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DU SOVIETŲ SĄJUNGOS DIPLOMATAI
Krikščionių ir mahometonų tarpusavės kautynes 

visų žiaurumu atsinaujino
BEIRUTAS. — Vienos savaitės paliauboms šeštadieni pasi

baigus ir krikščionių bei musulmonų armijoms su dar didesniu 
įniršimu kovas atnaujinus, sužeisti du Sovietų Rusijos diploma
tai, vienas kritiškai.

Oficialiai pranešama, kad nau
jai prasidėjusiuose susirėmi
muose 49 asmenys buvo užmuštą 
66 sužeisti ir daugiau kaip 300 
žmonių pagrobta. Valdinis ra
dijas perspėjo, kad sostinėje vi
sos gatvės nesaugios. Pasalū
nams pradėjus šaudyti miesto 
centro prekybos krautuvių rajo- ■ 
ne, sužeista penkiolika asmenų, 
patekusių Į kryžminu ugnį.

Amerikos universiteto ligoni
nėje nustatyta, kad ten atgaben
tas sunkiai sužeistasis sovietų 
diplomatas yra antrasis sekreto
rius Robert Mardirousian, kurs 
su antru, lengviau sužeistu so
vietų diplomatu buvo pasalūnų

Sovietai šnipinėja

biliu miesto centre. ... *
Krikščionių pranešimais, ko

vos prasidėjo po to, kai šeštadie
nio rytą buvo rasti keturių nu
žudytų milicininkų krikščionių 
lavonai. Liudininkų žiniomis, 
ginkluoti krikščionys pradėjo 
pulti Beiruto uosto Įstaigas ir 
šaudyti musulmonus tarnauto
jus Įstaigose. Muitinės inspek
torius, kurs pats vos išsigelbėjo, 
paliudijo matęs kaip trys jo 
tarnybos kolegos buvo sušaudy
ti, kol vienas vyresnis krikščio
nis karininkas skerdynes su
stabdė.

Kerštaujantieji musulmonų 
milicininkai pačiame Beiruto 
miesto centre pasistatė barika
das ir pradėjo šaudyti pravažiuo
jančius krikščionis motoristus. 
Kol trafikas toje gatvėje bu
vo sustabdytas, keli asmenys 
nušauti.

Priemiesčiuose prie smėlio 
maišų barikadų ir kulkosvaidžių 
lizdų, vėl dežuruoja krikščionių 
ir musulifionų šauliai. Saugumo 
valdininkai tvirtina, kad daugiau 
kaip šimtas asmenų buvo pa
grobta Įkaitais.

KVAJAT EIN ATOLAS.—Spe
cialiai šnipinėjimo pareigoms 
Įrengtu laivu sovietai neatsto
dami iš kiek galima arčiau se
ka centriniame Pacifiko vande- 
nvne Amerikos įrengimus, kur 
išbandomos įvairios priemonės 
ausi gynimui nuo atakos atomi
niais ginklais.

JAV laivyno nranešimu iš Ha
vajų, baltai dažytas sovietu lai
vas “Primorje”, kurs neatsto
damas laikosi arčiausiai trijų 
jūrmylių teritorinės zonos, sek-< 
damas .JAV-bių- gynybos įrengi-! 
mus ir daro5n'us%ksperimentus, 1 
yra vienas iš keturių tokių lai
vų, visomis elektroninėmis prie
monėmis aprūpintų šnipinėjimo 
laivų.
. Kwajalein Atolas yra viena 
iš daugybės salų, salelių grupės 
Pacifiko okeane per pustrečio 
tūkstančio mylių atstu nuo Ha
vajų. čia buvo sėkmingai iš
bandyta ir ištobulinta sistema 
sunaikinti Sovietų ar Kinų ato
minius sviedinius, jei tokie bū
tų iššauti į šiaurės Ameriką.

“Sovietai, atrodo, kiekvieną 
kartą iš anksto žino, kada mes 
darysime tos sistemos šaudymo 
bandymus”, pasakė vienas Kwa
jalein Įrengimų pareigūnas.
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Demokratu partijos kandidatu nori būti Alabamos gubernatorius George Wallace. Tiktai Alaba- 
mos gubernatoriui sunkiau einasi. Jis gali graž ai pakalbėti, bet veide nuolat matoma kojų pa

ralyžiaus kančia. Atrodo, kad demokra.y partija pasirinks sveikesnį kandidatą.

Lėšoms dauti dar reikalingas įstatymas
WASHINGTONAS. — Senatas anksti šeštadienio rytą 12.01 

valaidą 57 balsais prieš 30 nubalsavo gelbėti New Yorko miestą 
nuo bankroto paskolinant jam S2.6 bilijonus dolerių trijų metų 
terminui.

Karalius prašo premjerą Arias Navarro 
pasilikti vyriausybės priešakyje

MADRIDAS, Ispanija. — Sekmadienio rytą prie kalėjimo 
įvyko didelės demonstracija, kuri vėliau paplito po visą miestą. 
Didžiausios sostinės gyventojų minios reikalauja, kad būtų pa
skelbta tikra politinių kalinių amnestija. Ispanai nepatenkinti 
karaliaus paskelbtąja, kuri paleido iš kalėjimo tiktai trumpesniam 
laikui nuteistuosius.

