patys pasiauksuodami, arba paraus
davo visai, lyg būtų susigėdę patys, kad 
pridengė skaistų saulės veidą. Būdavo ir 
taip, kad ji išplaukdavo iš dengiančio rū
ko.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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M. ANNA BALIONAS 
UOV» AUSŲ, NOSIES 
IB GERKUBS LIGOS
2848 W. 63ni Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUWUJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
160 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN*AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
' antrai, penktadienį nuo 1—5. tree. 

ir šeštai tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius,

1938 S. Manheim Rd., Westchester, III. 
' VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai. 
' TeU 562-2727 arba 562-2728 wi-T--- 1---nmnnr^—į į

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103 rd Street

J. JURAŠAS ANGLIJOJE
Į Angliją kartu su žmona at- 

vy paviešėti buv. Kauno dra
mos teatro vyr. režisierius J. 
Jurašas. Apsistojo Londone J. 
ir R. Baublių namuose. Ten 
buvo suruoštas ir pirmas Šei
myninis pobūvis susipažini
mui su Londono lietuviais.

Vėliau viešą susipažinimą 
suruošė PLB Anglijos krašto 
valdyba Sporto ir socialinio 
klubo salėje. Gausų pobūvį ati
darė Bendruomenės pirm. S. 
Kasparas, dalyvius supažindi
no su neseniai iš Lietuvos atvy
kusiu J. Jurašu ir paprašė sve
čią padaryti pranešimą.

Pranešėjas pirmaisiais žo
džiais pasveikino susirinku-

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm. Ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir tree, uždaryta k __ __ _ J

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

w'-.-u ... . .........ir'.P*-'‘/F

sius lietuvius ir padėkojo už 
pakvietimą pasidalinti minti
mis. Pareiškė, kad ilgo pra
nešimo nedarysiąs, tik trum
pas palies meno sritį ir atsakys 
į rūpimus klausimus.

Likimas taip lėmė, kad tu
rėjau pasirinkti egzilo gyveni
mą. Ir jį pasirinkau ne sava
noriškai, bet priverstas. Esu 
vienas iš to platėjančio rato 
žmonių, .kurie drįsta pareikšti 
savo nuomonę. 6 metus dirbau 
režisieriaus pareigose, tai me
no srityje visuomet stengiausi 
laisvai pareikšti savo lietuviš
ką nuomonę ir pageidavimus. 
Bet po -1972 m. Kauno įvykių 
netekau visų pozicijų, kurias 
buvau užėmęs. Man buvo pa
siūlyta viešai prisipažinti, kad 
padariau klaidą ir ją atitaisy
ti. Tai apie du metus laikė ma
ne be darbo ir laukė, kad pa
rašyčiau “atgailos” raštą ir 
viešai atsiprašyčiau.

Dar prieš mano ištrėmimą 
įtakingi lietuviai pradėjo kelti 
klausimą, kodėl aš esu atleis
tas iš režisieriaus pareigų? Tuo 
met rusai, nesulaukę iš manęs 
raštiško atšaukimo, įspėjo, kad 
galiu būti sunaikintas. Tai ir 
pasiūlė pasirinkti: išvažiuoti 
iš Lietuvos į tremtį, o jeigu 
neišvažiuosi, tai būsi nubaus
tas, išvežtas į Rusiją ir sunai
kintas. Pasirinkau tremtį, nes 
kitokios išeities nebuvo ir esu 
pirmas lietuvis prievarta iš
tremtas į Vakarus.

------------ ------------------- --------- ' ...........................................—

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L I N Y Č I A
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

r i i mxi

DR. K. A. V. JUČAS
~el.: 561*4605 ir 489-4441

- ODOS LIGOS— CHIRURGIJA 
OFISAI:

1002 N. WESTERN AVE. į 
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.
—■ —.'.rJ— - - - ! '-g I Ta --U .'.T. ■ ......... i, 1 -

Ofiso tel.: HE 4-1818 
Xsadencijos: PR. 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

PR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET !

