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MAO PRAŠO FORDĄ ATSISAKYTI 
NUO DETENTĖS POLITIKOS
Kinijos valdovas buvo draugiškas su 

prezidentu, patenkintas vizitu
PEKINAS, Kinija. — Prezidentas Fordas apie dvi valandas 

kalbėjosi su Mao Cetungu.

Kinijos valdovas buvo labai t 
patenkintas prezidento vizitų, 
mandagiai jį priėmė ir prašė 
prezidentą nepasitikėti sovietų 
vaaldovais ir nutraukti detentės 
politiką. Mao įrodinėjo prezi
dentui Fordui, kad dabartiniai 
sovietų valdovai laužo visus su
sitarimus.

Prežid-entas visa tai žino, jam 
daugiau įrodymų nebereikia, bet 
reikia neužmiršti, kad dabarti
niai Rusijos vadovai turi atomi
nius ginklus. Reikia2 ieškoti ben
dros kalbos, , kad nebūtų pradė
tas atominis karas, kuris išnai
kins visą žmoniją.

Mao yra įsitikinęs, kad sovietų 
valdžia pasižadėjimų nesilaiko 
ir nesilaikys.

Ponia prezidentinė Kinijoje 
mankštinasi

Kol prezidentas Fordas kalbė
josi suMaoUetungu,’poniapre-' 
zidentienė turėjo progos apžiū
rėti moterų organizacijas ir jų 
vedamą darbą,

Jai buvo parodyta kiniečių 
mankštos praktika. Ponia pre
zidentienė tuojau prisijungė prie 
besimankštinančių moterų ir pa
ti labai grakščiai į taktą su kito
mis pasimankštino. Kiniečiai la
bai stebėjosi tokiu prezideiitle- 
hės grakštumu ir mankštos su
pratimu.
: Fordų duktė Susan buvo nu
vesta prie Kinijos sienos ir tu
rėjo progos padaryti kelias nuo
traukas prezidento šeimos albu
mui. ’ ' ' ■ ‘ ;
Manoma, kad padidės prekyba 

A
Mao Cetungas nepatenkintas 

prezidento Fordo detente, bet 
jam atrodo, kad abi valstybės 
gali padidinti dabartinę prekybą.

Jis patarė prezidentui pasi
tarti su kitais atsakingais Kini
jos pareigūnais ir aptarti pre
kybos reikalus.

Prezidentas Fordas pareiškė 
Mao Cetungui, kad ta jo bijo
ma detentės politika yra dviejų 
krypčių gatvė. Sovietų valdžia 
gaus iš Amerikos, jeigu ji pati 
sutiks duoti. Azijos diplomatai 
tvirtina, kad kiniečičai labai pa
tenkinti prezidento Fordo vizitu 
ir tarptautinės politikos aptari
mu.

DERWINSKIO REZOLIUCIJA BUVO 
PRIIMTA VIENBALSIAI

teroristai
Britanijos policija suėmė 

š. Airijos teroristus, dvi mote
ris ir du vyrus, išlaisvinimo ar
mijos narius, kurie, manoma, 
padėjo bombas Dublino aerodro

4

mo pastatuose ir Londone.
Sprogusios bombos užmušė 

daug nekaltų žmonių. Tarp su
imtųjų buvo ir Margaret Mc 
Kearney, ryšininkė tarp š. Ai
rijos ir Britanijos. Ji pristati
nėjo teroristams sprogstamą me> 
džiagą, pinigus ir žiniM.
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Ispanijos karaliaus

Naujojo Ispanijos karaliaus 
Juan Carlos de Burbon dekretu 
yra paleista nemažas skaičius 
politiniu, kuriu tarne buvo pa- 

t leistas į laisvę ir komunistų par
tijos lyderis Marcelino Caman- 
cho. Jis buvo suimtas 1973 m. i 
už politinei-revoliucinę veiklą 
Ispanijoje.

Kaip ir “pridera” komunistui, 
M. Camancho sušaukė tuojau į 
spaudos konferenciją ir, niekam Į 
nevaržant, policijai nesikišant, 
13 valandų sakė kalbas ir agita
vo žmones. Jis kėlė reikalavimus 
ir kritikavo karaliaus dekretą.

Jis reikalavo, kad be jokios iš
imties būtų paleisti visi kali
niai f laisvę, kad būtų leista lais
vai grįžti visiems politikos vei
kėjams, pabėgusiems j užsienį; 
kad būtų leista laisvai ir nevar
žomai veikti bet kokioms darbi
ninkų unijoms, ir kad būtų re-, 
ferendumo keliu atsiklausta Is
panijos žmonių, kokios valdžios, 
kokios valdymo sistemos jie no
rėtų Ispanijoje turėti.

DAKTARAS IŠVAROMAS 
IŠ DARBO

Cook County ligoninės buvęs 
daktarų streikas kai kam pri
darė nemalonumų: neteko dar
bo dr. Quentin Young. Jį iš dar
bo atleisti nutarė Cook County 
ligonių komisija.

Kalbama, kad dr. Q. Young 
streiko metu stipriai pakritika
vęs ligoninių komisiją, už tai ir 
netekęs darbo. Šiuo klausimu 
dar turės pasisakyti teismas, ka
dangi atleistasis daktaras neap
leidžia darbovietės.

Suomijoje koalicinė 
vyriausybė

Suomijos prezidentui U. Kek
konen spaudžiant, kad ir labai 
nenorom, politinės Suomijos 
partijos sulipdė koalicinę bėdos 
vyriausybę, kurios uždavinys 
pirmoje eilėje rūpintis bedar
bės mažinimu, kad galimai dau
giau Suomijos piliečių būtų ap
rūpinta garantuotu darbu, kai 
Suomija dabar yra paliesta blo
giausia ekonominės krizės nuo 
1930 m.

Į naują koalicinę vyriausybę, 
iš 18 ministrų, įeina 2 beparti- 
niai, 2 liberalai, 2 švedų žmonių
partijos ir 4 komunistai. Komu- steigti kolonijas Afrikoje, pra- 
nistų partija Suomijoje įeina jau varė per Jungtines Tautas prieš 
antrą kartą į valdžią, antrajam sionizmą nukreiptą rezoliuciją, 
karui pasibaigus. Demokratų ir ( Jai buvo reikalingas arabų pri- 
centro partija užpildo likusius tarimas Afrikai vėl kolozuoti. 
ministrų postus. Ministeris pir- i Moynihan atkreipė visų užsie- 
mininkas Martti Miettunen cen- nio diplomatų ir kongresą atsto- 
tro partijos. ■ vų dėmesį į nenormalią padėtį

AL To raktinės vedė|a Irena Blinstrubienė iiy metų lapkričio 22 dieno* vakar* {vyku
siame bankete skaito garbės pažymėjimu tekstą kongreso atstovui Erward J. Derwine- 
krui ir žurnalistui William Andersonui. Paveiksle matome Iš kairės j dešinę Alto pin» 
mininką Dr. Kazį Bobelį, žurnalistą Bill Anderson, Ireną Blinstrubienę ir kongreso af®» 

tovą Erward J. Dervrinskį.
Foto V. Noreikos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
kolonizuoti Afrika

Rusai įsteigė prietiltį Somalijoje, o
“f fdabarsteTgia baze išlaisvintopAngolo]* -—

WASHINGTON, D. C. — Sovietų valdžia pradėjo kolonizuoti 
Afriką— pareiškė Daniel Moynlihan, JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose. —Russi jau įsteigę prietiltį Somalijoje, o dabar 
stengiasi įsteigti stiprią karo bazę Angoloje, Luandos mieste.

Portugalijos valdžia davė An
golai nepriklausomybę, bet ru
sai dabar planuoja iš naujo pa
vergti išlaisvintą koloniją.

Kubiečiai klauso sovietų 
pulkininkų

Angoloje visą laiką ėjo kova 
tarp vietos gyventojų, norėjusių 
savarankiškai tvarkyti visus po
litinius, ekonominius ir kultūri
nius buvusios portugalų koloni
jos reikalus.

Bet Angoloje buvo sudarytas 
“liaudies frontas”, kuris įsispri- 
no Luandoje, Angolos sostinėje, 
gavę Sovietų Rusijoje gamin
tų ginklų ir pradėjo priešintis 
laisvės ir nepriklausomybės sie
kiančioms politinėms grupėms.

Luandoje buvo sudaryta “An
golos valdžia”, kurios priešakiu 
pastatytas komunistas Dr. Ne
ves. Sovietų valdžia tuojau tą 
“liaudies valdžią” pripažino ir 
pradėjo siųsti karo medžiagą. 
Dabartiniu metu bene bus ge
riausiai ginkluota Angolos kari
nė grupė.

Luandos uostau buvo iškeltas 
didokas Kubos karių skaičius. Jie 
atvyko pagal susitarimą su So
vietų Sąjunga. Tuo pačiu metu 
atskrido į Luanda didokas so
vietų “patarėjų” skaičius. At
vykęs Kubos daliniai yra sovie
tų “patarėjų” dispozicija.

Kolonijos surisštos su 
arabų politika

Moynihan yra įsitikinęs,
sovietų valdžia, planuodama

kad

žosi nelaukti. Vadinamo ispanų 
“parlamento” pirmininku jis 
paskyrė buvusį savo profesorių 
Torcuato Fernandez Miranda.

o Bendrosios rinkos valstybės
Afrikoje. Jis yra įsitikinęs, kad nutarė įvesti visoms valstybėms 
kolonijų gadynė jau pasibaigė, vienodus pasus, o 1978 metais 
Visos vakarų valstybės baigė ko- I pravesti rinkimus j minėtų vals- 
lonialinę politiką,, o rusai, prisi-. tybių sąjungos parlamentą, ku-
dengę komunizmu, vėl bando pa
vergti laisvas - pasaulio tautas.

palestiniečius
BEIRUTAS, Libanas. — Iz

raelio karo lėktuvai antradienį 
smarkiai bombardavo palestinie
čių kafeivinep, užmušdami 91 
palestinietį ir sužeisdami 150.

Libano premjeras Karami pra
šo laisvąjį pasaulį sustabdyti ka
ro veiksmus, nešančius mirtį ir 
turto naikinimą. Bet Karami 
nesiėmė priemonių suvaldyti pa
lestiniečius, besiveržiančius į Iz- I 
raelio laikomas sritis ir sėjan
čius mirtį.

Izraelio karo vadovybė yra 
pasiryžusi tuo pačiu mokėti pa
lestiniečiams, kol šie nevartos 
prievartos prieš izraelistus.

Žemės drebėjimas 
Havajuose

Lapkričio 30 Havajuose iš 
“miego” prisikėlęs vulkanas Ki
lauea sniaudė lavą ir drebino že
mę. Už 30 mylių esantis 26 tūks
tantių gyventojų dydžio mieste
lis buvo policijos visai uždarytas, 
kad išvengus plėšikavimo. Buvo 
apgadinti keliai, namai. -

Vienas žmogus užmuštas, keli 
dingę. Tai stipriausias žemės 
drebėjimas Havajų istorijoje. 
Nuostolių padaryta apie 2 mil. 
dol. Net Catalinos sala, 26 my
lios nuo Los Angeles, nuo Ame
rikos krantų, pajuto žemės dre
bėjimą. ■ KeU laivai buvo nu
traukti nuo inkaro.

o Ispanijos kariai' patarė ka
raliui nedaryti stambesniu re- 

■ ris turės tvarkyti visą eilę svar
bių reikalų.

♦ Korėjos teismas nuteisė 7 
studentus ilgu metų kalėjimo už 
atsisakymą klausyti dabartinės 
valdžios. Jiems paskirta nuo 4 
iki 10 metų kalėjimo. Gegužės 
mėnesį buvo suimti 22 studentai 
už veiklą prieš dabartinį prezi
dentą ir jo vadovaujamą vyriau
sybę. Studentai reikalavo dau
giau demokratinių laisvių.

Ateinančiais metais sovietų 
valdžia apskaičiavo, kad jų kraš
to ūkis galės padidėti tiktai 
4.3%. Praeitais metais jie ti
kėjos padidinti krašto ūkį 7.5%, 

į bet nieko iš to neišėjo. Net ir 
duonos pakankamai neprisiaugi
no, ją perka Amerikoje.

Palestiniečiai rengiasi ker
šyti izraelitams už bombardavi
mą Zuheir Mosen kareivinių, ku
riuose nukentėjo 200 arabų.

Olandų traukini pagrobę in- 
donezai vakar paleido vieną įkai
tą, kad informuotų apie grobi
kų reikalavimus. Grobikai reika
lauja, kad būtų sudarytos sąly
gos jiems išskristi iš Olandijos.

♦ Teisėjai Prentise Marshall 
ir Alfred Kirkland uždraudė po
licijai vykdyti abortus liečiantį 
statymą. Jiems atrodo, įstaty
mas yra priešingas konstitucijai.

SPRENDŽIAMAS POLITINIS 
GINČAS

Demokratų partijos politikai 
suvažiavę Čikagoje, spręs poli
tinį ginčą tarp gub. pavaduoto
jo Neil Hartigan ir Dlinojaus 
valstijos iždininko Alan Dixon. 
Bus svarstoma, kuris iš jų tu
rės teisę būti kandidatu Dlino
jaus valstijos sekretoriaus pa
reigoms.

Atstovų kalbos bus atspausdintos ruošiamame 
kongreso rekorde

WASHINGTON, D. C. — Antradienio vakarą JAV kongreso 
rūmai vienbalsiai pasisakė už kongreso atstovo Edwardo J. Der- 

■’vinskio paruoštą rezoliuciją, kuri pasmerkė Lietuvos Latvijos 
ir Estijos aneksiją prie Sovietų Sąjungos.