TAMPA, Fla. — MacDill avi
acijos bazės komandos Floridoje 
pranešimu, nuo ateinančio sau
sio 5 iki 31 d. centrinėje Alias
kos dalyje įvyks Jungtinių Val
stybių kariuomenės manevrai, 
kuriuose dalyvaus 14 tūkstančių 
kareivių ir lakūnų tikslu patir
ti Amerikos kareivių tinkamu-

ka- 
dri- 
uni- 
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Amtrak kels kainas
Amerikos geležinkelių korpo

racija Amtrak paskelbė, kad ar
timiausių dviejų mėnesių bėgyje 
teks pakelti važmos kainas 5 ir 
10 nuošimčių. Amtrak, kuri jau
čiasi infliacijos prispausta, ban
džiusi nekelti kainų, bet aplin
kybės vertančios. Pirmas važ
mos pakėlimas bus paskelbtas 
jau nuo šio gruodžio 15 dienos 
trumpų disancijų (iki 500 my
lių) traukiniams, o ateinančių 
metų vasario 1 d. pirmos kla
sės ir tolimų distancijų trauki
niams.

Ar Hoffos pagrobėjai 
buvo atpažinti?

PONTIAC, Mich. — Trys 
New Jersey unijų veikėjai bu
vo šeštadienį paleisti, po to, kai 
jie buvo policijos išrikiuoti ste
bėjimui slapta valstybinio liudi
ninko, kuris sako matęs James 
Hoffos pagrobimą.

U. S. prokuroras Ralph Guy 
Jr. atsisakė atskleisti stebėjimo 
rezultatus. Taip kad, ar liudinin
kas atpažino tuos tris kaipo 
žmones, kuriuos jis sakosi ma
tęs pagrobiant vežikų unijos pir
mininką liepos 30 d. lieka pas
laptimi. .

Paleisti yra: Salvatore Brigu- 
glio, 47 metų amžiaus, jo brolis 
Gabriel, 36, ir Thomas Andretta, 
37, — visi susirišę su Local 560, 
Union City, N. J.

Priemonė priimta kaip ją pre
zidentas Fordas buvo pasiūlęs 
lapkričio 26 dieną po ilgų ir 
karštu senato debatų, kurie 
truko ištisas 11 valandų iki pu
siaunakčio, nepaisant Alabamos 
senatoriaus (dem.) James B. 
Allen grasinimo filibusteriu.

Atstovų Rūmai tą bilių 213 
balsų prieš 203 priėmė antra
dieni gruodžio 2 d. Bilius per
siustas prezidentui pasirašyti. 
Bet to dar negana. Atstovų Rū
mai ir Senatas dar turės pri
imti bilių paskolos lėšoms skirti.

Daugumos lyderis sen. Mike 
Mansffield (demokratas iš Mon
tanos) paskolos priešininkams 
pasakė, kad daugumas jų mie
lai balsuotų už pašalpas sveti
moms šalims, bet kai yra būti
nas reikalas pačių savo žmonėms 
pagelbėti, mes su jais elgiamės 
kaip su šiukšlėmis. Allen nusi
skundė, kad šis Fordo bilius yra 
vienintelis Įstatymas, kurs re
kordiniu greitumu praėjo per 
Kongresą visiškai nesiųstas nei 
Atstovų Rūmų, nei Senato ko
misijoms. Anksčiau sen. Allen 
pareiškė Senatui, kad paskolos 
autorizavimo bilius nėra svar
biausias. Svarbiausias bus lėšų 
paskyrimo bilius.

Lėšų paskyrimo bilius, Senato 
apropriacijų (paskyrimų) komi-

United oro linijos 
mechanikų streikas
CHICAGO. — Deryboms nu

trūkus, United Airlines Chica
goje mechanikai pradėjo strei
ką ir nuo šeštadienio ryto 1 va
landos pradėjo piketuoti O’Hare 
aerodromą. Streiko priežastis, 
kaip abi šalys praneša, yra algų 
ir įvairių priedų klausimas. 
United vadovybė praneša, kad 
šios linijos mechanikai gauna 
no S7.84 valandai, 
tarnautojai gauna 
landai.

o rampų pa
po $6.40 va-

yra didžiau-

Iš kalėjimo paleistas E. Ca^ 
macho metėsi Į susirinkimus, 
kviesdamas krašto gyventojus 
kovoti dėl savo teisių. Kol buvo 
gyvas diktatorius Franko, tai 
buvo pildoma jo valia, žmonėd 
laikomi kalėjimuose už politi
nius nusikaltimus. * Pats Cama
cho buvo uždarytas į 
Įėjimą vien dėl to, kad ’is 
so organizuoti darbininkų 
jas, nepriklausančias prie
džios kontroliuojamų profesinių 
sąjungų. Camacho dvi dienas 

ma Doliarinėje atmosferoje gin- > Pakalbėjo keliuose mitinguose, 
Iti militarinius Įrengimus ir nau- ° šeštadienį ir vėl buvo suimtas

- i jai pastatytus milžiniškus vamz-. *r Padėtas Į kalėjimą,
o Preridenta<? Fordas vakaro ^ius naftai gabenti ią Ali£škoS“\ Demonstrantai reikalauja, kad 

atbrido t Havaiu salas ir paša- šiaurinio , pakraščio-,iki pietiiHO 
kė k3’ba anie japonu užnuolima. ?al°- Manevrai vyks 400 mylių 
Paridentas nareiškė, kad JAV Dlote’ nuo Galena bazės iki Gree* 
niekad nennririnkluos, kol prie
šas r-orn^s rinklu.

o Sekmadieni Indonezijos avi
acijos ir laivyno jėgos-buvo iš
keltos Timur saloje ir užimta 
sostinė. Dili. Indonezijos vyriau
sybė yra nasiruošųsi leisti vie
tos gyventojams išsirinkti savi
valdybės organus, bet Indonezi
ja neleis primesti salos gyven
tojams sovietinės sistemos. In
donezija pradėjo pasiruošimus 
Timur teritorijoms užimti, kai 
JAV pareiškė, kad jos nesiki- 
šiančios Į Timur salos kovas.