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

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

’ DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._I

Vs Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Ratid. telef.: Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

gry Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

A (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
28510 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

T. M.: PRoepeet 6-5084

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

X ------------------------- ------------- .... . ,

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882

Vr.... ___________ ........

---- ----------

SOPHIE BARCUSį
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ;

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-i 
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir. 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. ■ 
ryto.

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

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

One trees end foraa 
provide your family -with many 

happy bouts of recreatioa. 
That’s vhy it’s important to protea 

them from forest fires by 
following Smokey’s ABCc 

Always bold matches tdl cold. 
Be sure to drown all campfires, 

adr the ashes, and drown 
them again. Crash all 

smokes dead out.

Please! Only you cm 
prevent forest fires

Tas ištrėmimas iš "tikrųjų dar 
labiau' pagyvinęs rezistencinę 
veiklą, ką jaučia ir patys ru
sai. Aš buvau Lietuvoje nau
dingas, kaip kiekvienas lietu
vis, kuris stengiasi padėti sa- 
v tautiečiams. O ta pagalba yra: 
labai reikalinga, nes mūsų tau
ta neša sunkią vergijos naštą. 
Vakarų pasaulis jos balso ne
girdi ar nenori girdėti. Esu 
laimingas, galėdamas įsijungti 
į bendrą lietuvių veiklą ir skelb 
ti pasauliui apie mūsų tautos 
skaudžią tragediją.

Pati svarbiausia susipažini
mo dalis , tai buvo atsakymai 
į klausimus. Iš jų paaiškėjo, 
kad nepriklausomybės atsta
tymo klausimas Lietuvoje yra 
aktualus. Vieni ją dar atsime
na, kiti žino tik iš pasakojimų, 
bet visi bendrai sutaria siekti 
pilnos nepriklausomybės. Lie
tuvoje yra žinoma, kas vyksta 
laisvame pasaulyje ir kas tuo 
domisi, visuomet suranda prie
monių sužinoti. Nepriklauso
mybės idėja yra gyvą ir ta vi P 
tirai gyvena. Bet gal pavergtų 
tautų balsas nėra pakankamai 
garsus, kad jį išgirstų laisva
sis pasaulis. Maskva visomis 
priemonėmis slopina pavergtų 
tautų laisvės balsą. Lietuvių 
tauta, nors ir -pavergta, sten
giasi pagerinti dabartinę pa
dėtį, parodyti savo sugebėji
mus ir kultūrinį pranašumą, t

Kaunas yra švariausias Lie
tuvos miestas. O lietuviškiau
sias Lietuvos miestas yra Pa
nevėžys. v

Romo Kalantos susidegini
mo metu Kaune vykę dideli 
neramumai. 1972 m. gegužio 
14 d. vidurdienį į miesto sodą 
su draugais atėjo jaunuolis, 
nusivilko švarką, užsipylė ant 
savęs iš trijų litrų skardinės 
benziną, užsidegė ir visas pa
skendo liepsnose. I įvykio vie
lą subėgę išgirdo ». degančio 
žmogaus aimanas ir laisvės 
šūkius. Atvykę enkąyedįsl&i tą 
vielą apsupo ir stipriai saugo
jo.

Rusai paskelbė. kad lai jmvo 
nesubrendęs. nesveiko proto 
jaunuolis. liet jais niekas ne
tikėjo, ir Kalantos susidegini
mo vielą pradėjo šturmuoti 
jaunimas, kurio nepajėgė iš
sklaidyti uč žiaurieji epkave-j 
distai. Per vi»ą naktį išaugo] 
kalnas gėlių. Kiekvieną naktį jų ] 
ten tiek sunešdavo, kad turėjo, 
jas net sunkvežimiais išvežti. 
Rusai uždraudė parduoti gėles.

u nusipirkusius tardė, kur jie 
jas nešė.

Ir taip į gatves išėjo su lais
vės šūkiais ir plakatais jauni
mas, gimęs jau tarybiniais lai
kais.