JAV niekad nepripažino So
vietų Sąjungos pretenzijų į ne
priklausomą gyvenimą gyvenu
sius ir savarankiškai besitvar- 
kusius tris Pabaltijo kraštus. 
Sovietų Sąjunga, susitarusi Hit
lerio Vokietija, pasiuntė karo 
jėgas į I ietuvą, Latviją ir Esti
ją panaikino minėtų kraštų ne
priklausomybes ir primetė joms 
sovietines valdžias. Vėliau So
mėtų karo ir policijos atstovai 
;šsirinko “liaudies seimus”, ku
riuos tvarkė rusų paskirti ko
munistų partijos pareigūnai ir 
kurie nutarė prisijungti prie 
Sovietų Sąjungos. Tuometiniai 
sovietų valdovai prižadėjo sau
gumą trims Pabalti jos tautoms, 
bet to saugumo jie nepajėgė ga
rantuoti. Sovietų valdžia netu
rėjo pankankamai karo jėgij gin
tis nuo vokiečių ryžto veržtis į 
-yytus. Vokiečiams .perėjus sie
ną, rusai paskubomis bėgo į ry
tus. Pasienyje jie prarado dide- 
]es jėgas, o . vėliau neturėjo ga- 
hmybės pačios Rusijos žemių 
ginti nuo vokiečių. ,

Visos JAV administracijos ne
pripažino sovietų valdžios pre
tenzijų į Pabaltijo valstybes. 
Prieš pasisakė demokratai ir res
publikonai. Labai aiškų ir griež
tą pareiškimą padarė preziden
tas Fordas, prieš išskrisdamas 
Helsinkio konferenciją. Jis net 
pasikvietė valstybės sekretorių 
Henry Kisingeri, kad girdėtų vi
sa prezidento Fordo pareiškimą 
Lietuvos, Latvijos Jr Estijos 
aneksijos klausimu. Bet buvo 
pasklidę gandai, kad Kisingerio 
tarnautojai nenorėję skelbti pre
zidento Fordo paskelbto pareiš
kimo. Galėjo susidaryti įspūdis, 
kad vienas kitas valstybės pa
reigūnas gali padaryti rusams 
nuolaidą ir pripažinti Pabaltijo 
kraštų aneksiją.

Kad toks dalykas negalėtų 
įvykti, atstovas Derwinskis, su
sitaręs su Amerikos Lietuvių 
Taryba pasiūlė kongreso rezoliu
ciją, smerkiančią sovietų anek
siją. Kongreso atstovai 407 bal
sais pasisakė už Derwinskio re
zoliuciją, pasmerkdami sovietų 
prievartos veiksmus ir atmes
dami sovietų pretenzijas į Pa- 
baltijos valstybes. Prieš rezo
liuciją nebuvo paduotas nei vie
nas balsas.

Dr. Kazys Bobelis jau trečia
dienį kalbėjo su sen. Charles 
Percy ir kitais senato vadais, 
kad panaši rezoliucija būtų pri
imta ir JAV senate. Reikia ma
nyti, kad netrukus ir senatas 
pasmerks sovietų aneksiją ir 
pareikalaus laisvės pavergtai
Lietuvai.

♦ Dėl spausdinimo mašinos 
gedimo ir jos remonto šį pirma
dienį ir trečiadienį Naujienos 
neišėjo.,

Angoloje Kuba 
pagelbsti rusams

Kubos ministras Castro pati
kėtinis brig. gen. Julio Cases ir 
kitas taipgi generolo rango ka
rys pagelbsti Angoloje rusams 
užgniaužti Angolos demokrati
nę nepriklausomybę ir įvesti jo
je komunistinę diktatūrą.

JAV žvalgyba iš Angolos pra
neša. kad tenai yra mažiausiai 
3,000 gerai ginkluotų rusiškais 
ginklais Kubos karių. Jie buvo 
atgabenti 6 laivais ir 19 tran
sporto lėktuvais.

Amerikos pareigūnai stebisi 
ir nesupranta, kodėl Kuba ten 
“kiša” nosį, kai ji Angoloje ne= 
turi jokių interesų. Jie mano, 
jog Kuba tai daro rusams spau
džiant. Amerikos pareigūnai vis 
dar nenori suprasti, kad Kuba 
valdoma rusų.

Ieško būdo baigti 
Libano kovas

BEIRUT A S. Libanas. Premje
ras Rašid Karami, ilgame posė
dyje svarstės planus pilietiniam 
karui baigti, piskelbe, kad par
tijų vadai, — krikščionys ir ma
hometonai, — nutarė imtis kitų 
priemonių kovoms baigti.

Pirmon eilėn nutarta imtis 
priemonių krašto turtams kitaip 
paskirstyti. Taip pat nutarta 
leisti palestiniečiams daljwauti 
pasitarimuose. Jeigu ir šios 
priemonės nesustabdys tarpusa
viu kovų, pats Karami. kad ir 
didelis Izraelio priešas, buvo lin
kęs prašyti izraelitų, kad atei
tu ir įvestų tvarką, nes patys 
libaniečiai, atrodo, nepajėgs grįž
ti prie reikalingo respekto ir ly
gybės prieš įstatymus.

DIXON — KANDID. J 
VALSTIJOS SEKRETORIUS
Paskutinėmis dienomis vyko 

Illinojaus demokratų partijoje 
draugiški pasikalbėjimai, o kar
tais ir grumtynės, iki išsidėstė 
oolitinio pokerio kortos, iki iš
aiškėjo kas kokį postą laimėjo.

Čikagos meras, visą tai pa
tikrines ir dar pataisęs, patvir
tino Dixona kandidatu į Ulino 
jaus valstijos sekretorius. Da
bartinis valstijos sekretorius 
Michael J. Howlett — į guber
natorius. Gi dabartinis vicegu- 
bematrius Neil F. Hartigan pa
silieka kandidatu į tą patį postą.

šilčiau, debesuota
Saulė teka 7:01, leidžiasi 4:22,



LEIDŽIA LIETUVIU SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

METAI NR. 44 (528)

Chicagoje laukiama •

DAILININKĖ INA NENORTIENĖ
Seserijos Vadija rengia jos darby parodą

Vario bei emalio meninio darbo specialistė skautininke dai- 
lininkė Ina Nenortienė į Ciacagą atkeliauja nuo \tlanto pakran
čių iš Dorchesterio, Mass.

naujai džiaugsimės skautininkės 
dailininkės Inos Nenortienės kū
rybiniais laimėjimais.

Parodą rengia Liet. Skaučių 
Seserijos Vadija.

IŠ
NAUJŲJŲ
PIRMUOS
NUTARIMUc*

Dėl LSS Suvažiavimo
. LSS. Suvažiavimo eigoje įvy
kus išorinei kliūčiai (pvz., pašto, 
susisiekimo ir t. t. streikui ar 
p., kuo sukliudoma koresponden
cijos gabenimas), kuria paliečia
ma didesnis Suvažiavimo daly
viu skaičius, nustetytos Suvažia
vimo vykdymo datos gali būti 
pagrįstai nukeltos.

po skaučių įžodžio iškyloje vasarą l nte 
Kaklaraiščius riša Chicagos Aušros Varly tuntini skav< 

tininkė Irena Žukauskienė

APDOVANOTIEJI !
IR 

PAKELTIEJI

į skautininku laipsnius
Labai malonu pranešti, kad 

LSS Tarybos Pirmijos lapkričio 
1 d. proga:

I

Amerikietis skautininkas Mr. 

 

Warren H. Andįson, 1975 m. 

 

Miško ženklo kuj-sų vedėjas, s. 

 

Jonas Dambarasl Toronte ir s. 
fil. Liuda Ru 
už jų nuopelnus:

ienė- Detroite 
lietuviškajai ’ - ii ■ »

skautybei apdova ibti Lelijos or-
dinų.

f SU VISAIS 
i DALINAMĖS
I ŽĖRINČIA

NUOTAIKA
Hkllmingoįė Kernavės 

stjeigoje
; šventė-' kiekvienai šeimai ar 
organizacijai yra brangi diena, 

i ypač kada ir turinys ir eiga yra 
savų užtarnauta, savųjų pareng
ta. Kiekviename tunte pasto
liai dirba jaunimas, vadovai ir 
tėvai. Darbai veja darbus ir, ro
dos, retokai visi susitinkame pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti kartu.

Chicagos Kernavės skaučių 
tunto sueiga lapkričio 16 d. savo 
įvykių įvairumu ir dalyvių gau
sumu kaip tik ir

pabrėžė šią nedažnai sutin
kamą šeimynišką džiaugs

mo nuotaiką.
Įžygiuoja sesės, kiekvienas 

vienetas su savo daina, skam
biai ir nuotaikingai pripildyda
mos mažąją Jaunimo Centro sa
lę. Po atidarymo iškilmių, su 
pasididžiavimu sekame iškilmin
gas “Gražinos” d-vės vėliavos

skautes, bet nevienai ir ašarėlės 
arti...

Su padėka ir dovanomis atsi
sveikiname ilgametę Kernavės 
vadovę v. si. t. n. Audronę Mig- 
linaitę, 5 metus paskyrusią “Že
mynai” — ir sveikiname naują 
draugininkę sesę Silviją Spar- 
kienę. Svečių eilėse matome L. 
S/ Seserijos Vyr. Skaut. Pavad. 
s. Irena Kerelienę, Vidurio Raj. 
Vadeivę s. fil. D. Eidukienę ir 
Vyr. Skaučių Skyr. Vedėją ps. 
fil. Ritą Penčylienę. Joms pa
dėką nuoširdžiai išreiškia tun- 
tininkė ps. fil. Ritonė Rudaitie- 
nė, įteikdama po simbolinę gėly-

.. \ .....j:,. gerovei
yra ilgametis, nuoširdus ir pa
stovus.

Kada pabaigai visos sustoja
me ratu kartu su svečiais ir tė
veliais, “Lietuva brangi” su
skamba ypatingai šiltai ir jun
giamai. Įspūdžių šiandien daug 
ir jie visi skatinantys, malonūs.

Pabaigai turime progos pa
draugauti prie gražiniečių pa- 
duoštų “krikštynų” vaišių. Nes 
šiandien tikrai neeilinė tunto su
eiga; mes džiaugiamės visa 
pasiekimų pyne. ir.norime savo 
žėrinčia nuotaika pasidalinti .su 
gausiu sesių, vadovių ir tėvelių 
būriu. It. B.

Skautininke dailininkė

INA NENORTIENĖ, 

kurios meno darbu paroda Įvyksta 
Chicagoje gruodžio 5—13.

Jos dailės darbų paroda vyks 
Chicagos Jaunimo Centre gruo
džio 5-13 dienomis. Lankymo 
va’andos: šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 10 v. ryto ligi 
9 v. v.; savaitės dienomis — nuo 
7 ligi 9 vai. vakaro. Gruodžio 5 
d., penktadieni. 7:30 v. vak. pa
roda atidaroma su menine pro
grama. Dainuos solistai'Nerija 
Linkevičiūtė ir Bernardas Pra
puolenis. Akompanuos muz. Al
vydas Vasaitis.

Lietuvių visuomenei s. dail. 
, Ina Nenortienė yra suruošusi 
-parodas New Yorke (1971 ir 
į 1975 m.) ir Washingtone (1974 
m.). Ji yra dažniau dalyvavusi 

: amerikiečių parodose kolektyvi
niu ar individualiu pagrindu: 
Lawrem e Gallery New Yorke 
(1965 m ), Hess Fallery Bostone 
(1968 m.). Worcester Craft Cen
ter (1970 m. De Cordova Mu- 

,*seum Art Expo. Lincoln. Mass. 
(1970 ir 1972 m. ir North-East
ern Art Expo, Beverly, Mass. 
(1975 m.). Gimusi Lietuvoje, 

‘baigusi Tufts universitetą, stu
dijavusi keramiką ir metalo ap
dirbimą Boston School of the 
Museum of Fine Arts.

Knygoje LlėTUVIŠKOJI 
SKAUTIJA reikalais

Išėjus knygai LIETUVIŠKO
JI SKAUTIJA, nutarta padėko
ti: autoriui v. s. Petrui Jurgė- 
laų— už didelį darbą, v. s. Alfon
sui Šamušiui — už visą rūpestį 
ir darbą, kad knyga išeitų, v. s. 
Juozui Bružui — už pagalbą pa
dedant tvarkyti piniginius rei
kalus ir visaip talkinant v. s. A. 
Šamušiui, visiems knygos rėmė
jams, platintojams, prenumera
toriams ir visiems, kurie prisi
dėjo, kad knyga galėtų būti iš
leista ir kad dabar galėtų pa
siekti • kuo daugiausiai skaity
tojų.

Lietuviškosios Skautybės Fondas
LSS Tarybai vasarą priėmus 

L S Fondo nuostatus ir Pirmi- 
jai pradėjus pirmuosius to Fon
do organizavimo darbus, tuoj 
išaiškėjo-, kad gyvi reikalai ver
čia greičiau imtis konkrečių žy
gių LS Fondo darbus sėkmin
giausiai Įvesti i tinkamas vėžes.

Nutarta: 1. Papildant LSS T. 
Pirmijos 1975.IX.16 nutarimą, 
pagal LSF nuostatų 10 str. Į LSF 

I Valdybą pakviesti s. fil. Dr. Jur- 
įgį Gimbutą ir jį išrinkti tos Val
dybos nariu 4 metų kadencijai.

V. s. kun. Ansas Trakis Chi
cagoje, senas skautas, pasišven
tęs skautininkas ir. ilgametis 
Lietuvių Skautų Sąjungos (ey.) 
Dvasios Vadovas, bent 25 me
tus einąs šias pareigas, už di
deli atsidavimą lietuvių .skau
tybės idėjai ir už ypatingai pa
vyzdingą indėlį į-.lietuvių jau
nuomenės. ugdymą apdovanotas 
Geležinio Vilimo ordinu.