Kinijos diplomatai Įrodinė
jo, kad sovietų karo jėgos pra
dės kovas prieš kiniečius tik
tai žmonėms apgauti. Tikri pa
siruošimai karui eina Vakaruose 
ir tikrasis karas bus Vakaruose. 
Amerikos diplomatai pareiškė, 
kad jie tokioms pasakoms nebe
tiki.

♦ Nei vienas Amerikos pre
zidentas nebuvo taip gausiai ir 
nuoširdžiai sutiktas Maniloje, 
kaip šeštadienį žmonių buvo su
tiktas prezidentas Fordas.

♦ Tvirtinama, kad preziden
tas sutikęs duoti filipiniečiams 
suverenines teises bazių srityje. 
Iki šio meto JAV sritis buvo 
amerikiečių suvereninių teisių 
valdomos. Filipiniečiai nori, kad

ly stovyklos.

TEL AVIV.V Golan aukštu
mose pasienio juostoje pasirodė 
Izraelio statybos darbininkai, 
kurie pradėjo statyti keturis 
naujus kaimus^ Iki šiol, su val
džios leidimu, okupuotose Siri
jos srityse pradedant 1967 me
tais pastatyta 18 naujų kaimų.

Vakariniame Jordano upės 
kraiiie palei Jėruzalės-Jericho 
kelią stovyklauja šimtai orto
doksų žydų, kurie sakosi neklau
sysią valdžios Įsakymo, o pasi
liksią tose vietose ir pasistaty
siu naujus kaimus.

— Komunistų kontroliuojama 
Kinijos spauda daug plačiai ir 
išsamiai aprašinėja prezidento 
Fordo vizitą dabar, kai jis iš- 

Anksčiau

karalius paskelbtų tikrą amnes
tiją. Už politinius nusikaltimus 
Ispanijos teismai bausdavo il
gų metų bausmėmis. Karaliaus 
paskelbtoji amnestija neatleido 
nuo bausmės nei vieno, ilges
niems metams nuteistojo. Ka
ralius išleido iš kalėjimų apie 
du tūkstančius lišenvagių, kad 
būtų vietos naujiems kaliniams, 
bet kalėjime palikti veik visi 
politiniai kaliniai.

Madride demostracijos buvo 
gerai organizuotos. Priešakyje 
buvo nešami plakatai, o šonuose 
ėjo demonstrantų gynėjai, kad 
gaujos nepradėtų demonstracijų 
ardyti, šia proga Ispanijos so
cialistų centro komitetas išlei
do atsišaukimą, kviesdamas gy
ventojus reikalati amnestijos ir 
patardamas valdžiai bereikalin
gai laikytus kalinius paleisti iš 
kalėjimo. Jie aiškina, kad kalė
jimuose politiniai buvo laikomi 
neteisėtai, dažniausiai karo teis
mų Įmesti. Amnestijos reika
lauja Ispanijos krikščionys de
mokratai ir liberalai.

Prie kalėjimo buvo atsiųstas 
stiprus civilinės gvardijos dali
nys, suimtas gerokas demons
trantų skaičius. Jiems ruošia
ma nauja byla, nes panašiai de
monstracijai jie neturėję val
džios leidimo. Tuo tarpu Ispa
nijos karalius, neradęs tinka
mo žmogaus premjero pareig
oms, kreipėsi į atsistatydinusį 
gen. Arias Navarro, kad jis su
darytų naują vyriausybę ir val
dytų kraštą. Navarro kartą jau 
atsisakė, bet dabar, kai prasidė
jo nauji neramumai, jis gali dar 
pabandyti sudaryti naują vy
riausybę. j

Gaisrininkų mašina 
užmušė tris žmones
SAN FRANCISCO. — Didžiu

lė gaisrininkų mašina su gesi
nimo priemonėmis ir kopėčiomis 
beskubėdama gaisro gesinti mie
sto centre sukant gatvės kam
pą užgavo autobuso laukiančių 
žmonių būrį. Nelaimėje trys 
žmonės užmušti, kiti trys buvo 
sužeisti. Paaiškėjo, kad gais
rininkai buvo iššaukti gesinti 
gaisro, kurs nedaugiau kaip de
ganti sąšlavų dėžė.

United Airlines 
šioji oro susisiekimo kompanija 
visose JAV-bėse, kuri iš O’Hare 
aerodromo padaro po 220 skridi
mu kiekviena diena. Streikas 
apima 16,770 linijos tarnautojų, 
kas sudaro 34 nuošimčius viso 
jos darbo personalo.

United Airlines yra antroji li
nija streiko suparaližuota. Na
tional Airlines tarnautojai (skri
dimu atendentai) metė darbą 
rugsėjo 1 d. Derybos tarp Unit
ed linijų ir jų tarnautojų pra- j amerikiečiai pasiliktų Filipinų 
sidėjo nuo liepos 31 d. Kontrak-’ salose, bet jie norėjo, kad tų 
tas baigėsi lapkr. 1 d. Derybos j bazių suvereninės teisės priklau- 
Nacionalei Tarpininkavimo Ta-Į syti jiems.