Tai buvo tie, kurie nematė 
nepriklausomos Lietuvos, bet 
pajėgė pažadinti visą rusų oku 
puotą Lietuvą. Jų gretos buvo 
stiprios kaip mūras, jie kovo
jo su enkavedistais ir gynė sa
vo teises. O senoji karta tik 
stebėjo ir dar laukė. Velionio 
laidotuvėse buvo pasiruošusios 
dalyvauti minios žmonių. Bet 
rusai įsakė jį palaidoti keletą 
valandų anksčiau, negu buvo 
numatyta. Ir kai buvo apie tai 
sužinota, tai protesto ženklan 
žmonių minios užtvindė visas 
Kauno gatves. Visų ginklų rū
šių kariuomenė buvo paruošta 
malšinti sukilimą, o virš mies
to skraidė lėktuvai. Truko tik 
mažos kibirkštėlės, kad Kauno 
gatvėse būtų pasiliejęs krau
jas. Neramumai tęsėsi apie sa
vaitę laiko. Prasidėjo suėmi
mai, areštai, tardymai, žmo
nių prigrūdo pilnas kareivines 
ir koncentracijos stovyklas.

R. Kalanta yra gerbiamas ir 
dabar. Jo žuvimo ir palaidoji
mo vietos puošiamos gėlėmis 
ir kiekvienas jaunuolis jo pa
veikslą nešioja savo širdyje. 
Aplamai Lietuvos jaunimas yra 
drąsus ir neina į kompromi
sus su okupantais. Spėjama, 
kad įvairiose Lietuvos vietose 
susidegino iš viso apie 11 žmo
nių.

Pradžioje ir aukštesnėse nio 
kyklose rusų kalba yra priva
loma kaip antroji kalba. Ru
sų vaikams kai kur yra ir at
skirų mokyklų. Vilniuje yra 
14 rusiškų mokyklų. Baltgudi- 
joje ir Sibire steigti lietuviškas 
mokyklas draudžiama. Net iš 
Baltgudijos lietuvių vaikų ne
leidžia atvežti mokytis į Lie
tuvą. Pageidaujama, kad Lie
tuvoje gyvenantieji rusai tu
rėtų išmokti kalbėti lietuviš
kai, bet jie to vengia.

Lietuvoje ir Rusijoje nėrą 
jokio lietuviško karinio dali
nio. Lietuvos vyrai karinę prie
volę atlikti išvežami į Rusijos 
gilumą ir įjungiami į mišrius 
dalinius. Į karo aviaciją lietu
vių nepriima. Labai maža 
lietuvių patenka ir į karišką 
laivyną. Į karo, mokyklas lie
tuviai priimaini ir gauna kari-
nius laipsnius^

Kas Lietuvai sudaro didesnį 
pavojų:, rusiškasis imperializ
mas ar komunizmas? Prane
šėjas atsakė, kad šie du rusu

Ai, ai! Vos pastebimas pavojingoje 
padėtyje debesyse pakibęs darbinin
kas šalia. Kelly - Springfield Tire Co., 
Cumberland, Md., dūmtraukio. Jis, 
atrodo, tikrina sienas dūmtraukio, 

kurio aukštis yra 250 pėdę.

grobuoniški tikslai yra labai į 
vienas kitą panašūs ir kartu 
vvkdomi. Tai ir abudu beveik V
yra vienodai mums pavojin-

Mielam svečiui už įdomų ir j 
turiningą pranešimą padėkojo 
M. Bajorinas. Vėliau prie už
kandžių stalo mezgėsi asmeni
nės pažintys ir skabėjo lietu
viškos dainos. V. Vytenietis

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 

žmogus sėja, t< jis ir — GaL 6:7.

Nors sakoma, kad kiekvienas darbas, žodis arba mintis, yra artimai su- 
Jungtas su krikščionio gyvenimu; tačiau ne viena mintis, ne vienas žodis 
r ne vienas darbas nutars Žmogaus tikimą, pripažindamas geru ar blogu. 

Tai bus nutarta tik dėl atkartotinai daromų žmogaus darbų arba žodžių. Jei 
būsime ištikimi ir sergėsime save, tai rečiau nusidėsime ir būsime panašes
ni mūsų Atpirkėjui, todėl ir mūsų atlyginimas bus didesnis ir garbinges
nis. Apaštalas sako, kad ukaip žvaigždė skiriasi nuo žvaigždės skaistumu, 
taip bus ir prisikėlime iš numirusių”- Taigi visi pasaulyje esantieji žmo
nės težino, kad kiekvienas geras arba piktas jų darbas turės įtakos jų gy
venime ar mirtyje mesijinėje karalystėje.