" ’; ii ■ ' ’
V. s. Petras ..Molis,; ilgametis 

Skautų Brolijos ir Lietuvių Skau
tų Sąjungos vadovybės narys — 
Vyriausias Skautininkas, keliais 
atvejais buvęs LSS-.Tarybos Sė- 
kretoriuš ir Vicepirmininkas, 
daugelio sk.; stovyklų organiza-

skautų čių veiklos rė- 
Kiazys --------- —

Didelis 
mėjas p. 
Woreestery, Mai s.', už. jo ypaT 
tingai didėlius nuopelnus ne tik 
Worcesterio visetams, bet ir 
visam JAV Atlanto rajonui, ap
dovanotas Padėlį iordihu šti rėi- 
mėjo kaspinu. *

Adamkavičius 
s., už-jo ypaT

JAV Vidurio Rajono vadijos 
narė ir Chicagos’ skautų-skau- 
čių -teatro .vadoyė ps.- Aldona 
Martienė QhiCagpje apdovanota 
Už Nuopelnus ordinu.

VII.
Pakelti į skautininku’ laips

nius: si'

krikštynas. Tai tikrai prisimin
tinas įvykis draugovei ir visam 
tuntui; vėliava atstovauja vi
sai skuatybės ideologijai ir sim
bolizuoja gražiniečių prisirišimą 
savam vienetui. Kūmai — p. 
Dapkienė ir p. Mikėnas; vėlia
vos mecenatai p. Nijolė ir a. a. 
fit’ A' Vengriai. Iškilminguose 
krikšto akto žodžiuose atsispin
di daug jausmingumo ir daug 
susigyvenimo. Tunto dvasios 
vadovui kun. dr. Trimakui vėlia
vą’ pašventinus, ji perduodama 
sesei Elytei Izokaitienei, “Gra
žinos” d-vės draugininkei. Ki
tos draugovių vėliavos naująją 
sutinka paliesdamos savo viršū
nėmis, ir štai gražinie'tės jau 
stoja rinkiuotėn, dar tvirčiau su
jungtos savo vėliavos šešėlyje.

■ ' .4 ’■ ? ITS • I .. i • i '. ..
IŠ GRAŽINOS DRAUGOVĖS (0HICAGOS..

KERNAVĖS TUNTO) IŠKILMINGOS SUEIGOS
Sveikina draugininke Elytė. Izokaitienė, Susikau

pusios stovi Ina Končiūtė ir Margarita, Kulytė.
J. Lintako nuotr.

' 2. Esantiems LS Fondo Val
dybos nariams — v. s. F. Kur- 

. gonienei, v. s. č. Kiiiuliui, s. fil. 
Chicagoje dailininkė jau ! Cimb,,t.L ,, « Satie.

antrą kartą. Jos darbų paroda į nei ir s K Nenortui — pavesti 
buvo suruošta prieš ketverius' pagal LSF nuostatų 11 str. pa
metus (1971) taip pat Jaunimo siskirstyti Valdybos narių parei-
Centre. Senas laikas nubėgo į [gomis ir pradėti veikti kaip LSF 
užmarštį, ir mes po poros dienų Į Valdybai.

CLEVELAMX) SKAUTfNINKIŲ DRAUGOVĖS VALDYBA
Viduryje — pirmininkė v. s. Stefa Gedgaudienė, kair. — sekr. v. s. Regi-Į 
n< Na s vyti enė^ ^eiipej e —7 Hrd. v. a. Stefanija Radzevičiūtė ir — vicepirm. 1 
Oalia Orentaitė. Valdyba ruolia vF$;ems devefandieČiams bendras Kūčias 

gruodžio 24 d.

SKAUČIŲ LELIJĖLĖ TARP ŠEŠIŲ TULPIŲ
Lietuviško rašto piešinys, kurį Liet. Skaučių 
Seserijos vadija naudoja savo kvietimu atvi- 

rūkams papuošti.

i Kitas džiugus’ įvykis
ę mūsų’sesių cskautintinkių
įžodis, jautriai vedamas s. O. 
Biliūnienės, Kernavės “Mamu- 
nėlės”. Plačiame rate supintos 
rankos byloja idėjinį bendrumą 
ir ryžtą sesių gerovei. Sesė Al
dona Rasutienė pakelta į skau- 

’tihinkes: kiek .daug metų triūso, 
darbo ir rūpesčio kalba už sesę 
Aldona! O štai ir sesės Asta 
Paškevičiūtė ir Kristina Buka- 
veckaitė pasipuošia žaliais kak
laraiščiais. Jas įtemptai seka jų 
pačių su kruopštumu, pareigin
gumu ir meile globotų paukšty
čių akutės.

Sveikiname, džiaugiamės, 
apdovanojame savąsias seses!

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS:'
Juozo Liūdžiatiš- Raštai' ’ '" r j

Straipsniai, atsiminimai. 246 ptisIąpiai^^Siiia' $3,.00.' 
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI: aPIE! .ICOZALITDŽIV
88 puslapiai. Kaina < v

Abi knygas galima gauti’ ^NaūjientfseJiUarba į>a^untus: ; 
pinigus tokiu* adresu: t

NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO 8, ILt.
-.................................■■■ ■■■■ :--------------------------------------------------------------------------------------

YRA GERIAUSIA DOVANA

torius ir vadovas, prityręs skau
tininkas, sėkmingas administra
torius in rūpestingas lietuvių 
skautybės reprezentantas, už sa
vo atsidavimą lietuvių skautų 
organizacijai ir už ypatingus 
nuopelnus apdovanotas Geleži- 
Vilko ordinu.

i III •
LSS Australijos Rajono Va

das v. s. Aleksandras Jakštas už 
jo labai didelius nuopelnus apdo
vanotas Padėkos ordinu.

3. Fagal LSF nuostatų 13 str. 
nustatyti, kad LSF Valdybai nu
tarus, pagal reikalą, gali būti 
atidaromos tinkamos piniginės 
banko sąskaitos Bostone, prisi
laikant LSS piniginės atskaito^ 
mybės tvarkos.

A. į vyresniojo skautininko — 
s. Česlovas Anužis Detroite, s; 
Ramutė česnavičienė New Yor
ke ir s. Leonora jasiulevičienė 
Waterbury, Conn.^,

B. į skautininko -L ps. fil. Jo
nas Asminas Detroite, pš. Da
nutė Balčienė Angeles ir 
ps. Juozas Menkeliūnas Vene- 
zueloje.

C. į jūrų skautininko — j. ps. 
Gintaras Čepas Bostone.

D. į paskautininkio — v. si. 
Dalia Barzdžiūtė Toronto, v. si. 
Sandra Kazilevičiūtė Toronte, v. 
vi. Edvardas Klimąą Glevelande, 
v. si. Asta Senkev^intė Toron
te, v. si. Silvija šarkutė Toron
te, v. si. Vincas Šnipas Bostone 
ir v. vi. Danutė-Donata Žulytė 
Toronte.

E. į jūsų paskautiirinko — v.

žalių kaklaraiščių mirgėjimas 
pakeičiamas geltonaisiais. Sesės 
Ramona Bielskytė, Laša Chia- 
petta, Dainė Kerelytė ir Loreta 
Mikėnaitė su nauju patyrimu ir 
ryžtu palieka paukštyčių eiles. 
.0 darbščių ir pastangių sesių 
pas mus tikrai netrūksta! “Gin
taro” vadovių mokyklos baigi
mo diplomai įteikiami psl. Ra
mintai Jelionytei, psl. Daliai 
Kiudulaitei, si. Danutei Petkū- 
naitei ir v. si. Eglei Rimavičiū- 
tei. Sveikiname priaugančių va
dovių kartą! “Lakštingalos” 
ženklu pasipuošia “Dubysos” 
darbščiosios paukštytės Laura 
Putriūtė, Dalytė Sabaliauskaitė 
ir Ievutė Zabarauskaitė.

Auga mūsų šeima ne vien 
tik metais, bet ir skautiška 

patirtimi.

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as- 
' meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 

Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaitytr gražiu istoriją; ’ 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti-An tano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 

' duos progos susipažinti su mūsą pirmąją išeivią šviesuolią gyvenimu 
< ir ją kieta, ideologine veikla.“ ' .

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ad<> 
mąičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuviu Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL,* kaina 2 dol.

GAUNAMA ^NAUJIEN^ ADMINISTRACIJOJE

p SODYBŲ PIEVELĖJ.
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- I 

relė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne j 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. I 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapfą agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi w / - - £, I

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

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už S1.Z5. Jeigu I 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 

, arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

w t 1 t < < 1

4. ši LSF Valdyba vykdo vi
sas LSF nuostatuose numatytas 
Valdybos funkcijas.

Prityrusių skautų tarpsnis
Nutarta patvirtinti nuostatus, 

kuriais Brolijoje įvedamas pri
tyrusio skauto tarpsnis, kuris 
Šakojasi j du padalinimus: a) 
prityręs skautas ir b) prityrusių 
skautų grandis.

v. s. Antanas Saulaitis, 
Tarybos Ihrmininkas

v. s. Alfonsas Samulis, į
Vicep i rm i n i n k a s-Sek retori us

vi. Vytautas Venckevičius To
ronte.
- Sveikinami visi if visos, reiš
kiama pagarba ntrtipelnusiems, 
dėkojame pasidarbavusiems ir 
visiems linkima dar ilgai ilgai 
dirbti lietuvių skautybės sieki
mams!

Viso geriausio?r 
Budime -

- #1 •
v. s. Antanas, Saulaitis, 

Tarybos Pirmininkas
v. s. Alfonsas Saanušis.

Tarybos Vičėpfrmihifikąs- 
Sekretorius

Didelis būrys paukštyčių šian
dien su šiek tiek skaudančia šir
dele palieka “Šešupės” d-vę ir 
simboliškai užrištomis akimis 
pervedamos savo naujos vado
vės sesės Vilijos Rasutytės 
globon. Tai naujosios skautės 
kandidatės: Rita Bartuškaitė, 
Laima Černiauskaitė. Rūta Gri- 
golaitė, Dana Jūrartytė, žibutė 
Lietuvininkaitė, Rasa Plioplytė, 
Indrė Rudaitytė, Lionytė- Stan
kutė ir Rūta Tamulionytė. “Še
šupės” d-vės vadovės sesės Rū
ta Nainytė' ir Jūratė Lingytė 
jas išlydi su saldainių dovanė-

KNYGOS ANGLŲ KALBA ! '
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED klTHOAHIA. akiįičtės opMlim «u- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00. ’ "č
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.010: : *' y 71G ’■?

Ifauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Ja^ tr 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeky ar 
piniginę perlaidą. ... .

17.39 South Haisted Street, Chicago, fit 6dW
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: TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 11

DĖKINGUMO IŠMOKIMAS — ŽMOGUMI TAPIMAS I

-SI —rl

Pirma mes turime pilnais žmo
nėmis tapti, kad pajėgtume žmo
niškai elgtis. Dvi ausys ir vie
na nosis ir penki rankos pirš
tai dar nesudaro pilno žmogaus 
tol, kol jo širdis yra nedėkin
ga, kol jo protas virš juosmens 
nepakyla ir kol jo darbai neatsi- 
iiuosuoja nuo apgaulės, šian
dien daug kas daug kuo rūpina
si, pamiršdami svarbiausią sa
vo pareigą. O ta svarbiausia 
mano ir tamstos pareiga yra 
sukurti savyje tikrą žmogų. 
Reikia Tvėrėjo paveikslą savyje 
nusipaišyti kiekvienam, o tai at
liekama dar nuo negimusiojo 
pradėjus vykdyti Tvėrėjo (gam
tos, jei norit) dėsnius. O tie dės
niai, suglaustai išreiškus, yra 
štai kokie: Reikia naują žmogų 
pradėti iš sveikos medžiagos 
— tada jis turės sveiką paveldė
jimą. Be sveiko paveldėjimo —

nė iš pėdos nepajudės žmogus I 
savo sužmoniškėjimo link. Todėl į 
žmogų naują pradedanti medžią-' 
ga turi būti ne girta, ne surūky- i 
ta, narkotikais nepersunkta ir j 
įvairiopais nežmoniškumais ne-i 
apsunkinta. Tai jaunų tėvų pa- j 
reigos planuojant pradėti naują ' 
gyvybę. Ką tik praėjusios Pa
dėkos Dienos nuotaikomis gy
vendami, mes turime dėkoti sa
vo tėvams lietuviams, daugumo
je minėtai išpildžiusiems Tvėrė
jo dėsnius — mus nesugadintai 
gyveniman rengusiems. Ne tik 
sveikai turi tėvai naują gyvybę 
pradėti, bet būtina, kad moti
nos pradėtą gyvybę sveikai, žmo
niškai — nesugadintai savo įs
čiose išnešiotų. Sunkumoje esan
ti motina turi pati gyventi gė
rio, grožio, tiesos ir teisybės 
maistu besimaitindama ir jokiu 
būdu naujos gyvybės nežaloda-

New Yorke yra daugiau "No parking" iškaby, negu v iety, leidžiant 
čiy automobilį pastatyti. "No parking" pažymėta . ir -X**“ 
toįe, kur stovi sunkvežimis su drambliu Cbandri. Ji, 
būti nuvilkta į kitą vietą, savo straubliu užkabino elektros stulpą, 

kad galėtu vietoje išsilaikyti.