♦ —Iš Manilos prezidentas 
Fordas išskrido į Havajų salas, 
o sekretorius Kisingeris išskri-

. T do j Tokijo, kad galėtu informuo- MEKSIKOS PROFESIONALAI j „ \ j(K karali/apie pada. 
PRIEŠINGI ŽEMES REFORMAI s„siUrjmus j„.

MEKSIKOS MIESTAS. — donezijoie ir Filipinų salose.
SAN FRANCISCO. — Jaunas Tūkstančiai daktarų, dantistų, j 

narūnas iš San Francisco, Rob- krautuvininkų ir kitokių profe- j '•os pareiškė, kad JAV gali 
bin Buckley, 25, buvo helikopte- sionalų Sonoros ir Sinalos vals- kvti savo bazes salose tol, kol sa, liko 34 žmonės sužeisti ir 80

teto buvo priimtas praėjusį rybaj vadovaujant tęsiamos Wa- j 
antradienį 15 balsų prieš 6. Se- shingtone nuo spalio 21 d. 
nato plenumai jis Įteikiamas šią 
savaitę.

Ryklio ataka Tornadas Oklahomoj
TULSA, Okla. Praeitą

Filipinų prezidentas Mar- penktadienį keliems tornadams 
nusiaubus sritį į rytus nuo Tul-lai-

*• Olandų valdžia atvežė mari
nus, kuriems įsakyta nuginkluo
ti traukinį pagrobusius molukiė- 
čius.

-

riu parlakintas iš 25 mylias at- tijos šiaurinėje Meksikoje pra-
VIHA Initvzx i K I rli Am* nnclznlkA OA

riu parlakintas iš 25 mylias at- ti jos šiaurinėje Meksikoje pra- jiems atrodys, kad jos ten 
|stu nuo miesto žvejų laivo Į Ii- eitą penktadienį paskelbė 24 va- kalingos.
i goninę su didele kojos žaizda, landų streiką protestuojant prieš

— Prezidentas Fordas yra pa- kuri nesustabdomai kraujavo, valdžios planą nusavinti iš stam-

rei- šeimų be namų, kuriuos audra 
sugriovė ir nunešė. Tornado au- 

Iš Maastricht muziejaus dra užėjo visiškai nelauktai ir 
šeštadienį buvo išvogti penki netikėtai.

— United Press koresponden- j skrido, negu pirma.
tai pranašauja, kad prezidentas j buvo daug straipsnių aP'fi ne-
Fordas netolimoje ateityje gali darbą ir vargus Amerikoje.
atšaukti JAV atstovus iš For- ’ —:
mozos ir paskirti juos Pekine.
Bet tai yra tiktai žurnalistų spė- j siryžęs sumažinti Pentagono tar- Sužeistasis pasakė, kad nardant | bių žemvaldžių 162,500 akrų že- garsaus olandų piešėjo Petro pareigūnai 
liojimai, nepagrįsti jokiu ofici-' nautojų skaičių. Paliks tiktai netoli Farallon salų jį xužpuolė Įmes ir ją išdalinti bežemiams Breughel milijono dolerių ver- kad audra 
aliu pareškimu. darbą dirbančius. didelis baltas ryklys. I valstiečiams. tės paveikslai. vybėmis.

Raudonojo Kryžiaus 
skaito didele laime, 
apsiėjo be aukų gy- Šilčiau, vėjuota.

'Saulė teka 7:05, leidžiasi 4:21.
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GERIAUSIA DOVANA
Kiek\ienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbuvis, pnvaio susipažinti su žemiau išvardmiomis knygomis 
sununetas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapaėinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- j

.iziant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk 
lose \ okietijoje 2/3 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 doL

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
kmiančio ?r o2uana?UJMi- -als,minin”* ^sa Tai >Ta Amerikoje beisi- ' 
" ruo a 3W psi Lina‘7^01'° ,St°nJa’ K^ga gaUSiai lhU" 1

A .irt~K^GIETV ,SKLDi,AI komunistų pavergtoj LIETUVOJ.
Klaioedoie °ii i:XUn!niIrakv°S<J Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ii I alangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ien matė kokias

Žg,“taSir "n''n” 1“‘“kė 95 0,1 5150 Vra '•‘p
O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i L.etu- 

vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00

O. Kuraitis, KELIONE I ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos p;rašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žamaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina $2 00

Vincas /ajnąitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE
H4 psl. Kaina $1-50 

šie ir kiti leidiniai yra gaunami i

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6O&Š 

otsltanirant darbo valandomis srb*-užsakant paltu 1/ pridedant 
leki ar pinigine parlaida

NIRVANA MAINAIS J DOLERIUS 
Saulė šviečJa ir geriems Tr negeriems

Nirvina budistų filosofijoj turi ne vieną prasmę: 
1. savo emocijų karščio ir nerimo išgesinimas; 2. ne- 
sudrumstama ramybė, pasiekiama sunaikinus nerimą 
keliančius geidulius; 3. išsivadavimas iš (laisvė nuo) 
skausmo, rūpesčių ir išorinio pasaulio.