Kas antrą antradienį Sophia Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinę- 
tojų aiškinimus.

Visi žino/ kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rudeji? į tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

SV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuviu Namy 
Savininku organizacijos nariu susi
rinkimas Įvyks lapkričio mėn, 21 d. 
7:30 vai vak. parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave; Susidarė daug 
svarbiu reikalų aptarti. Prašome na
rius ir svečius skaitlingai dalyvauti. !

Stasys Patlaba, sekretorius

— žemaičiu Kultūros klubo narių 
susirinkimas ivyks trečiadieni, lap
kričio 19 dieną, 1 vai. Gintaro salėje, 
esančioje 2548 West '69 St. Prašome 
gausiai dalyvauti. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, sekr.

America’s very own native cranberry is a perfect choice to 
create a cake that colorfully sparkles with both patriotism and 
goodness for a July 4th barbecue party.

Akng with your cake serve a Cranberry Rocket Punch, easily 
prepared for twelve with two quarts of Ocean Spray cranberry 
juice cocktail, chilled, 1/4 cup of grenadine syrup and 2 quarts oi 
club soda. Simply add ruby-red cranberry rocks to keep cold 
Uake your berry-colored cubes by pouring undiluted cranberry 
juice right into your ice trays instead of water. This punch is a 
Super thirst-quencher that will go along with your barbecue 
food* and your fabulous dessert.

AMKRI.CRAN FLAG CAKE
CMakes 1 - 9 x 13 x 2 inch cake>

S package (181/2 ounces) yellow cake mix 
teaspoon ground nutmeg'

g squares (3 ounces) semi -sweet chocolate, trated
1 package (9 ounces) frozen whipped topping, thawed,
1 can (1 pound) Ocean Spray jeDied cranberry sauce

1/2 cup fresh or frozen dry-pack blueberries
Prepare cake mix according to package directions adding xnifc- 

Xneg and grated chocolate to cake batter. Pour batter into a 
greased and floured S x 13 x 2 inch baking pan. Bake as directed 
on package* Remove from pan and cool on a rack. Place on a ' . 
Bering Tfefter. Spread top and sides wfth Whipped tepyHui,.
bntil read/ to serve. Just before serving cut jellied emibergfr 
sauce lengthwise into V2 inch thick slices, cut slices lengthwise 

~4nto strips 1 indh wide. Drain strips well on absorbent papez.
Place blueberries in ToWs in Upper left hand comer of the eake to 
resemble the stars on the flag. Place canberry strips across cake 
to resemble stripes on the flag. It will be necessary to piece tw> 
berrr ^rips to make stripes long enough for oaka» Place strips 
Mose together to hide

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS j
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

< , . :......... ......... .........

□aEAS ■■ DAZMZ
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-CONDITIONED KOPLYČIOS

8 MAOmNM, CHICAGO 8, H.L — MTDNES . NOVEMBER K, lf75
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HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

WANTED
MIDDLE AGED COUPLE 

or widow to live in and manage 
nice home for elderly lady.

Call for appointment between
12 noon and 8:00 P. M.

Tel. PR 6-3035

GRAŽIAI PAMINĖJO FELIKSO VAITKAUSir <l ausaiž ki,ų Kiek vėhau

Praeitu sekmadienį Naujienos į ties Vaitkaus laiškai, telegra
mos, komiteto sekretoriaus Vai-| 
vados laiškai ir pranešimai apie 
pasiruošimus skridimui ir <— 
gelis įdomių Vaitkaus ir pasi
ruošimo paveikslų.

Salė buvo pilna, visi stalai už
imti. Svečių tarpe buvo Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi-

gražiai paminėjo lakūno Felikso 
Vaitkaus skridimo per Atalntą 
40 metų sukaktį. Polonia Hall 
salėje jos suruošė puikų minėji
mo banketą, o greta esančioje 
salėje suruošė įdomią Vaitkaus 
skridimo dokumentų parodą.