PtoL Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame toms yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
. Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

r-  — " 1 '' ' ■ - v u —.. ' į .....................— ■' ■■ -  ■ ■=T;,

;::■į KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
f : Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

r D. Kuraitis, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- I 
tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

2 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. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
čekĮ ar piniginę perlaidą.

mas nei svaigalais, nei rūkalais, 
įskaitant blogiausią dabartinių 
nėščių motinų elgesį •— narko- 
tizavimasį ir persiplepėjimą. 
Taip žmoniškai besielgusioms 
mūsų močiutėms sengalvėlėms 
mes turime ne tik šiomis dieno
mis būti dėkingi, bet ir per visą 
jų gyvenimą privalome savo mo
tinas geru minėti ir joms viso
keriopą pagalbą teikti. Lietuviš
kos motinos žmoniškasis elgesys 
yra būsimo vaiko dvasinė duo
na.

Tik taip teigiamai naują žmo
gų savo paširdyje išlaikiusi žmo
niška motina turi jį sveikai pa
gimdyti ir toliau nežalojančiai 
jauną žmogų užauginti iki jis 
subręsta kūnu, protu ir jaus
mais.

Dangojaus vaikui negana

Ne vien dangojus (apdaras) 
duona ir mokslas augančiam 
žmogui yra reikalingi. Svarbiau
sias dalykas jaunam žmogui yra 
jo dvasinis maistas: jo asmeny
bės, jo charakterio suformavi
mas. Be žmonišku jausmų, kad 
ir mokyčiausias,. kad ir turtin
giausias asmuo bus tik žmogaus 
iškamša — jokiu būdu, dar ne 
žmogus. Už tai pagimdytąjį rei
kia taip maitinti dvasiniu mais
tu, kad jis išmoktų žmoniškai 
— savistoviai galvoti. Tada to
kio nevedžios po Wiskonsino 
balsas (Nasida) visokie religi
niai iškrypėliai. Savistoviai gal
voti pajėgiąs nesileis apgaudi
nėjamas visokių politiškų, me
diciniškų, ekonomiškų bei reli
ginių pelnagaudžių. Padėkos 
Dienos šventišką nuotaikų ap
imti turime dėkoti visiems tau
riems lietuviams gydytojams, 
dvasiškiams, politikieriams ir 
biznieriams, kurie mus maitin
dami tikru dvasiniu maistu, pa
dėkojo mums tapti Tvėrėjo nuo
statams paklusniais asmenimis.

Augantis vaikas, suaugusiojo 
pavyzdžiu, turi išmokti vidiniai 
save kontroliuoti. Tokiam nerei
kės susitikti su policininku, tei
sėju, kalėjimu bei kartuvėmis, 
žmogus turi beaugdamas, iš sa
vo mokytojų gaudamas pavyzdį, 
išmokti save disciplinuoti. Kitaip

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusio* 10 ar daugis v egsempMorių, 

nemoks palto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose artta pasiunčianf čekj ar Money or 

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So Halsted St~ Chicago Illinois 60608

jis bus tabako, alkoholio, Nar
kotikų, plepalų bei kitokių niekų 
vergijos pastumdėlis.

Kad viso to atsiekus, kad žmo
guje žmogų išauginus, tėvai tu
ri vaiko nepaleisti iš savo globos 
per visą jo gyvenimą iki jam 
subręstant. Kaip vaikus ant 
skersgatvių dabar daboja polici
ninkės — moteriškės, kad vai
kai savo kūno nesužalotų, taip 
kiekvienas suaugęs turi savo fel- 
besiu nežaloti vaiko dvasios. — 
jo jausmų — jo asmenybės. Ge
riau visai negimdyti, negu pa
gimdytąjį užauginti vagišių ar 
žmogžudžiu.

Mes dėkojame tiems jauniems 
tėvams — dabar čia Amerikoje 
— net Marquette Parke gyve
nantiems, kurie . pagimdytąjį 
nuolat gražiai globoja: tėvas 
dirba, o motina apie vaikus, kaip 
ana bitė apie, korius, nuolat triū- 
siasi. Aišku, kad tik taip elgian
tis galima tikėtis žmoniškesnių 
asmenų gausaus prieauglio mū
sų aplinkoje. .

Nežmoniškieji suaugusieji 
turi pasispausti

Daugeliu atvejų mes nesutėi- 
kiam būsimam' suaugusiam žmo
gui dvasinio maisto, kad jis pa
jėgtų išaugti žmoniškai besi
elgiantį asmenį. Musų namai, 
mokyklos, .bažnyčios daugumo
je augina vaiką be’ rėlkiąmpš dis
ciplinos darbe, moksle,. žaidime 
ir net religijoje. Vietoj tiesos 
šiandieninės, šių dienų vaikas 
gauna religinius prietarus, so- 
cialinines neteisybes, menką 
mokslą ir didžiausią netvarką 
savame gyvenime, šių dienų 
dvasinių tiesų reikia išmokti pir
miausia tėvams, mokytojams, 
dvasiškiams ir visiems kitiems, 
kurie su augančiu vaiku susidu
ria. Neužtenka būti griežtam, 
nepakanka nurodyti Dievo įsa
kymus, reikia būti išmintingam, 
kad pajėgtum išmintį perduoti 
savo prieaugliui. Negana baž
nyčioje sukinėtis, žydų istorijas 
minėti, visokius ritualus iki nuo
bodumo išdirbinėti — reikia Tvė
rėjo tiesas savu elgesiu ir gyve
nimu vaikui įdiegti. Tik tada iš 
vaiko galima tikėtis pajėgumo 
būti dėkingam, pajėgiam arti-i 
mą darbais pamilti, grožį — gė
rį savon širdin dėtiš bei dėkin
gumo prasmę suprasti ir savo 
gyvenimą pagal Tvėrėjo dėsnius 
tvarkyti. Nedėkingas Žmogus ir 
Padėkos Dieną paverčia panie
kos diena. ,

Vieno noro negana

Visi norime, kad mūsų vaikai 
užaugę būtų stiprūs ir sveiki, 
kad juos lydėtų jų gyvenime 
džiaugsmas ir laimė. Bet vie
no noro Čia negana. Reikia liau
tis visiems miegoti ir visokius 
niekus išdarinėti. Turim visi da
bar griebtis prakaitą sukeliančių 
darbų. Dabar čia labai sunku 
išauklėti žmoniškai savo vaikus.1 
Dabartinis žmogus dvasios paži-

r.irr.o m.ik.ūra mums nurodo ke-i 
liu>, kuriais suaugusieji turi ei
ti, norint Padėkos Dienos vertų

■ žmonių savo tarpe susilaukti. Pa
kartotinai čia juos trumpai pri-

i nfnsim, kad kiekvienas išmok
tume mintinai ką turime dary- 

Įti, kad kriminalas mūsų aplin
koje mažėtų ir padėkos vertų 
žmonių daugiau mūsų tarpe atsi
rastų. Taigi, žinokime mintinai, 
kad žmogaus žmoginimo darbas 
prasideda nuo dar negimusiojo 
vaiko. Reikia tėvus parengti 
žmoniško vaiko pradėjimui, jo 
išnešiojimui, pagimdymui ir iš
auklėjimui, suteikiant jo kūnui, 
jo protui ir jausmams reikiamo 
peno savu gyvenimu, savais pa
vyzdžiais, o ne visokiais plepa
lais, kad ir nevykusių dvasiškių 
mums perduodamais. Tėvo-mo- 
tinos ir visų, su kuriais vaikas 
susiduria, charakteris — jų dva
sinis subrendimas tūri vaikui įta
kos. Tėvai padeda vaikui iš
mokti kalbos, savistovaus gal
vojimo, savitvardos ir drausmės 
visuose gyvenimo reikaluose. 
Nieko daug negelbės vaikui iš
mokimas aritmetikos, jei jis ne
išmoks radyti pagarbos tėvams, 
mokytojams ir visiems kitiems. 
Niekas netalkins vaikui, jei jis 
nesusidrausmins mokykloje, dar
be, maldoje ir žaidime. Pats lai
kas visiems suaugusiems keis
tis į tikrus vaikų auklėtojus, 
paliovus būti jų budeliais.

Namai, mokykla, bažnyčia tu
ri pajėgti talkinti vaikui išsiug
dyti sveiką asmenybę — charak
terį. Vaikas turi mūsų pastan
gomis įsigyti jausmo, kad jis 
priklauso šeimai, o ne gatvei, ne 
tavernai ar netvarkingųjų bū
riui. Geroj — mūsų jam sukur
toj aplinkoj vaikas įgaus verty
bės jausmą. Tada jis neguls į 
visokį gyvenimo purvą. Vaikas 
turi direktyvas į. gėrį savo vi
duje įsigyti ir kitam padėti įsi
gyti. Taip pat šiandieninio mok
slo žinias' vaikas turi pasisavin
ti. Tada mes iš jo galėsime ti
kėtis dėkingumo ne tik Padėkos 
dienoje, bet per visas 365 die
nas metuose.
Padėkos Dienos įprasminimas

• šiandien visa Amerika yra 
rimto pavojaus išvakarėse: čio
nykštis -žriiogus pasileido liežu
vi iškišęs vytis dolerį. Taip be
sielgdamas, jis pamiršo viršui 
minėtus Tvėrėj d dėsnius. Minė

ta; save iv.-ri.yi; ;r KU.fm- pe
lėti į žmoniškus asmenis išaug
ti šiandien apsileidžia net reli- j 
rijos atstovai. Jei mes civiliai i 
rotume taip elgtis, kaip tūlas 
netvarkingas dvasiškis, gyvas j 
pragaras jau čia ant žemės at
sirastų. Juk dabar amerikiečių 
klebonijose nė nemėgink prasi
tarti apie vergijoje esančių žmo
nių kančias! Jie nė girdėti ne
nori, nes jiems reikia “papsus” 
gerti ir niekus poktrinti. Teisin
gai Simas Kudirka dejuoja, kad 
niekas čia lėbaudamas nenori ga
dinti savos nuotaikos dėl arti
mui pagalbos reikalingumo. Ne 
tik vyriausieji dvasiškijos vadai, 
bet ir eiliniai nariai seka vie
nas kitą apsileidime Tvėrėjo 
dėsnius pildant.

Pagaliau katalikiškoji spauda 
paskelbė naujieną, kad čionykš
čiai vyskupai susirūpino lietu
viais — jų kančiomis. Geriau vė
liau, negu niekada, bet kur jie 
buvo iki šiol, kada dangaus kerš
to šaukiančias kančias kenčia jau 
senai visa žmonija, ypač Lietu
va? Pietų Amerikos vyskupai 
pradėjo savo žemes parceliuoti 
tik tada, kai jiems už gerklės

’iupo r,.'.t 
tokios padėties tūkstančius me
tų, kodėl jie nedavė reikiamo pa
vyzdžio civiliams. O kodėl da
bar visu savo balso pajėgumu ne
šaukia pats popiežius prieš žiau
riausius visos žmonijos budelius 
— ar jis laukia prie savo kaklo 
budelio virvės? Deja, tada jau 
jis neišrėks ir taip pranyks nie
ko naudingesnio žmonijai nesu
teikęs.

Per sužmoniškėjimą, per ap
sišvietimą, per savųjų paliegė
lių atsakantį rėmimą rodykimės 
passfuliui esą Padėkos Dienos 
vertais. Dieve, laimink mūsų 
pastangas kuo greičiau atsikra
tyti visokiausių prietarų ir, pa
milus Tvėrėjo dėsnius, juos kuo 
greičiausiai paversti savo gyve
nimo kelrodžiais. Tada tik Pa
dėkos Diena bus prasminga gy
veniman pakopa, o ne vien kala
kuto mėsos prisikirtimas.

Pasiskaityti. Alvin Pousiant, 
M. D. ir James Comer, M. D.: 
Black Child Care.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 

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

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

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

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-------------- $3.00
Minkštais viršeliais tik ........—---------------------------- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik___ ______ $2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbt 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Taupykite dabar.

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.

Įrieirto 1923 metais. Tek 421-307*

Įrtalgoa pietuose kiemu automobiliam* psatatyU.
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FSLIC
hwMtf to MC.000.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieku 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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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ar ji» pritaria Barzduko draugų pirštai bęcžnevmei po
zicijai. Jis gal ir priimtų ALTo pozicijų, bet ji gal ne
buvo “pilnai (greičiausiai, jo paties) apgalvota” ir kiek
vienu atveju, ji “nebuvo visuomenei pakankamai išaiš
kinta”. Kai Dr. Bobelis norėjo ją barzdukinei visuome
nei išaiškinti, tai trečdalį jo aiškinimų vieni redaktoriai 
išbraukė, kad aiškumos nebūtų, o kiti sužalotą tekstą 
pakartojo, nors jau buvo paskelbtas pilnas tekstas.

Kaip jau keliais atvejais matėme, aiškią, gražią ir 
visiems suprantamą lietuvių kalbą. Barzdukas naudojo 
neaiškumams ir kontūzijai sėti, Amerikos lietuvių tar
pe tos konfūzijos jis norėjo pasėti ir šį kartą. Jis pats 
Helsinkio konferencijos tikslų nesupratęs, bando tą ne
supratimą primesti visai ALTo vadovybei, kada ši jau 
prieš du metu buvo informuota apie pasiruošimus tai 
konferencijai, apie joje keltas problemas ir apie ameri
kiečių ir laisvojo pasaulio poziciją. Jis, nieko konkre
taus nepadaręs, kalba apie brolių Lietuvoje pergyveni
mus dėl Helsinkio pasirašymo, bet jis nieku neužsimena, 
kad mūsų broliai Amerikos galingiausiais radijo siųstu
vais dar prieš pasirašymą brolius Lietuvoje įspėjo, kad 
nebus pateisinta aneksija. Kad žinia pasiektų Lietuvą 
ir pavergtus mūsų tautiečius, ji keliais atvejais buvo pa
kartota. Bet Barzdukas nieko negirdėjo, savo ambasa
doriaus Washingtone raportų neskaitė ir toliau lietuvių 
tarpe tebesėja konfūziją.