Amerikoj niekuomet nestinga 
asmenų ir organizacijų įvairiau
siais išradimais ir priemonėmis 
sugebančių riebiai pasidoleriau- 
ti. Tokių tarpe geriausiai tarps
ta svečiai iš Kytų, daugiausiai 

• ' azijatai, iš Indijos atvykstantie- 
ji čia su visokiomis egzotiško
mis filosofijomis, žadančiomis 
patrauklią būseną ne tik kitame- 
bet ir šiame pasaulyje. Visiškas 

3 .bažnyčios nuo valstybės atsky
la.rimas JAV-bėse teikia palankias, 
’.'-• sąlygas visokiems “dvasiniams” 
T-^ ekpe'imentams, net “velnią gar- 
.i’binti”. Patys “šventas” karves 
;t:tebeg?rbindami, čia atvyksta 
.-/“tkė imo tiesų” amerikiečius 

mokyti!
i".;- šiais metais daugiau spaudo
je garsėja Hare Krišna sekta, 

> Aj kuriai vadovauja iš Pietinės Ko-
>.rėjos kilęs "mesijas” evangelis-1 dytų bėgti iš jų sektos. Naujinu

siai spauda pranešė apie du at-_ 
vėjus — vieną Jungtinėse Vals
tybėse, kitą Vakarų i Vokietijo
je, kur bėgimas iš savo šeimų, 
paliekant tėvus, seses ir brolijos, 
pasidarė dar didesnis negu Ame
rikoje. “Die Welt am Sonntag” 
anrašo kaip tūla motina Maria 
Eder iš Miuncheno kreipėsi į 
savo (katalikų) bažnyčios auto
ritetą, nusiskusdama dėl savo 
dukters Gertrūdos, kuri metu
si gimnazijos dvyliktąją klasę

:Įąs Sun Myang Moon, ir “Dieviš- 
• *»i Ros čviesos“ misijų steigėjas iš 
< ^vlndiios. septyniolikametis jau- 
-r niklis “guru” (mokytojas), sa

lį-;."’vd vyriausią būstinę įsisteigęs 
,in’ Denver Colorado valstijoj, pase

kėju. vadinamas Tobulu Mokyto- 
j-u (Perfect Master) arba Gu
ru Maharaj Ji. bet tikruoju var- 
du jis yra Prempal Singh Ravat. 
Ką tik neseniai (praeito lapkri
čio 9 dieną) turėjo “misijas” 
Orlando mieste. Floridoje, kur

sutraukė daugiau kaip 10,000 
savo “išpažintojų.

Pastarieji metai buvo gana 
derlingi įvairioms įvairiausioms 
religinėms naujenybėms ir kul
tams. Faktas, kad mūsų atomi
nio amžiaus atžalynas yra pasi
metęs, nusivylęs ypač tortingų 
tėvų vaikai, kurie ieško kažin 
ko, ko nei tėvai, nei mokykla, 

I juo labiau jokia bažnyčia ne
gali duoti, o beieškodami pa
tenka į visokių psichopatų, kaip 
Los Angeles žudiko Mansono 
“šeimą”.

Savo “šeimoms” arba sektoms 
nariais padauginti tie “misionie
riai” panaudoja visokias meš
keres, neretai dar nepilnamečius 
pagrobdami nuo tėvų ir griežtos 
drausmės priemonėmis “išplau
dami” jų smegenis, kad neban-

GEROS DOVANOS
OS KNYGOS PARQIIODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:

j Gusben — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar xik ......... ......... $3.00
Minkštais viršeliais tik ....................v..:.;............... ........ $2.00

i. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kenonės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ...........'L..'—” -ST.00"

- . . * *- -» -. - * -•>» - X; i - - . , 4
Galima taip pat užsisakyti pasttf, atsiuntus čekį arbi 

money orderį. v >

KALSTEI) ST., CHICAGO, ILL. 6060K

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GKKIAINIa DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozai Adomaiti Dėdę Šerns 
meniškai pažinu, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą 

iuin> Įdumu prisiminti oenus laikus ir pasKaityti gražiu istorijų 
Naujai atvykęs Lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pirklį Amaru Kuko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
i>ede> Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at 
’•iim-na h pažinojo, o naujiesiem^ ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA 
\O RŪKO lengva*, vaizdus, gražia literalurine forma pasakojimas 
Juo* progos susipažintu su musu pirmųjų išeiviu šviesuoliu gyvenimu 
• r ju kieta, ideologine veikla.

Antanai Sukas. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENAMAS, Juozo Ado 
uaicio Seinų gyvenimo bruožai. Išleido Amerika Lietuviu istori

Chicago. 1962 m 206 psl., kaina 2 dol

ADMINISTRACIJOJ K

Pirmoji Amerikos opery dama diriguoja muzikos istorini huo JAV orkestru ka tap ui to. Metropoli* 
tan operos dirigentė, bostoniškė Sarah Caidwell, šf sėzonę taipgi yra antroji moteris istorijoje.

j diriguojanti New Yorko PhithJrmoni jos orkestrą.