Salėn pradėjo žmonės rinktis -----  ------ .
prieš nustatytą banketo pradžią, t nįnkas Dr. Kazys Bobelis, lydi- 
Daugelis norėjo pamatyti Anta- mas žmonos ir ponios Alenos 
na Vaivadą ir jo žmoną Mildą, i Devenienės. Kartu su juo atvy- 
kurie dabar gyvena Washingto- ko ir 6 Amerikos Lietuvių Tary- 
ne, bet kurie ilgus metus gyve- bos nariai. Laiku atvyko dai- 
no Chicagoje, dirbo Naujienose, lininkas Adomas Varnas su po- 
ir dalyvavo visuomeniniame nia, Antanas Vaivada su žmona 
Amerikos lietuvių gyvenime. Milda ir Mikalina Baroniene, jos 
Dar kiti norėjo prisiminti Fe- draugė Juzė Gulbinienė, Birutė 
liksą Vaitkų, užgirsti žinių apie! Kemėžaitė su draugais, Bruno 
jo skridimo organizavimą ir pa- Klemka su ponia, Mikas Šilei- 
simatyti sų naujieniečiais.

Pačioje salėje vėliavomis, gė-( nariais ir draugais, Povilas Dau- 
lėmis ir lietuviškais kaspinais į baras su žmona, Stanley J. Mo- 
buvo papuoštas didelis lakūno ■ lis su žmona ir draugais Drevi- 
Vaitkaus paveikslas, o parodos nais, Kazys Mačiukas su žmona 
kambaryje buvo gražiai įrėmuo- Prane, Motiejus Pranevičius, 
tu, kuriuose po stiklu buvo pa- Gražvydas Lazauskas su žmona

vyko John G. Evans, daktaro 
Šimkaus lydimas, Andrius Juš
kevičius, John Smith, Peter Vil
kelis, Josephine Krikščiūnienė, 
Sophie Adomaitis su savo vyru, 
Helen čižauskienė su vyru ir 

datT I ?rupe m°terų> ir daugelis kitų.

kis, Juozas šmotelis su šeimos

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ---------------
Minkštais viršeliais tik ......................... ...........................

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik .... ............ .

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbž. 
money orderį.

$3.00
$2.00

$2.00

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 8 TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

Ž022 W. 69 ST*, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
$

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 Certifikatal.

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių 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 metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

-

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

Kelioms minutėms po penkių, 
redaktorius M. Gudelis pradėjo 
šventę, paprašydamas solistą Al
girdą Brazį sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Muzikas 
George Jonikas savo akordeonu 
jam akompanavo.

Gudelis trumpais bruožais pa
sakė susirinkusiems šio minėji
mo tikslą. Jis norėjo priminti 
du dalyku: 1, Nelaimingai pasi
baigus Dariaus ir Girėno skridi
mui, reikėjo1 ruošti antrą. Tai 
buvo tragedija ne tik dviem Lie
tuvos lakūnams, tragedija vi
siems šeimos nariams, bet jų ne
laimė užgulė kiekvieno lietuvio 
širdį ir krūtinę. Kiekvienam bu
vo skaudu, kad du mūsų tautie
čiai, nugalėję didžiulį vandeny
ną, turėjo žūti Vokietijoje,, ne
dideliame Soldino miškelyje. 
Lietuviai buvo pasiryžę ruošti 
antrą skridimą, kuris turėtų pa
sibaigti daug laimingesnių negu 
pirmasis. Šio skridimo inicia
tyvos ėmėsi Naujienose, tuome
tinis dienraščio- redaktorius Dr. 
Pijus Grigaitis. Jis vienas, aiš
ku, būtų nepajėgęs suorgani
zuoti skridimo. Tai buvo mil
žiniškas darbas, nepakeliamas 
nepriklausomam lietuviškam 
laikraščiui.