Bet pats svarbiausias Barzduko vadovaujamos gru
pelės žmonėms yra šitas pranešimo paragrafas:

“Gal pats svarbiausias punktas, kuris liečia vi
sus. lietuvius, yra Bendruomenės — ALTo klausi
mas. Clevelando lietuviai pageidauja ir prašo kuo: Helsinkio konferencijos 
greičiausiu laiku prieiti prie susitarimo ir visas jė-|l 
gas skirti Lietuvos laisvinimo bylai. Nepritariame ~ ■_—-------------
bet kokiam skaldymui Jeigu yra nuomonių skirtu-, 
mai, juos spręsti kultūringai numatytais keliais. 
Manom, atėjo laikas ne tik savęs paklausti, “gal aš 
kaltas”, bet abiem pusėm ramiai prisiimti kaltę už 
praeitį, ir bendrai pradėti dirbti ateičiai.”
Barzdukas gražiomis lūpomis bandė įtikinti ALTo 

atstovus, kad yra konfliktas tarp Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir JAV Lietuvių Bendruomenės, kada konfliktas 
yra tiktai pačioje barzdukinėje Bendruomenėje. Jeigu 
Barzdukas savo vienminčiams būtų pataręs neklastoti 
rinkimų, jeigu'ilgamečiai jo bendradarbiai nebūtų sau
jomis nešę balsavimo lapelių; jeigu, pagaliau, jis būtų 
neklaužadas viešai apibaręs ii’ klastotojus pasmerkęs, tai 
būtų dar suprantama, bet jis Į didelę negarbę įvėlė ir ■ 
vadinamą “garbės teismą”. Ir šiuo atveju, gražią ir gar- 
bingą lietuvišką “garbės teismo” sąvoka jis purvu ap
drabstė/1 Visa eilė garbingų JAV LB tarybos narių, ma
tydami tokią konfūziją ir nenorą vesti politinę kovą do
romis ir kultūringomis priemonėmis, iš JAV LB tarybos 
pasitraukė, tuo tarpu Barzdukas Bendruomenės skili-' 
mo priežastis bando primesti ALTui. Jis kalba apie ‘kul
tūringas priemones”, bet jis neturi drąsos savo atsto
vams įsakyti, kad jie bent nesutarimo priežastis išaiš
kintų ir aptartų.

Tačiau didžiausią konfūziją sėja paskutinis “Cleve
lando ALTo skyriaus” pranešimo sakinys. Barzdukas 
pataria abiem pusėm “ramiai prisiimti kaltę už pra
eitį ir bendrai pradėti dirbti ateičiai, “Barzdukas mano, 
kad mes gyvename Adomo ir Ievos laikais. Laikai pasi
keitė ir teisinės sąvokos yra aiškesnės. Nekaltam žmo
gui prisiimti kaltę yra nepakeliama našta, dar sunkesnė t rai dirbti galima tik tada, kai bus išaiškinta Barzduko

CLEVELANDO ALTO SKYRIAUS

Pataria prisiimti kaltę
Amerikos Lietuvių Tarybos konferencijoje skyrių 

atstovai padarė kelis įdomius pareiškimus. Vieni gana 
plačiai, gal ir perplačiai aiškino vietose vedamą darbą, 
o kitų skyrių atstovų pranešimai buvo labai trumpi. Be
ne pats įdomiausias buvo ALTo skyriaus Clevelande pa
skaitytas pranešimas. Jį ištisai spausdiname šios dienos 
Naujienose, šiame pačiame puslapyje.

Jį spausdiname pirmiausia, kad atkreiptume ir kitų 
skyrių dėmesį. Kol ALTo sekretoriatas sutvarkys visus 
tuos pranešimus ir paruoš juos visuomenei, užtruks il
gėlesnis laikas, o Clevelando pavojus jau kyla šiandien, 
dabar. Visiems verta apie jį žinoti ir nesnausti, kad pa
našus dalykas ir kitur nepasikartotų.

Clevelando atstovės pranešimas buvo trumpas ir aiš
kus. Jis buvo gero lietuvių kalbos mokytojo suredaguo
tas. Sakiniai buvo sklandus ir lengvučiai. Jis buvo taip 
gerai perskaitytas, kad kai kam galėjo atrodyti, jog jis. 
buvo ir geras. Bet Amerikos Lietuvių Tarybai tame 
pranešime nieko gero nebuvo. Nebuvo todėl, kad jame 
buvo kartojamos senos barzdukinės mintys, bandomos 
primesti visiems Amerikos lietuviams.

Stasys Barzdukas, pasinaudojęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos atkeltais vartais įvažiuoti į Ameriką, atsivežė 
savo planą Amerikos lietuviams valdyti. Jis norėjo ir 
Amerikos Lietuvių Tarybą savo kontrolėn paimti, bet 
Aunerikoje jam nesisekė.-. Jis įsitikino, -kad nieko iš-to 
nebus. Nepajėgęs paimti visų Amerikos lietuvių, jam 
vis dėlto pavyko laikinai užvaldyti Clevelando ALTo 
skyrių. Pasinaudojo kelių narių neapdairumu ar nepa
jėgumu ateiti į vieną kitą susirinkimą, Clevenado ALTo 
valdybon jis sudėjo savo žmones, o tie žmonės Chicagon 
atvežė to didžiojo užkariavimo kelias mintis.

Clevelandiečių daugumos vardu paglostęs ALTą už 
atliekamą labai “reikšmingą ir nepakeičiamą darbą”, 
Barzdukas konferencijai meta jau “didesnės celevan- 
diečių dalies” vardu savo nepritarimą Helsinkio konfe
rencijai. Clevelande būdamas mažumoje ir nesukvietęs 
jokio susirinkimo, kaip jis tos “didesnės clevelandiečių 
dalies” nuomonę patyrė ir kas jį įgaliojo tos “didesnės 
dalies” vardu kalbėti, taip ir neaišku. Lygiai neaiški 
yra jo pozicija Helsinkio konferencijos reikalu. Aišku, 
kad jis nepritaria ALTo pozicijai, bet nieko nepasako, ji yra nekaltai organizacijai. Barzdukas net nenori kai- sėjama kontūzija. 
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Clevelando ALTo skyriaus atstovė p. Ingrida Bublienė 
šių metų lapkričio 22 dieną Chicagoje vykusioje ALTo 

atstovų konferencijoje perskaitė šį pareiškimą:
Clevelando ALTo skyriaus 

valdyba sveikina 35-tąjį Ame
rikos Lietuvių Tarybos suva
žiavimą ir Enki jėgų, ištver
mės ir Dievo palaimos darbuo
jantis musų pavergtos tėvy
nės labui.

Šio suvažiavimo proga norė
tume pasidalyti, kai kuriom 
mintim, kurios jbuvo išreikš
tos valdybai sušaukus organi
zacijų susirinkimą praėjusią 
savaitę. Pareikštos mintys yra 
ne valdybos bet daugumos Cle
velando visuomenės nuomo
nė.
, Dauguma sutinka, kad AL 
Tas atlieka labai reikšmingą, 
nepakeičiamą darbą, kurį risi 
turėtų matyti ir remti. Tačiau 
didesnė datis Clevelandiečių 
nepritarė ALTo užimtai pozi
cija, kad Helsinkio konferen
cija buvo naudinga ir turim 
palaukti, kas bus už dviejų mer 
tų. Gal būt tokia laikysena ne
buvo pilnai apgalvota ar visuo
menei pakankamai išaiškinta.

1 Pa- 
daryta žala turi būti aiškiai iš
kelta ir turi būti nuolatos ieš
koma būdų jos pasekmes neut- 
realizuoti ir pakeisti. Kai šian
diena mūsų broliai Lietuvoje 
Helsinkio pasirašymą 
pergyvena, netiktu tik 
ii, kad tai ne sutartis, 
blogo neįvyko, ir kad

prašo kuo greičiausiu laiku pri
eiti prie susitarimo ir visas jė

gas skirti Lietuvos laisvinimo 
bylai. Nepritariame, bet ko
kiam skaldymui. Jeigu yra nuo
monių skirtumai, juos spręsti 
kultūringai numatytais keliais. 
Manom, atėjo laikas ne tik sa
vęs paklausti, “gal aš kaltas”, 
bet abiem pusėm ramiai prisi
imti kaltę už praeitį ir bendrai 
pradėti dirbti ateičiai.

BENDRUOMENĖ AMERIKOJE

labai 
aiškin- 
nieko 
turim

porą metų laukti. Tuo labiau, 
kad siuntinių siuntimais į Lie
tuvą nebuvo palengvintas, bet 
visiškai suvaržytas.

Pageidautina, kad ALTas 
artimoj ateity sudarytų visų 
JAV lietuvių organizacijų ben
drą informacijos centrą.

Tikimės, kad ALTas pradėjo 
visus galimus žygius dėl Ame
rikos Balso.

Pasitarime dėl vasario 16 mi
nėjimų pareikštas prašymas, 
kad skatinti visus lietuvius au
koti vasario 16 proga Lietuvos 
laisvinimo reikalams pagal 
laisvą savo apsisprendimą.

Gal pats svarbiausias punk
tas, kuris liečia visus lietuvius 
yra Bendruomenės — ALTo 
santvkiu klausimas. Cleve
lando lietuviai pageidauja ir

Draugas š. m. lapkričio mėn. 
20 dienos laidoje, paskelbė, kad 
Washingtone, Valstybės depar 
tamente, lankėsi lapkričio mėn. 
4 dieną du JAV LB “atstovai”: 
Algimantas Gureckas ir arch. 
Arvydas Barzdukas. Jiedu ten 
susitiko šu naujai paskirtuoju 
Baltijos reikalams direktorium 
p. Thomu H. Girth.

Susitiko tai susitiko, bet gi 
judviejų pasikalbėjimas su mi 
nėtu aukštu valdžios pareigūnu 
buvo labai “nediplomatiškas”, 
manau, kad tokie pasikalbėji
mai mūsų reikalams ne tik ne
naudingi, net gi kenksmingi.

Iš paskelbto pasikalbėjimo 
atrodo, kad šie abu “diploma
tai” mokė valdžios pareigūną, 
kaip Amerika turi tvarkyti sa
vo politiką. Mat, anot Draugo 
pranešimo, kad jiedu nesigai
lėjo kritikos detentės politikai, 
nes tai esąs pataikavimas So
vietams ir tuo būdu Amerika 
leidžiasi Sovietams jos negerb 
ti. Bet gi, ir ;p. Thomas Girth 
netylėjo ir šiuos du Bendruo
menės “diplomatus” pamokė. 
Tačiau ir tada A. Gureckas re
agavo ir mokė Valstybės De
partamente aukštąjį pareigū
ną. i !.

Paskaičius šį dviejų “pasiun
tinių” dialogą su minėtu pa
reigūnu, reikia labai nustebti, 
kad Bendruomenės vadai ne
jaučia atsakomybės, siųsdami 
į Washingtono valdžios įstai
gas tokius, kurie ten nuvykę 
kritikuoja Amerikos .užsienio 
politiką. Tikrai, p. T. H. Girth 
esąs tikras diplomatas, kad 
mandagiai išklausęs ir pareiš
kęs jiems pastabą, neišprašė 
jų pro duris. Bet tokia A'meri-' ‘ 
kos politikos kritika nemanau, 
kad atnešė naudos mūsų rei
kalui tai, kiekvienam galvo
jančiam nesunku suprasti. Ir

tės nustatyti, o nori, kad iš anksto ji būtų prisiimta. Nei 
vienas save gerbiąs lietuvis šitokio dalyko neprisiims. 
Šiuo atveju Barzdukas klysta. Tokiu pasiūlymu jis pa
rodo, kad jis jau neturi sąlyčio su tikrove. Ateičiai bend-

kuo galima pateisinti Bendruo
menės tokį žygį?

Jau ne kartą spaudoje buvo 
rašyta, kad toks Bendruome
nės pasiuntinių varstymas Sta
te Departamente durų mūsų 
laisvinimo bylai nėra naudin
gas ir kad toks neatsargus, ne
apgalvotas kaišiojimas nosies 
neatsakingų asmenų į Ameri
kos politiką nieko gero neat
neš, blogo tai tikrai padarys.

Jau tas faktas, kad Bendruo
menės “atstovai” neturėtų drįs
ti varstyti valdžios durų, po 
to, ką jos vadai yra" prikalbėję 
ir prirašę prieš prezidentą ForT 
dą, Valstybės sekretorių Ki- 
singerį del Helsinkio konferen . 
ei jos. Ar gi, p. T. H. Girth to 
nežino, ką jos vadai kalbėjo ir 
rašė, kad už Helsinkio susita
rimus Amerika yra gavusi Ju- 
došiaus sidabrinius? Aišku, 
kad šis valdžios pareigūnas bu
vo apie tai painformuotas prieš 
priimdamas šiuos abu Bend
ruomenės “pasiuntinius”. *

Pirmiausia reiktų lietuviš
kajai išeivijai Amerikoje pa
klausti, kas davė teisę Bend
ruomenės vadams vesti tokius 
pasikalbėjimus ir dar tokiomis 
jautriomis temomis? Juk kas 
liečia Lietuvos reikalą ir Ame
rikos politiką, tokiems reika
lams mes turime Washingto
ne diplomatinę tarnybą, kuri 
žino ką kalbėti ir kaip kalbėti. 
Mes turime Amerikoje ALTos 
instituciją, kuri atstovauja 
Amerikos Lietuvius poEtinęje 
srityje. f y

Bendruomenė Amerikoje ne
atstovauja visų lietuvių. Tai 
negausi nariais organizacija. 
O be to, šiuo metu ji yra atsi
dūrusi krizėje ir reorganizaci
jos stovyje. Jei jau taip, tai 
Amerikoje yra ir daugiau be
turiu organizacijų, kurios yra 
net gausesnės už Bendruome
nę. Ko gero ir jų kuri nors už
simanys varstyti duris Washing 
tono įstaigose, ir jų “atstovai” 
ims kritikuoti ir mokyti Ame
rikos valdžią, kaip ir kokią 
ji turi vesti savo politiką. Ar 
tai būtų naudinga mūsų reika- 
liu? Mano supratimu, Bendruo

(Nukelta į 5 psl.)