l Till

prcgratųoš

praeitos -gegidįėt/T djęną aplei
do savo tėvų namusJr įstojusi į 
kažkokią. ‘Tųternacionalinę Vie
no Pasaulio Kruęįądą” (I0WC), 
pasinėrė kaip. į vandenį, tėvams 
parašydamas tik’ vieną atvirutę, 
kad “Išvykstaihe į Angliją”... 
Gertrude esanti viena iš 16,000 
jaunų berniukų ir mergaičių 
kasmet po tiek pabėgančių iš sa
vo gimtojo lizdo; iš jų tarpo po 
keletą tūkstančių kasmet dings
ta įvairiose religinėse sektose, 
kurios sau narius verbuoja ne
pilnamečių tarpe. Susirūpinę tė
vai kaip ten (Europoje)’taip čia 
JAV-bėse beveik kasdien vars- 
to bažnyčių iripolicijos^ duris,; 
prašydami vaikus surasti ir-- 
atimti, bet “mesijas” San Myung 
Moon. (Mun) didžiuojasi sakyda-. 
mas “Aš turiu įgaliojimą... Die
vo karalystę steigti, žemėje”. Iš 
savo jaunų adeptų,- apgyvendin
tų. “šeimose”, tikriau’ “ sakant, 
treniravimo centruose, Reikalau
jama besąlygimp klusnumo ir 
išt^.^-hė^$an j^^ų|giii Mbon, 
kurs sektos' yra garbinamas kaip 
"pasiuntinis”', Atnė^hiitis “dah- 
gisk'ą 'misiją”, ktirios Jėzus ne
įstengęs ' atnešti. “šeimose” 
skleidžiama “pranašystė”, kad 
“prieš trečiam pasauliniam ka
rui prasidedant Korėjoje gims 
“naujas mesijas”’ -ir toks jau 
esąs gimęs, būtent — San 
Myung Mun!

$7 milijonus už vaiką
; Cikagiškis gyventojas Jerome 
Janoff apskundė teismui Los 
Angeles, Kalifornijoje; apašta
laujančią. Hare Krišna sektos 
grupę už jo 12 metų amžiaus sū
naus Davido pagrobimą ir paslė-. 
pimą-;janoff yra mokytojas Ma
ther High mokykloje, Chicagos 
šiaurinėje dalyje. Jo žmona Ka
ren, gyvenanti atskirai, Kalifor
gijoje, yra Hare Krišnos sek
tos pasekėja.-* Dvylikametis sū
nus David, iki šioF gyvenęs su 
tėvu, jHfaėjuįį; rugpiūčio mėne
sį išskrido pas moįtiną ir ilgai 
netrūkia 'parašė tėvui, kad jis 
nebegris- Laiškas parašytas su
augusio‘ir “mokyto” žmogaus 
stiliumi ir vižiškaf-šnepanašia į 
berniuke David pabraiža.

Nuvykęs į Los Angeles, tėvas 
savo sūnųsjj^amatė vienoje Hare 
Krišna šventovėje (temple) ir 
jį paėmęs ant rankų nešte išsi
nešė iš tos “šventovės” ir no
rėjo apsinešti iki ^automobilio, 
bet apie dešinį Krišnos “vienuo
lių” f "kurie Visą laiką Janoffą 
sekė iš paskui, staiga ‘aprupę 
vaiką išplėš tėv£ rankų ir jį j 
pątj .pėrihiišę Žemėi^ Davidą nu-| 
sinečė ir paslėpė. Į teismą drau-‘ 
?e su yfeiku buvo kaip liudinin-j 
kė pašaukta'ir jo motina, bet, 
teismo paskiftą diėtią nei mo-' 
tina, nei sūnus neatvyko, o sek
tos vienuoliai tvirtina nežiną 
kur ji gyvena ir kuj yra David.’

’ i
Berniukas pasakdjo savo dė

dei ir tetai, gyvenantiems Losi 
Xngeles. kuriems pradžioje bu

vo leista Daviduką aplankyti, kad 
jis turi kiekvieną rytą keltis 3 
valandą Bare Krišnos “poterių” 
Įkalbėti. .

Nemitęs Jerome Sarnoff ap- 
kundė teismui Bare Krišna 
kyrių !>cs Angeles, reikalauda

IMCICERO NAUJIENOS
• ■ «■ “ 'Afį k į .> ' .’. \ y .'.

JAV LB (Reg,) Cicero. Apy- gis. Po sveikinimo, Cicero apy
linkės Valdybos, surengtas Ru- jinkės Urmininkas pristatė ižy- 
dens balius, š. m. lapjrjičio 29 d.,' m^us visuomenės veikėjus 
sv. Antano paruptosCi- rfe ^.Rudens ba-
cero, kaip bnvo ^aukjta yisokę-
riopai pasisękė. , Jdurio Vakarų Apygardos valdy-

Babaus pradžioj, valdybos bos pirminink, dr. v. Balčiūną 
pirnųninko St. Prąnskevičiaus ir ponia Balaūnienę> Cicer0 A1. 
atidaro Apdilo tikino susi- skyrUvs pirm. dr. P. Atko-
rinkusius JAV LB £ra^to Vai- Alto centro valdybos na- 
dybos PirmiųįikasJJr., V. Dar- Smilgį> JAV LB

= į Marquette Park Apylinkės val- 
, “Lais- 

J Į vos Lietuvos” redaktorių Vai. 
Jjšįmkų, šv. Antano parapijos pra
džios mokyklos vedėją, seselę 
jSalyatorą, menininką Mikalojų 
Ivanauską ir kitus, kartu prista
tė ir atvykusį iš Kolombijos to 
krašto LB pirmininką kun. Pr. 
Tamošiūną, o paaiškėjus, kad

lauktai įdomi Įąelicdįįja ir augš- 
to lygio techniškas fr sentimen
talus išpildymas, baliaus sve
čius sužavėjo, kurie nepasigai
lėjo karštų katučių.