Bet Dr. Grigaitis suorganiza
vo skridimui ruošti komitetą, pa
skyrė jauną, vos 20 metų persi
ritusi Naujienų vietos žinių re
daktorių Antaną Vaivadą ko
miteto sekretoriaus pareigoms, 
ir kvietę lietuviškąją Amerikos 
visuomenę prisidėti prie šio di
delio darbo. Reikėjo gauti la
kūną, drįstantį skristi per At
lantą, reikėjo nupirkti tokiam 
dideliam skridimui tinkamą lėk
tuvą ir reikėjo sukelti pinigų 
būtiniausioms išlaidoms apmo
kėti.

Visa tai buvo padaryta, nes 
ryžtasi didžiam darbui.

2. Antrą dalyką, kuri man no
rėjosi pabrėžti, tai jauno, vos 
28 metų amžiaus Amerikoje gi
musio lietuvio pasiryžimą, leis
tis nežinion, toli esančion Lietu
von, kurios jis nepažino ir ne^ 
matė. Apie Lietuvą jis tiktai 
buvo girdėjęs iš savo tėvų, iš 
Bridgeporte gyvenusių ir į mo
kyklas ėjusių vaikų ir iš laik
raščių.

Vaikui patiko aviacija, jis mo
kėsi ir tapo geru lakūnu. O tada, 
jis atidžiai sekė tik pasiruoši
mus Dariaus ir Girėno skridi
mui, bet jam rūpėjo antrasis 
skridimas į Lietuvą. Jis daly
vavo ruošiamose šventėse ir 

teiravosi apie kiekvieną skridi
mo žingsnį.

Kai Vaitkus patyrė, kad anks
čiau pasižadėjęs skristi lakū
nas prarado tolimon ir nežino
mon kelionėn drąsą, jis atėjo 
pas Dr. Grigaitį, pareiškė, kad 
jis esąs lakūnas ir galėtų skris
ti į Lietuvą. Dr. Grigaičiui pa
tiko jauno lietuvio pasiryžimas, 
drąsa ir nuoširdumas, ir tuojau 
pradėjo pasitarimus kelionei lėk
tuvu į Lietuvą.

Vaitkus buvo 
penktas lakūnas, 
dęs vandenyną į 
laikais tai buvo didelis drąsaus 
jaunuolio žygis. Tada Ameriko
je buvo 160 milijonų žmonių. Jų 
(tarpe buvo kitataučių lakūnų, 
kurie būtų norėję skristi Lind- 
bergo keliais, bet nei viena tau
ta nepajėgė skridimo suorgani
zuoti ir neturėjo skristi mokan
čio drąsaus jaunuolio.

Amerikos lietuvių tarpe buvo 
lietuvių pasiryžimas tokį skridi
mą organizuoti ir buvo tokiam 
skridimui pasiruošęs jaunas la
kūnas Vaitkus. Jo žygdarbiui 
paminėti mes čia ir susirinko
me. Reporteris

(b. d.-

JOHN G. EVANS, Jr.<
išrinktas Marquette Manor Prekybos 
Rūmu pirmininku. Jis yra baigės 
Loyolos universiteto Worsham kole- 
9*1®, priklauso lietuviškoms organiza
cijoms: buvo SLA 228 Vyry kuopos 
pirmininku’ yra Lietuviu Prekybos 
Rūmu direktorius, priklauso Lietuvos 
Vyčiams, Marquette Parko Lietuviu 
parapijos Šv. Vardo draugijai, Kolum
bo Vyčiams, šv% Kryžiaus ligoninės 
bendradarbiams. Jis yra visuomenės 
veikėjo Jono Evans, Sr. sūnus ir ži
nomos laidotuvių įstaigos dalininkas 

ir direktorius.

'josios Lietuvių parapijos salė
je sausio 10 ir 11 d. Parodą ruo- 

. šia ir globoja LB apylinkė. Jo 
darbai ir parodos atkreipia dau
gelio dėmesį, būna gausiai lan
komos ir perkami tautiniais bei 
patriotiniais motyvais paveiks
lai.

— Olga ir Petras Markūnai iš 
North Čikagos nusipirko naują 
mūrinį namą ir persikėlė gy
venti į Waukeganą. Jų adresas: 
410 Lynn Ter.race, Waukegan, 
Ill. 60085.