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
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Jam atrodė, kad jis jau buvo čia atsi
kasęs arčiausiai tiesos, šiaip ar taip čia 
buvo įsipynė paties viršininko asmeniški 
gal ir kvaili dalykai. Pirmą kartą jam atė
jo mintis, kad jis turėtų ir apie savo virši
ninką surinkti žinias bei informacijas, 
ypač dar ir dėl to, kad jo viršininkas visa
da rodė jam didelį prielankumą ir pasi
tikėjimą jojo retais gabumais seklio dar
be. Jau pats tokių žinių rinkimas yra pavo
jingas. Jis tikrai atsidurtų už įstaigos du
rų. jei viršininkas apie tai sužinotų. Tad 
reikėjo veikti taip, lyg viskas atsitiktų sa
vaime. Reikėjo surasti būdą patekti į jo 
šeimos artimųjų tarpą ir prie progos ar 
besivaišinant jis galėtų net neklausinėda- 
nias išsikalbėti ir jam rūpimuosius daly
kus iš jų patirti apie jo privatų gyvenimą 
už tarnybos ribų. Toks įtemptas galvoji
mas drumstė nuotaiką ir temdė patį auš
tančio ryto grožį. Matė, rodos akimis, 
kaip pamažu aušo, švito dangus rytuose, 
bet nejuto širdyje to viso, anksčiau patirto 
žavesio. Tik kai jis j^u buvo suradęs kad 
ir miglotą galimą išvadą, galėjo vėl visa 
sava siela pasinerti į tas nuostabias gam
tos stebuklų gelmes. O saulė, atbudusi iš 
savo paslaptigojo naktigulto, išniro skais
ti, pačių ežero bangų išsupta išbučiuota.

nusipraususi savo veidą, ėmė atsiplėšti ir 
nuo pačio ežero paauksuoto paviršiaus. 
Jos tartum jau laukė iš ežero išgaravę ma
ži rūko debesėliais. O pati saulė, lyg Os
tija, kilo į mėlynąsias padanges, laimin
dama žemės užsimezgusią gyvybę ir jos der
liaus vaisius. Saulei kiek pakilus, nuo jos 
ugninio veido ištirpo ir tie debesėliai ir 
palengva išgaravo.

Pats saulės ir dienos gimimo stebuklas 
buvo jau įvykęs ir jam nebeteikė to besi
keičiančio didingo grožio žavesio. Prasi
dėjęs dienos vienodumas grąžino jam nak
ties nemigo nuovargį. Skubėjo vėl į kam
barį poilsio. Sviedęs į kampą naktinį pa
laidinį, krito į lovą sumerktomis akimis, 
bet ilgai miegoti neteko, nes pradėjo 
čirkšti skambėti telefonas. Su apmaudu ir 
dideliu įtūžimu dar pro dantis iŠkošęs biau- 
rų keiksmažodį, jis paėmė telefono ragelį 
ir išgirdo tikrai, kaip ir buvo manęs, savo 
viršininko Gerardo Passio balsą. Jis atro
dė toks duslus ir prislėgtas, lyg jis būtų 
skaudžios nelaimės paliestas, ar prašantis 
pagalbos bei norįs išgirsti bent paguodos 
žodį. Skundėsi, kad, kaip jau aš žinąs, 
didžiosios spaudos reporteriams buvo pa
žadėjęs šiandien duoti sensacingą žinia. 
Nepavykus sugriebti aiškesnių davinių, 
pats vakar jiems paskambinęs ir rimtai 
paaiškinęs, kad reikia palaukti, nes žuviai 
yra paspęstas tinklas, reikia Iki ją pagauti. 
Bet ji vis dar į tinklą nepateko ir negali
ma jos iškelti į paviršių. Jam esą rodėsi, !

kad to ir pakaksią tam kartui. Bet kur tau! 
Pradėjo klausinėti ir norėjo patirti bent, 
kas toji stambioji žuvis. Ar ji esanti iš po
litikos sluoksnių, ar iš kriminalinių džjung 
lių raisto. Teko įtikinėti, kad tai didelė 
paslaptis, jos atidengimas gali pakenkti 
pačiam reiks’ui. Ir tuo dar nepasibaigė. 
Žinau aš ir pats, kad jie savo profesijoje 
prilygsta šuns veislei: turi gerą uoslę. Blo
giausia, kad jie ir tarp savęs susiuosto. 
Tuoj sužino iš mažesnių laikraščių ir net 
etninių grupių spaudos, šiandien reporte
riai pradėjo skambinti ir rinktis su foto 
aparatais prie įstaigos durų. Kuomet tar
nautojai paaiškino, kad aš dar namuose, 
tai reporteriai apsupo jo rezidenciją. Jo 
žmona esanti labai smalsi ėmusi dairytis 
pro langus, o tie nenaudėliai pradėjo ją 
fotografuoti galvodami, kad ir jos paveiks
las gali būti naudingas tos sensacijos rei
kalui. Neįmanoma jais nė atsikratyti. 
Laikraštininkai, o ypač reporteriai foto
grafai visada pasižymi dideliu įžulumu, tai 
pateisindami tarnybinėmis pareigomis ir 
prisidengdami mandagiais atsiprašymais, 
nusilenkimais ir rodoma pagarba.

— Nesijaučiu kaltas ir niekuo negaliu 
padėti. Žinios, kurias iki,šiol sužvejojau, 
rišos kalba mūsų nenaudai. Jau, rodos, bū
tų nebeįmanoma nė jo suimti, nes jis nie
ko blogo nėra padaręs, jokių stebuklų ne- 

Į parodęs ir savęs niekur Dievu nevadinęs. 
Jis esąs tik svetimšalis rašytojas ir jau iš- 

! sidanginęs į kitus pasviečius pasidairyti.

Blogiausias dalykas, kad mes vėlėmis į 
tokius neprotingus dalykus.

— Nesijaučiu kaltas... — ir staiga vir
šininko balsas užlūžo ir nutilo ragelyje. 
Išsijungė ir pats telefonas. Seklys supra
to, kad jam, be abejo, nepatiko paskuti- 
niejei, jokios vilties neteikiu, sakiniai. Dėl 
to jis supyko ir, nenorėdamas išsiplūsti, 
padėjo telefono ragelį. Seklys dėlto, nesi
jaudino, nes jam rodėsi geriau pasakyti 
tiesą, negu guosti apgaudinėjant ir dar gi
liau jį klampinant į balą, į kurią ir jis pats 
buvo įsibridęs. Galvojo tas nesąmones 
apie vaikščiojantį Dievą Chicagoje baigti 
ir net raštu paruošti raportą, kad žmonės 
paskleidę gandus, buvo įtikėję į tuščias ir 
senas pasakas, o sapnus pavertė lyg rea
liais regėjimais. Tik jo tai, kaip jis galvo
jo, kuriamai teorijai stigo dar kai kurių 
papildomų žinių — davinių. Jis savo už
rašų knygutėje turėjo dar įsirašęs kelių as
menų pavardes ir adresus, kurie galėjo 
būti tam tikslui naudingi. Tarp tų įrašytų 
bloknote adresų buvo ir Patricijos Meirr 
adresas. Jis sugalvojo pirmiausia ją pa
siekti ir paskambinti. Gerokai jau po pu
siaudienio. važiuodamas į pietinę miesto 
dalį, jis dar pirma tyčia stabtelėjo prie 
savo įstaigos, norėdamas įsitikinti, kaip 
sakė jam viršininkas, ar tas reporterių ir 
fotografų apsupimas jau pasibaigė. Įstai
goje viršininko dar nebuvo, nors jau ir tie 
spaudos ginklanešiai buvo išsisklaidę. Tik 
vienas jų dar sėdėjo prie įstaigos laiptų ir,

matyt, tikėjo, kad Gerardas Passis, grįž
damas lyg iš kokios žūklės, kartu atsiga
bens ir tą sensacingą, gal dvikoję lydeką, 
patekusią į jo paspęstą tinklą. Prasiveržęs 
pro didmiesčio tirštą judėjimą riedėjo 
greitai savo automobiliu per pietinę mies
to dalį ir, nė valandos netrukęs, jau buvo 
arti Patricijos Meirr namų. Pagal savo 
paprotį palikęs automobilį už poros blokų, 
ėjo jau pėsčias atidžiai apžvelgdamas ir 
pačią apyEnkę, kurioje ji gy veno. Už ko
kių dviejų blokų nuo jos namų stiebėsi 
naujai pastatyta bažnyčia gražios architek
tūros su dviem bokštais. Patriciją seklys 
aptiko darželyje garsiai besikalbančią su 
savo gėlėmis. Nusišypsojęs, greit susior
ientavo, kaip ją užkalbinti ir pradėti po
kalbį.

— Tai ir vėl, Patricia, kalbiesi su pa
čiu Dievu. Nors mano nuodėmingos akys 
jo ir nemato, bet spėju čia jį esant šaįlia 
tavęs, nes negi pati sau viena kalbėtumei.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ
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TELfcF. PR842Ž9
DR. ANNA BALIONAS 

ADŲ, AUSŲ, NOSIES 
Ift GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 $♦. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6446 
Prtizn* ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

REORGANIZATORIAI BANDO propagandos vadovėlius, skir-
. ___.     lūs Litu auk Uaci mokvkla'i.

APŠVARINTI BENDRUOMENĘ Kaip netinkamą mokslo prie
monę — iš Lituanistinės mo
kyklos išimti. Prašyti 
kad’jie kreiptų dėmesį, 
kių vadovėlių ir ką jų 
mokosi. 

(Pabaiga)

JAV Lietuvių Bendruomenės konferencijos 
svarstymai ir nutarimai

Z. JUŠKEVIČIENĖ

tėvus.

vaikai

PRANĖŠLMAI

DR; C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 6954)533 

Fox YalJoy Medical Center 
360 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS
_ ____ .■■■■>,mu ... .. ................ II ------------

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Reside 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais: ir ketvirtai 1—7 vaL, 
8 n trad ;' penktadienį nuo 1—5. tree, 
i.. 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 ’antra šeštadieni 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873
DR. W. E1SIN ■ E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So . ; keciziė 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 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR’K. A. V. JUČAS
TeL: 5614605 ir 4894441

O FIS AI:
1002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.

Ofise tek: HE’4-181S
Rezidencijos: PR 6-98C1

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 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 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

(Tęsinys)
R. LB NAUJŲ CENTRINIŲ 

ORGANŲ RINKIAIAS
Rinkimai į centrinius orga

nus praėjo išskirtinai greitai, 
pristatymas — balsavimas vy
ko taip greitai, kad daugelis 
net nesuskubo susivokti, kada 
ir už ką reikia balsuoti, o su
klydę — atsimesti nedrįso.

Tokių, kurie nesuskubo iš
girsti — suvokti pirmininkau
jančio formulavimą, pateik
tą balsuoti būva ne vienas. Kaip 
ten bebūtų su tuo nesusivoki
mu balsavimo reikale, bet į 
centrinius organus yra išrinkti 
lietuviai — tautinei misijai iš
tikimi asmenys. Dr. Z. Danile
vičius — JAV LB Tarybos pir
mininku. Į Tarybos prezidiu
mą kan. V. Zakarauskas, Dr. 
V Plioplys, mok. A. Repšienė, 
JAV LB Valdybos pirmininku 
Dr. P. Dargis, jam patikėta, 
pavesta susidaryti pilnas val
dybos sąstatas iš Tarybos na
rių. Vadovaujantis statutu, pir
mininko sudaryta valdyba tu
rės būti pristatyta Tarybai pa
tvirtinti.
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

TURI BŪTI VIENA 
VIENINGA IR PATRIOTINĖ

Rackfordo ir Floridos atsto
vai primygtinai prašė, įrodi
nėjo, kad yra būtina ieškoti 
taikos ir su kitaip galvojančiais, 
tartis, kad tik Bendruomenė 
būtų viena. Rockfordo atsto
vas, Rutkauskas, apylinkės 
pirmininkas, šiuo reikalu kal
bėjo net tris kartus pakartoti
nai ir paskutinį kartą net rei-

GRADINSKAS
VIEN TIK“ 

NESPALVOTU 
TELEVIZIJŲ 

APIE 20 MODELIŲ 
2512 W. 47 ST. • PR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv._ 12—8. 
Sekm. 12—4. Tre. užd.

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DRJ LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS’ CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

f—.—_.—---—-
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L I N Y C 1 A

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834>- - - - - -- - - -—.—.—

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 24 vai. po pietų ir kitu laiku 
... pagal susitarimą.

V. Tumosonis, M. D., S. C 
C'H IRU R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tekt: HEmiock 4-2123

■ > wa—e—SMg—na   — ......................... ....

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063
~%J1UI 1L. I I!I mm Jimumm.-J . mil, . r iuii. j hmji h .

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. San-' t£* dažai. Speciali pagalba kojoms
6 (Arch Supports) ir L t.