Po to, Dana Runimąitė, pa
sitariant gitara, padainavo tris 
’iaudės daineles, “Palankėj, pa- 
lankėj”, “Anoj pusėj Nemuno” 
ir “Pamilėjau vakar”. Nors tos 
dainos jau daugel kartų girdė
tos, bet Runimaitės savotiškas 
išpildymas atnaujino tas dainas 
ir sužavėjo klausytojų^ užsitar
naudama gausaus plojimo.

Sekančią programos dalį.išpil
dė jau Ciceroj pažįstama dafni- 

j ninkė Aušra Baronaitytė, ku- 
Į riai pianinu lydėjo įžymus mu
zikas Manigirdas Motekaitis, su
dainuodama Stankūno “Sodžiaus 
Idilija” ir Padillos “žibutė”. Šių 
dainų interpretacija sužavėjo 
svečius, kurie plojimu ir šūkiais; 
prašė pakarto j imo, bet ■ jbj me- 
sulaukė. Visų nustebimui p. ra-' 
lionienė pristatė jaunutį smųi-j 
ko talentą, tai vos 14 metų Petrą, 
Dūdą. Tokia nelaukta staigme< 

! na nustebino baliaus dalyvius.:
ku_ i Jaunasis smuikininkas, Kristinai 

Griniūtei lydint pianinu; išpil-
liuje, paminėdamas JAV LB Vi- dė atmintinai sunkią Mozartq

ma §7.6, milijonų ;už^o sūnaus dybos pirm. J. Bagdžių, 
jėga pagrobimą

. ‘ Seksmgži’ '
Kiekvienaš įstojaiS^ į. jo ‘.‘šei

mą” turi išsižadėti sąyb/pfpfę- 
sijos ar amato,’ huS^Vybės ir 
savo valios. ' Ilgos flieMtacijds, 
darbas, fpusalkana.-i^W. 'ir x<miWOlul¥5, u 
“smegenų. pJ<jvįmą&^ j^ard 'jis tuo įkart minėjo 31 metų ku- 

^nigavimp sukakti, baliaus daly
viai sugiedojo jam “Ilgiausių 
mėtų”.
ii j-uĮi-.aie į

P-o to -sekė meninė dalis, ja 
pravedė p. Sofija Palionienė. Pa
ti programa buvo įvairi ir įdomi, 
kurią atliko talentingas jauni
mas — Kristina Griniūtė pia
ninu išpildė francūzų autoriaus

?’ X

ix:

vo — tokios “šeifflgs* bariai ne
beturi savo vąlįosjf m pasaduo'cTa” 
“jnesijošiaus” vajįgį. "Pats ■ są- 
jūdis” vadinama^-,^tfUukliais- 
yardais, kaip “Yienin^Į'šeima”, 
“j ungianti bažn£ęią”į -'“Drahgi- • 
ja viso pasaulio krikščionims su
vienyti”, “Nauja hkdja”, -‘TĖe- 
vo vaikai”, kuriems Vakarų Eu
ropoje vadovauja tūlas ameri
kietis ; Dąvįd Berg^- bę^'“tipiš
kai” aprėdyti jo pasekėjai jį va- 
dina-,“Mo’,’- Sek^ąi pli^i prak
tikuojamas masiDgs šajar^tibkps 
ir “grupinis seksas?., ergo gru
pinis vaikų derlius, Taigi-pagrei
tintas “šeimos” nakuų jžiėaugiis. 
Mo credo (kredo) telpa j vieną 
sakinį : “Mes turime "šekšingą 
Dievą ir seksinga tikėjimą su 
labai seksingu vacfu irr fiėjjkpras- 
tai seksingais pasekėjais”...

' Tt h ' ?T:?\ < 
Neturtas ir jeigetavijnas

Įsidėmėtina, kad risi tie“jau
nųjų religijų” skleidėjai iš sa
vo jaunųjų pasekėjų- reikalauja 
radikaliai pakeisti visą savo gy
venimo būdą ir-aptnką. . Klus
numas savo “reMgpos*’ steigė
jui yra svarbiausiojj • prievolė. 
Daugumas sektų sąyp narius yer 
čia išsižadėti bet kokjos privaęibs 
nuosavybės, bet verpia elgetau
ti savo sektai ir jos vadams pra
turtinti. žurnalo “Thne” apskai
čiavimu, pats Sun Myupg Moon 
ap Mun iš savo privataus biznio 
(Health Food) krautuvėse< labai 
reklamuojamą Ginseng arbata 
yra viena iš jo atstovaujamų ir 
pardavinėjamų prekių) padaręs 
apie 15 milijonų dojerių pelno!

Geriausiai ištrenmjbti elgeta
vimo menui yra Jlspe Krišna 
sektos išpažintojai- vienuoliai. 
Nuskustomis galvotais, gelsvo
mis jupomis apsivilkę elgetos su
renka tiek pinigų", Trid bemažko 
nenupirko už 500,000 vokiškų 
markių. Rheinsteiri pilį Vakarų 
Vokietijoje; tik paskutinių mo
mentu pilies paradayimas buvo 
sutrukdytas. Padarius kratą Tau 
nūs pilyje Rittershofį, kurią 
Hare Krišną sektą nuomojo po 
5,000 markių nuomos, mėnesiui, 
policija rado sekios. apyvartos 
užrašus, iš kurių pauškėjo, kad 
tenykštė tos . sėkiOfl ifitatpė vięp 
Frankfurte ir apylinkėse kas 
mėnesį suelgetavo po . 2Q9AQpO 
markių, rašo Die Welt am Sonn
tag. ■ J. Pr.