♦ Angolos generolo Chiwal 
vadovaujami daliniai sekmadie
nį paėmė Amboim uostą. Iš ten 
jie rengiasi žygiui į Luandą.

♦ Savaitėmis ramūs Kinijos 
ir Taiwano salų pakrašbiai sek
madienį v^ prapliupo artileri
jos šūviais.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS .
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1S SIMOK ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

ketvirtas ar 
solo perskri- 
Rytus. Tais

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.

— Akt. Vitalis Žukauskas iš
vyko $ Australiją kviečiamas 
LB. Jis aplankys visas lietuvių 
apylinkes, pasirodydamas spe
cialia programa net 9 pobū
viuose. New Yorkan grįš gruo
džio pradžioje.

— Bronius Bieliukas, Vliko 
Tarybos pirmininkas, skaitys 
paskaitą New Yorko ramonėnų 
ruošiamam Lietuvos kariuome
nės minėjime lapkričio 23 d. 
Apreiškimo parapijos salėje po 
11 vai. ryto įvykstančių, pamal
dų. Po paskaitos bus meninė, 
programa.

— Petras Ąžuolas pakviestas 
ryšininku tarp Amerikos Lietu
vių Tarybos New Yorko sky
riaus ir Antibolšėvikinio Tautų 
Bloko (AF-ABN) organizacijos 
taip pat su Etninių grupių fede
racija, kurios pirmininku iš
rinktas dr. Jonas Genys. Su šio
mis organizacijomis ir su kitais 
prieškomunistiniais bei laisvės 
sąjūdžiais skyrius nutarė palai
kyti artimesnius ryšius.

— “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 2—3 
vai. p. p., šį ketvirtadienį, lap
kričio 20 d. aktorius Stasys Pil-. 
ka skaitys savo poeziją.

— Danguolė Masionytė - Viz
girdienė išrinkta '■ Los Angeles 
Lietuvių inižinierių ir architek
tų skyriaus pirmininke, Edmun
das Arbas, Rimvydas Mulokas 
ir Vytautas Vidugiris — vice- 
pirm., Gediminas Leškys — 
sekr., Juozas Pupius — ižd.

— Los Angeles Dramos Teat
ras paskelbė scenos vaikalų kon
kursą. Jo baigmės data nukel
ta iki 1976 m. birželio 1 d.

— Kanados Lietuvių Diena 
1976 m. bus Montrealio mieste. 
Vytautas Gruodis išrinktas ren
gėjų komiteto pirmininku, Juo
zas šiaučiulis, Romas Otto ir 
Albertas Norkevičius — vice- 
pirm., kun. Kubilius — religi
niams reikalams, Vilija Mal- 
čiūtė — sekr., Petras Klezas — 
ižd., Jonas Narbutas — spau
dai, Liudas Stankevičius — in
formacijai, Petras Vaupšas — 
banketui, Kristina Bendžiūtė — 
parodoms. Rasa Lukoševičiūtė
— jaunimui, Jonas Plečkaitis
— programoms, Jonas Adomo
nis ir Jonas Dalmontas — sve
čių priėmimui. Komitetas bus 
papildytas naujai? nariais bei 
komisijomis.

— DaiL Jurgio Juodžio kūry
bos paroda bus Clevelando nau-

-— Balzeko muziejaus gauti 
biuleteniai už liepos — rugpjū
čio ir rugsėjo -—spalio mėne
sius pateikia nemažai žinių apie 
Felikso Vaitkaus transatlantinį 
skridimą.- Plačiau apie Čiurlio
nio 100 metų sukakties minėji
mą. Apstu Čiurlionio kūrinių 
ir kitų nuotraukų.

— Lapkričio 23 d., 3 vai. po
piet Amer. Liet. Dailininkų Są
junga rengia Čiurlionio 100 me
tų sukakties minėjimą Čiurlio
nio incorp. Galerijoj, 8929 So. 
Harlem Ave. (Midland Savings 
and Loan Assn’n. rūmų atskiro
se patalpose). Bus paskaitos, 
skaidrių rodymas ir Čiurlionio 
kūrinių spalvotos reprodukci
jos bus iškabintos galerijoje. 
Be to, bus ir kitų simbolinio tu
rinio paveikslų. Taip pat bus 
pademonstruota Čiurlionio mu
zika. Visuomenė kviečiama mi
nėjime dalyvauti.