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

Telef.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
f Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — Šeštadieiį- ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmiock 4-2413
, 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
.L------------ ----------- .. ---- -------

kalaujančiai — ultimatyviai 
pasakė: susitaikot — gerai, ne 
— veikiame atskirai, nepri- BENpRU0MENfi AMERIK0JE 
klausysime nei vienai nei kitai 
Bendruomenei.

R. Bendruomenės vadovybė 
pažadėjo dėti pastangas .sėsti 
už pasitarimo stalo su fronti
ninkų vadovaujamos Bendruo 
menės atstovais, paieškoti gar
bingos taikos, — be žalos Lie
tuvos laisvinimo reikalui ir iš
eivijos tautinei drausmei.

Darbotvarkės eigoje, klau
simų — sumanymų metu buvo 
iškeltas, aptartas Reorganiza
cinio termino sąvokos reika
las, prieita išvados, jog reor
ganizacinė stadija jau praėjo, 
veikla įgavo normalią eigą, 
balsavimu ir registracija įtei-j 
siutą padėtį, tad ir nuspręsta 
nubraukti priedą — Reorgani
zuota, palikti tik JAV LB. ’ ~

Rezoliucijas perskaitė Z. Juš
kevičienė, pateiktos šešios re
zoliucijos, jos priimtos, bal
suojant už kiekvieną atskirai.

Suvažiavimas baigtas veik
los nuotaika, sugiedotas Lietu
vos himnas.

NEATSTOVAUJA VISŲ 
LIETUVIŲ

(Atkelta ii 4 psL) 
menė čia daro tik meškos 
tarnavimą. Tat, ar neatėjo lai
kas, kad ji li&utųsi toliu pavo
jingu žaislu žaisti.

Ir ar neatėjo laikas kam 
nors griebtis priemonių, įspė
ti Amerikos valdžios įstaigas, 
kas turi teisę atstovauti-ir kal
bėti su jos a ūktaisiais parei
gūnais Lietuvos ir Amerikos 
politikos reikalais.
! Ai Sužionis

pa-

Upytes QreusUko klube priešinę- 
Unis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 5 J. Vaičaičio saloje, 4258 S. 
Maplewood Ave. Pradžia 1 vai. po- 
piet- Kviečiame visus narius atsilan
kyti, nes yra daug svarbiu reikalu 
aptarti ir bus renkama 1976 metu val
dyba. Po susirinkimo bus vaisęs.

A. Kalys

— Brighton Parko Liet. Motery klu
bo priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 4 dieną 7 vai. 
vak. i Vaičaičio salėje, 4258 So. Ma
plewood Ave. Nar^s prašomos daly
vauti. Bus Valdybos rinkimai 1076 
metams. Po susirinkimo bus vaišės.

Nutari m p rait.

NAUJIENAS!

T

JONUI MOTIEJŪNUI 
amžinybėn iškeliavus; jo žmonai Emai' it du
krai Danutei su šeimd. reiškiame nuoširdžią; 
užuojautą;

NTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINU 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
*Ap»hd!ldfe V1<Jpečiu Jėzumi Kristumi^ — Rom< 13:14.

I šitas patarimas yra duota pasišventusLems, kurie buvo Viešpaties pri
imti ir. atgimdyti šventąją dvasia. A rw»vilkima* Viešpačiu Jėzumi nėra- stai
gus darbaą; negalima tai atlikti per viemį, valandą, vieną mėnesi ar vienus 
metus. Tri yra darbas viso gyvenimo. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti, jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastanga* ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip

Km antrą antradienį S«phl« Barčus radijas skalbia ivenfo Rašto tyrino* 
tojg aWdntaaus.
: 4 Visi H 
mdalir į 
namokafflal

mirtis yve žiauri ir paliočU kiokvloną. Bet kur yra mL 
•kną atsako knygutė "Viltis po mirtios", kurią gausit*

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

ŠV. RAITO TYRINĖTOJA!

TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
REZOLIUCIJOS

Rezoliucija Nr. 1.

Lietuvių Bendruomenė Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, po 
organizacinio periodo, prade
da savo normalų darbą: Jos 
pagrindinis darbo plotas — 
kultūros ir švietimo barai. Lie
tuvos vadavimo reikaluose ji 
rems visas institucijas ir orga
nizacijas, turinčias pirminiu 
tikslu Lietuvos laisvės kovos 
politinę veiklą. Lietuvių Bend
ruomenė jungs’visus lietuvius, 
tiek čia gimusius, tiek čia at
vykusius vienon tautinėn šei- 
nion; visos organizacijos ir 
pavieniai lietuviai galės veik
loje dalyvauti, be jokios vienos 
grupės hegemonijos ar dikta
vimo.

Rezoliucija Nr. 2

Konferencija ragina? JAV LB 
vadovybę steigti bendrą Infor
macijos centrą, kuris jungtų 
mums palankių žurnalistų at
stovus, viešųjų santykių eksper 
tus ir laikraščių atstovus. To 
centro pareiga turi būti pla
čiausias visuomenės informa
vimas apie mūšų ideologinę 
struktūrą ir veiklą. Tam cent
rui turi priklausyti ir santykių 
su visomis lietuviškomis insti
tucijomis ir organizacijomis 
palaikymas.

Rezoliucija Nr. 3.

Konferencija ragina visas lie 
tuviškas, politines, ūkines, pro
fesines ir kultūrines organiza
cijas jungtis į Lietuvių Bend
ruomenę, kuri federaciniu prin 
cipu apjungs visus lietuvius 
kultūriniam, šviefflno ir lietu
vybės išlaikymo darbui.

Rczoliucija Nr. 4.
Pirmoji Lietuvių Bendruo

menės metinė konferencija ra
gina visus lietuvius niėkadė 
nepamiršti kenčiančios ir ko
vojančios pavergtos. Tėvynės 
Lieltivos. Visos mūsų jėgOs it 
lėšos turi būti nukreipta i daf- 
bą Tėvynės labui ir jos žmo
nių gėrovei. Būtina remti ko
vą prieš okupantą ir jos agen
tus.

Rezoliucija Nr. 5.

R. LB-nė užgina ir dėkoja 
JAV- Prezidėrtttii. xGėrald For
dui dėl Lietuvos. Latvijos. Es
tijos sovietinės aneksijos ne
pripažinimo.

Rezoliucija N r. 6.

Pasmerkti prokomunistines

Kazys Skaisgirys 
Jonas Karalius 
Balys’Klovas

Laidotuvių Direktoriai

: . , mirus, ■
gilaus skausmo prislėgtą1 jos vyrą <P r a n ą, 

: gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi?

Jhdvyga ir Jonas Aukšciūnai 
Elena ir Juozas Bagdžiai 
Teresė ir Jonas Jakubkai 
Jadvyga ir Vladas Palubeckai 
Elena ir Steponas Rudokai 
Ona ir Jonas Zaksiai

GAIDAS DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Paikai tėvus Waitkus
Gyv. 5924 So. Koliri Ave.

Mirė 1975 m. gruodžio 2 dieną, 1:05 vai. popietį sulaukusi *70 
ri tų. amžiaus. Gimusi’Chicago, Illinois.. n - ...

, Paliko nuliūdę: ,2.seserys — Millie Šias, švogeris Walter^ ir Dą-
- rofhy Bemer, švogeris Peter, 2 brotfai:— Daniel Watiuns;’svogėrka“ 
$ Agnes, ir Edward Watkins,' švogerka Mildred^ daug dukterėčių if sū- 
. nėnų.pęi kiti giminęs^ cįraugai.iri pažįstami.

Šeima prašo gėlių nesiųsti, bet aukoti Amerikos Vėžio Draugi jai.1 
J Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno Posto Nr;’271 Mo- 

terų pagalbiniam vienetui.r *. . . > .
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioj^, 6845 So. Western 

Avenue. / . ?<■ . . _.t.
šeštadienį, gruodžio 6 dieną 9:00 vai. ryto-bus-lydima, išskoply- 

> čios į.šy; P. Marijos; Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 
maldų bus, laidojamą šy. Kazimiero Lietuvių kapinėse/

Visi a. a. Helen Kriskus giminės^ draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
r kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir ^suteikti jai paskutinį patarnavimą 
u ir atsisveikinimą^ ' >
E Nuliūdę liekai

Seserys, broliai, giminės. .

r Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7*3600.

į - '■ TA-. ’ T >• -

i VALERIJA RUMŠĄ
y, i. Barkiite
r Gyvw 4359 So. Maplewood Ąve.
Į. Mirė 1975 nu lapkričio’ mėtt, 3Q dieną, 8:00 vai. ryto, -sulaukusi 

pusės. amžiaus. Gimusį -Lietuvoje, Dubikių km., Ylakių vaU ’ Maze* 
1 kiiįrapskr.
r > 5, - Amerilęoje išgyveno 23metus. f

Paliko, nuliūdę; .vyras .PraoaSą te|a Akvilina Barrc su šeijna. pus- 
7 seserė Efertha PruShov, jos vyras Ftay ir jn šeima, krikšto duktė Bi

rulė Zaksaitė ir rkitf gimiaės, draugai bfi pažįstami.
Priklausė.Chicago Angajas - Britanijos lietuviu klubui^ Tauragės 

1 klubui d LMu^’nukteru Draugijai.
g* - Kūnas pašarvotas' Pėtro Bieliūno koplyčioje, 4348 Sb. California 
J Avenue.

Atsisveikinimas su velione bus antradieni 6 vai. vak.,
Trečiadieni, gnlodžid 3 dierui 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply- 

p. čįąs į Nekalto-Pt^sid^jifno partijos bažnyčią, p^po gedulingu P>
• maldytais ibidojam^ §v. Kaztmicyo Lietėvfu kapmėfie. • * \
į Uisite, ą. Valerijau<KumŠwr*s gminės. draugai ir p^žmaim nuo-

širdžiai kviečiamį dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai-paskutini
• tarnavima ir atsfeveflmimą.

Nuliūdę leka;

Vyte,, tefg,, pucteserė, giminė,

• Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

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

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

i , •' | - z * -

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Jf'A^R'fA'l:

CĖcagos 
Lietuvių 
Laidoluvių 
Direktorių 

_ Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

? VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 5Mh AVei, Ciėero^ĮlL Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348'So. CALIFORNIA A VE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDiWAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
l: (LACKAWICZ)

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

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

į P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Muz. P. Mirtiuiiu kūrybos rečitalis
Priės dvejus metus mirziko 

Povilo Mirliulto ir Jono Jasai
čio iniciatyva buvo pradėtas 
organizuoti liet u viii jaunimo 
orkestras. Jo paskirtis buvo 
suburti muzikos instrumentais 
grojantį lietuviu jaunimų į vie
netų, kuriame jie galėtu pasi
reikšti, išpildyti lietuviu kom
pozitorių kūrinius, aplamai, 
butų įnašu musų kultūriniam 
gyvenimui.

Nors į kvietimų įsijungti į 
jaunimo orkestrų nedaug teat
siliepė, bet muzikas Povilas 
Mieliulis su jais dirba ir ateitv- 
je numato dirbti ir orkestrą 
ugdyti. Orkestras tapo pava
dintas Trimitu ir jau dalyva
vo keliose programose.

Ar pasiseks sudaryti dides
ni ir pajėgesni lietuviu jauni
mo orkestrą (ne pramoginiai 
šokiu muzikai groti) sunku 
pasakyti, bet inuz. P. Mieliu- 
liui nei ryžto, nei energijos ne
trūksta. Tai rodo Trimito or
kestro vardu lapkričio 16 d. sty

ginio orkestro ir kelią voka
linių koncertas, 'kuriame Ihivo 
išpiklvti išimtinai lik inuz. Po-■ ■ .

i vilo Mieliulio kūriniai. Kitaip 
įtariant, buvo muz. P. Mieliu
lio kūrybos rečitalis.

Programoje dalyvavo Tri
mitas, kurį sudarė Herberto 
SilLersteino styginių instru
mentų grupė. Prie jos prisijun 
gė smuiku Emilija Pakštaitė ir 
cello Vilija Slivinskaitė. Akom 
panavo prof. Vladas Jakuhė- 

1 nas.
Pirmą programos dalį išpil

dė smuikų’ duetas (H. Silber- 
slein J. Zelanek) “Tėve mūsų’,’ 
dainininkės Ingė Paulius ir Al
dona Buntinaitė dainą “Prie 
durų svetimų”, orkestras — 
“Preliudą”, dainininkė Birutė 
Na u reck aite padainavo “Žie
mą” ir “Gintarai”, orkestras 
— “Be gimtųjų sodybų”, “Pa
vasario šventė”. Klajūnas”, 
“Labanakt”, “Himną saulei’’ ir 
kartu su vokaline grupe “Se
novės aukojimo šventė”. Pir-

I Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje
I CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
I Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
S $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
| lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijom statytos baž- 
fnyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, ^laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
1 Orderi .
t AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Halsted St., Chicago, IIL 60608v_______ _ _________________________

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

^AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

me? dalies progtamo* pabai
goje Aldona Buntinaitė ir Bi
rulė Naureckaitė padainavo 
“Iš visų šalių” ir “Kai lindesy 
'—■* šfcausme*:

Antrą -programos dalį pra
dėjo orkestras su Intermezzo” 
ir kartu su vokaline grupe iš
pildė “Miško burtai” (solo 
dainininkas Albertas Pauli- 
kaitis). Toliau Aldona Bunti
naitė padainavo “širdis nebyli 
skausme” ir orkestras išpildė: 
“Ak be gimtinės”, “Pasaulis 
težino”, “Kas toli ten’’, “Kova 
jau atlikta” (žuvusiam karei
viui), “Visas Pasauliu” ir “Snai 
gvs”. Albertas Paulikaitis pa
dainavo “Likimo daina”, “Bal
tos snaigės” ir Ingė Paulius 
“Paskutinė rožė”. Pabaigai 
vokalinė grupė išpildė “Kai 
sūnūs Lietuvos*! (solo — Alber
tas Paulikaitis). . '

Netrumpa ir įvairi progra
ma klausytojams patiko. Pro
gramoje išpildomi kūriniai bu
vo nauji, niekada negirdėti. Su 
jais plačiau į viešumą išėjo 
naujas ir ryžtingas kūrėjas — 
muzikas Povilas Mieliulis. Tai 
nauja jėga mūsų >įkultūrinia- 
me gyvenime. Muzikas P. Mie
liulis orkestrui dirigavo.