— Lapkričio 20 d. 8:00 vai. 
vakaro St. Balzekas, Jr. padarys 
pranešimą apie savo kelionę į 
Kiniją ir kitur. Kviečiami da
lyvauti.

— Art. Instituto Alumnu lai- 
laikraštis “Tapybos žodis” pa
minėjo dail. M. šileikio apžval
ginę parodą, kuri vyko Čiurlio
nio Galerijoj spalio 4—19 d. d.

Kviečia pažiūrėti dokumen- 
falinius filmus. Lapkričio 28 d. 
7:30 vai. vak. Tėviškės parapi
jos salėje, 6639 So. Troy St., 
Chicagoje, bus rodomi dar nie
kur nerodyti dokumen faliniai 
filmai. Filmuose parodoma 
naujausias Sovietų apsiginklavi
mas ir komunistinio elemento 
siekiai nuversti šio krašto vy
riausybę.

Filmus rodys Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis. (Pr).

Pirmyn choro ruošiamas 
balius įvyks gruodžio mėn. 6 
dieną 7:30 vai. vakaro Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47 St. Bus meni
nė programa, vakarienė su šam
panu ir šokiai. Dėl rezervacijų 
prašau skambinti Zinai Pocie
nei tel. 582-8148. (Pr).

♦ Primename mūsų klien
tams, kad dabar yra laikas siųs
ti kalėdinius oro pašto siuntinė
lius į Lietuvą. Taip pat praneša
me, kad dabar vėl yra galimy
bė siųsti labai naudingus ir ne
aukšta kaina maisto siuntinius 
iš Europos sandėlių. Gifts Par
cels to Lithuania, M. Noreikie- 
nė — V. Žukauskas, 2608 W. 
69 St., Chicago, Ill. 60629. Tel. 
WA 5-2787. (Pr).

KAPOČIUS ATVYKO Į ČIKAGĄ
Juozas Kapočius, Lietuvių En

ciklopedijos leidėjas, atvyko j 
Čikagą Encyclopedia Lithuanica 
ir kitų leidinių reikalais.

Kas norėtų Kalėdų dovanoms 
užsakyti Encyclopedia Lithuani
ca, Lithuanians in America ar 
kitus Lietuvių Enciklopedijos 
leidinius, galėtų tai padaryti 
tuojau, susisiekiant su J. Kapo
čium, apsistojusiu pas savo duk
rą ir žentą B. B. Pabedinskus, 
felefonuojant 858-3837. Patogu
mo dėlei šiuo telefonu galima 
bet kuriuo metu užsisakyti lei
dyklos leidinius, J (Pt)<

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. —. 778-2233

I
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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 j 

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

o Padėkos Dienos, Kalėdų, 
šeimos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus. 
Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite'jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti telefonu 421-6100. (Pr)..

MUMS GERAI KARTU
6 KAMBARIŲ 12 M, MODERNUS 

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

2 BUTŲ MEDINIS, 2 auto garažas. 
Reikia specialisto rankų pataisymui, 
Marquette Parke. $13.000.

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

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTŲ MŪRAS. • naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

VALDIS REAL ESTATE
. 2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200
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° Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir . toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

. PIRKSIT — PARDUOSIT — 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

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

Ras! Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

1
4259 5. Maplewood. Tel. 254-745C
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Hkvletlmal, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

f

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' So. WESTERN AVE.'

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

Brangenybei, Laikrodžiai, Dovinei 
visom progom*.

3237 WEST 63 rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

J.HOME INSURANCE fe

Call Frank Zapolis 
3208 »/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

------ -— 'fa

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pa s vlenintelj 
lietuvi kailininką K.

Chicagoje '—-

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

Jei. 263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T«l«f„- REpublIc 7-1 *41

'NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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