Verta arčiau pažinti koncer
te išpildytų kūrinių autorių, 
dirigentą ir organizatorių mu
ziką Povilą Mieliulį. Jis muzi
kos mokėsi Chicago] e Metro
politan School of Muzik ir pri
vačiai pas Maximilian Schme-. 
Iler, Robert Wang, Herbert Sil- 
berstein ir prof. Vladą Jaku- 
bėna. C

Mūsų kultūriniame gyveni
me vieno muzikos kūrėjo kū
rinių rečitalis išpildytas stygi
nio orkestro ir dainininkų yra 
didelė naujiena. Linkėtina 
muzikui Mieliuliui nepailsta
mai žengti muzikinės kūrybos 
ir darbo keliu. J. Alksnė

Dtrtoininky Reikia

. Naujienoms reikalingas . ’ 
-SPAUSTUVES DARBININKAS 

Nuolatinis darbas, geras atlyginimas.
Prašome telefbnuoti pasitanmui 

HA 1-6100
------------ ------------—---- - —-----— 
idėją, o tų Idėjų Janina turi sta- i= 
čiai begalybes, ir dar kąs paste-. Į
bėtina, tai kad ši dailininkė į sa
vo lakios fantazijos kūrinius 
dažniausiai įpina įvairių lietuviš
kų motjyųJ Parocia prasidėjo 
lapkričio 3^|d., o. baigsis gruo
džio 13 dięri 
pamatyti ir 
mo dieną d;
ypač jaunini), daugumoje meno 
studentų. j. pr.

, taigi dar yra laiko 
pasigėrėti. Atidąry- 
yvavo daug svečių,

T

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

NEEDLECRAFT 
CORP.

General Factory 
Good Pay and 

Benefits
Call for appointment

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS

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

įrankiai. Ugų metų patyrimas,

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

■■■.......................................................................   a,. ■ . 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, fit. 6060S. — Tel. 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. V A L A N T I N A S

PRAŠO NESIVĖLINTI 
SU KALĖDŲ LAIŠKAIS

JAV Paštų Tarnyba kreipiasi j 
publiką su prašymu nedelsti' su 
kalėdiniu sveikinimu ir dovanu 
siuntimu, o rašyti ir siųsti kaip 
galima anksčiau: siuntiniai bus 
priimami iki gruodžio 10 dienos, 
o laiškai — sveikinimai, atviru
tės iki 15 dienos. Vėliau siun
čiant nėra garantijas kad iki 
Kalėdų gaus. Siuntiniai oro paš
tu priimami iki gruodžio 21 d., 
bet tarptautinės siuntos bent 10 
dienų anksčiau.

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalų renesanso.

KALĖDŲ PARADAS 
GRUODŽIO 13 D.

Chicagos miesto Kalėdų para
das šiemet įvyks šeštadienį, 
gruodžio 13 d., praneša mero Da
ley specialiems parengimams 
valdininkas pulk. Jack Reilly. 
Paradas prasidės miesto centre, 
kaip kasmet, iš Wacker Drive 
11 valandą priešpiet ir žygiuos 
išilgai State st. iki Congress st. 
Dalyvaus 25 išpuoštos platfor
mos (“flotai”) ir tiek pat or
kestrų ir marguojančių grupių.

Pulk Reilly, sako, kad šiemet 
teko sumažinti parade dalyvau
ti norinčių skaičių, nes šiemet 
pirmą kartą Chicagos istorijoje 
užsirašė tiek daug, jog teko daug 
kam atsakyti, arba paradas 
truktų visą dieną iki sutemti.

KAINUOJA: ChicagoĮe ir KanadoĮe metams — 530.00, pusei mėty — $16.00, 
trims mėn. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. 
*■ «•“ M JM m « I— M —’ J—s MM OMr rn M MM M M* MM

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

Chicago, IR. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

DAIL. JANINOS MARKS 
DARBŲ PARODA

Dail. Janinos Marks darbų pa
roda atidaryta Bonvit Teller sa
lonuose šimto aukštų John 
Hancock dangoraižyje antrame 
aukšte, kur turtingų amerikiečių 
moterys — žmonos, dukros ir 
kt. apsirūpina visu ką fantazija 
įsimano. Parodai iškabinti 36 
darbai ir darbeliai — iš audinių 
5 gobelenai ir iš tapybos penki 
didesni ir 16 mažesnių spalvotų 
grafikos kūrinių.

Kurie turėjo progos dailinin
kės dailės darbus matyti, visi 
pripažįsta, kad jos kūryba yra 
abstrakti, bet tuo įdomi, kad ne
žiūrint kaip abstraktus būtų jos 
kūrinys, jis būtinai turi savo

— Aid on;; J, Kelmelytė iš 
Brighton Pa'ko apylinkės bai
gė Illinois 
campus baksi
apylinkės Qi igry‘auk'aE"mokyk- 
los <senjoras 
gavo Illinois
jos aukštos kvalifikacijos moks
le pažymėjimą. Jis jau dabar" 
yra Loop kylegijos kursantas, 
planuoja studijuoti inžineriją 
Illinois universitete.

— Inž Julius Kiškis išrinktas 
Los Angeles Lietuvos Vyčių 133 
kuopos pirmininku, Frank Žu
kauskas — vicepirm., Ann Ar- 
nashus — ižd., Antanas Skirius 
:— fin. sekr., Stasys Dūda — 
sekr. Į kuopą Įstojo keletas 
naujų narių<.- T;-.-

— Kunigų Vienybe ir ALRK 
federacijos Chicagos apskr. ruo
šia religini koncertą vysk. M. 
Valančiaus šimtmečiui paminėti 
Brighton Parko Lietuvių parapi
jos bažnyčioje gruodžio 7 d. 3 
vai. popiet. J. L . ,

— Vladas Ėganaitis dalyvaus 
kar. A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopos 5 m. .sukakties' minėji
me gruodžio 6 d. ,7 vai. vak. Čle- 
velando Lietuvių namuose. 
Programoje dalj^vaus pianistas 
Antanas Snietopa.-
' — “Pelkių Žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdinioj(e 
per Margučio radiją tarp 2—-3 
vai. p. p., ŠĮ ketvirtadienį, gruo
džio 4 d. akfejref "Aleksandra 
Gustaitienė skaitys iš Mariaus 
Katiliškio romano ‘‘Miškais atei
na ruduo”.

— Emilija Pakštaitė praves 
Elenai Juciūtei premijosl įteiki
mo iškilmių programą.

— šauliai yra prašomi daly
vauti šaulės Elenos Juciūtės 
premijos Įteikimo iškilmėse, 
kurios Įvyks š. m. gruodžio 6 d., 
7 vai. vak. Jaunimo Centre. Al
girdas Budreckas pasveikins 
laureatę saulių vardu.

— Dail. Zita Sodeikienė nu
piešė plakatą Elenai Juciūtei li
teratūrinės premijos įteikimo 
iškilmėms, kurios Įvyks gruo
džio 6 d., 7 vai. vak., Jaunimo 
Centre. ,

— Arėjas Vitkauskas. World 
Wide žinių agentūros vedėjas, 
309 Varick St., Jersey City, N. J. 
07302, savo, skiltyje., tarptauti
niame Globo žurnale duoda ži
nių apie Ameriką, taip pat apie

miversitetą Circle 
lauro laipsniu. Tos

Edvardas C. Bogus 
stipendijų komisi-

, FOR WORKING MOTHER
Mature governess needed, for 2 young 
children. Live in. Own room. Top 
salary.. Recent references required.

English necessary.
Write: Box 674 AF

225 W. WASHINGTON ST 
CHICAGO. IL 60606.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

We need several couples. Husband 
and Wife to maintain and clean apart
ment buildings. (Janitarial Work). 
Must live on premesis. Fr e e apart
ment plus salary. Year around per
manent job. No Floaters. Age 
open. We have openings in Carol 

Stream and’ Itasca. Illinois areas. 
(Western suburbs).

Call 9 A. M. to 5 P. M. 
Monday — Friday.

569-2094

BUSINESS CHANCES
• *• - * . < _ ' • •- * ■» - ■

DĖL LIGOS SAVININKAS PARDUO
DA pajamų namą ir puikiai išdirbtą 
bizni labai geroje vietoje, Brighton 

Parko rajone. Tel. 847-8604.

MISCELLANOUS FOR SALE
Įvairūs Pardavimai

PIGIAI PARDUODAMI 4 J 
GERI BALDAI ir 300 sv 

' Tel. RE 4-3202.

—- Jeronimas žlioba. iš Mar
quette Parko apylinkės’ lankėsi 
Naujienose pratęsti ■ preriūmera- 
•tą. Vizito proga paliko penkinę 
-Naujienų paramai;. Praeitą sa
kaitę-du šios apylinkės tautie
čiai tapo Naujienų prenumera
toriais, bet pavardžių prašė ne
minėti. Platinimo vajaus proga 
•Naujienos:yra siunčiamos susi
pažinimui 2 savaites nemoka
mai. ■ ■■

SoL Roma Mastienė daly-
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NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

nijos nelaimę. Pats Žurnalas 
yra universalus, duoda informa
cijų ir straipsnių iš daugelio 
sričių. Dauguma skelbimų yra 
iš Goya provincijos taip pat iš 
Indijos. Visi straipsniai yra 
lengvo anglų kalbos stiliaus.

— Kr. Donelaičio Lituanisti
nės mokyklos pobūvis puikiai 
pavyko, kaip ir visi tos mokyk
los renginiai. Programoj daly
vavo sol. Vai. Ltorentaš, Živilė 
Modestienė, programą pravedė 
Tėvų komiteto narės Regina 
Smolinskienė ir Albina Rama
nauskienė. Trumpą kalbą pa
sakė mokyklos <fir. Julius širka.

keto programoj praeitą šeštadie
nį Jaunimo centre. Banketas 
buvo gausus svečiais, kurie at
vyko ir skirstėsi geroje nuotai
koje. Bankete matėsi daugelis 
Hamiltono aidučių, dalyvavusių 
Religinės šalpos rėmėjų kon
certo programoje.

— L. A. S. organizacijos ro
domus filmus apie Amerikos ir 
Sov. Rusijos apsiginklavimą 
praeitą penktadieni Tėviškės 
salėje matė apie 150 žmonių. 
Po filmo buvo diskusijos.

— Vilniaus Krašto Lietuviu 
Sąjungos Detroito skyriaus val
dyba paskyrė penkinę Naujienų 
paramai ir ją atsiuntė per A. 
Sukauską. Naujienų vadovybė 
dėkoja skyriaus valdybai ir na
riams.

— Gradinsko elektronikos 
parduotuvėje galite užpirkti bet 
ką dabar ir atsiimti prieš Kalė
das. Dovanos bus gražiai supa
kuotos. Televizijos, radijai, pa
tefonai, magnetofonai, plokšte
lės. Atdara nuo 9 vai. lig 6 v. 
popiet. Pirm, ir ketv. nuo 12 v. 
lig 8 vai. vak. Sekm. lig Ka
lėdų nuo 12 vai. lig 4 vai. popiet. 
Treč. užd. Adr.: 2512 W. 47th 
St., tel. FR 6-1998. (Pr).

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti..

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

— Anthony Orantas, Water
bury, Conn., jau gavo vertingą 
kalėdinę dovaną — Naujienų 
prenumeratą nuo savo mielos 
dukters Zitos Diggetts. Naujie
nų vadovybė dėkoja poniai Zi
tai už tokį pavyzdžio vertą do
vanos parinkimą vienam iš my
limiausių visame pasaulyje as
meniui ir kartu su ja sveikina 
naują skaitytoją Anthony Gran
tą vis gausėjanių Naujienų 
skaitytojų šeimoje.

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

Kalėdų, Naujųjų Metu, šei
mos 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
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus mū

ras, dideli kambariai, 2 auto garažas/ 
Marquette Parko centre. $22.900.

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

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
S45,500.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
t 2 auto garažas. Kambarys sausam 
oeismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius.\ $32.000.
> BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
is. Nauji atskiri šildymai. Air 
ond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
*er mėnesi gaunate butą. Arti parko. 

>35.700.
8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil- 

lymas, nauja elektra, alumin. langai. 
15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 

S71,700.

VALDIS REAL ESTATE
i625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

nuomosiu 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE

. . Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKŪS 
Res! Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
taip pat daromi vertimai, glminly 
•'ikvletlmal, pildomi pilietybės pre- 

žymei ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

Call Frank Zapolis
3208 į/į W. 95th St.

SKAITYK IR

SKAITYKI

DIENRAŠTĮ

KITAM PATARK

DEMOKRATINĮ

’NAUJIENAS” |

TERRA
3rang«nybės, Laikrodžiai, Dovanoj 

viaoma progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

'I *’ ■ 1 L-—-. J-.- _ ji u

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

-- - _ - -

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vienintelį 
lietuvį kSLilininką

Chicago Je

NORMANĄ

. 263-5826 
(įstaigot) ir 
677-8489 

(buto)

-------- JuUUI

185 North Wab»h Avenue
2nd Floor Chicago, DI. 60601

’NAUJIENOS* BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775 ---------- ----------------------- - ■—

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefu REpublIe 7-1941