<Bus daugiau) l‘

Mayor”, tai be galo ilga, virš 10 
minučių trukusi meliodija, ku-..| 
rios išpildymui ir suaugę snųii- 
kininkai .turi įįėti daug darbo. 
Tiksli Petro Dūdos interpretaci
ja ir j antrus.’ Kristinos Griniū
tės akompaniavimas klausyto
jus perkėlė i mistinį smuiko pa
saulį, o pasibaigus smuiko ir 
piano paskutihiems akordams, 
klausytojai gausiai ir'ilgai plojo 
muzikoje daug žadantiems talen-' 
tingiems jaunuoliams. f

tos dienos meninės 'program0? 
pabaigai Aušrą Baronaitytė, 
akompanuojant M. Motehtt^un, 
dar padainavo Leo .Delibes’o 
“Cadįz’o Mergelės” įr> Di Cfciaro 
“La Spagnolą”, kųrįas ji, atliko 
lygiai taip- gerai, kąjp ir pirmą
sias dvi, susilaukdama karšto 
plojimo ir prašymo, pakartoti. 
.L Rrpgranwi pą&itaigus.buyoJš-- 
kviesti į sceną visi pieninės .da
lies į vykdyto jai, kuriems Danu
tė Pranskevičiutę įteikė po ro-

x - i . 7 i '
Po Įtpkięa netikėtai Įvairios 

programos, .Jtuių,-} dr. Antanas 
Jjuška ąukąlbėjo b^bąi prasmin
gą inyokacįją, duodamas, pra

džią vaišėms, kuriose dalyvavo 
rinktiniai svečiai ir didokas bū
rys Jaunimo.

Baliaus svečfuš Knksmįjąo ĮJęo 
^iihufc.- Jr. iQtis’^of'lce'stfas, ku- 
riaih ^Vad^vaiija^dri^y. Dargio 
siihbk, o" ij lenta gfbj^nt “Rožiį 
valsą* belika nėryri^ho sėdinčio.

^ėrtraulęos ' m^tų*’ Veikė labai 
,’fuftrngRs ih^mės 'fdrihys.

ĄjiiA .pačiJ,'vbl(aTienę galima 
pasakoti, kad’' tlh', labai retais 
atvejais tafp škbitįn^ai ir gausiai 
būria'Jjatlėife.1 ■

Laike- vakarienės pasikąlbėji-

puotos .tėvynės pionierių ątpyyks 
las’, p prieš jaunimo.; siuntimą ;į 
Vilžitį ?“ipol^tis’’. lituanistikos 

jr,-prie§: bąiikimą-; mūsų.atžaly? 
nui ytųanisfįnfee.'pĮokyĮdos.ę Jo- 
nynfg^ėiTę^ėvų mąrųęliai bran-

vičiaus. ^laėtųyjų Tautos ir- vals-
$■ &

i 4 išėjusi iš spaudos ir galimą gaū6 je ' ‘ 1
\.MEIUKOS 1 JETUViU POLITIKA ■

Kazio Šidlausko knyga apiė. AjĮierįkds Iiewiyf^ pa&iąht 3 
gas. daryti įtakos j krašto poli^ąž '^.02 psl. [Kaina ?T,5b. į j

.. : . - y’’ '•*

Knygos bus išsiųstos,'jei $1.5_ęįčėk^'arba Mpįey Orderis 
bus pasiųstas tokiu adrėaft:.

Dr

2
H

-» > -ę >'r*Za?wtt - f- ‘i?:.
1739 So. Halsted .St, Chicago,-HL 60608
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DR. V.ALIūkO PASAKYTA KALBA
□M

. Gerbiami ji Seimo Atstovai! 
šiandienė tarptautinės politi
kos konjunktūra, teikia ne tik 
progą, bet ir įpareigoja mus iš 

. liaūjo ir gilesniu žvilgsniu pa
žvelgti tiek?į Lietuvos laisvini- 
ipo,. įiek į Vyriausiojo Lietu
vos. Išlaisvinimo Komiteto pro
blematiką ir veiklą.

•• /. Per,.32 , VLIKo veiklos me
lus ti^e vieną kartą tarplauti-

* ■ t nlame forume pūtė vis nauji
!lyė^ii. Mask vos,Ženevos, Do-

* "iĄ’tįo ‘sto\yklds dvasia, Nixono 
ir Brežnevo doktrinos ir pana
šūs posūkiai labai artimai lie
tė ir. Lietuvos laisvinimo reika-

'Tuš. - Kiekvieną kartą ir Vlikas 
tyrėjo budriai ir sumaniai atsi- 
įiėpii' į naujus posūkius spe
cifine programa ir specialiais

J Šiandien Vladivostoko ir 
, Helsinkio vėjai gal stipriau ne

gu bęį kada pučia prieš mūsų 
, bures. Myencheno kapitulia- 
, cijos šešėlis, atrodo, vis di- 

. .dėsniu . ir tamsesniu šydu gau-_ 
b'ia Vakarų pasaulį. Noriu tad 
keliais žodžiais pasidalinti su 
juihis šios naujos tarptautinės 
politinės konjunktūros fone 
mintimis, kurios mums visiems 
rūpi, būtent, laisvinimo klau
simais ir VLIKO reikalais.

Visų pirma, mes turime sa
vo viduje būti stipresni ir vie
ningesni: kuo skubiau ir kuo 
tiksliau .išspręsti VLIKo —AL 
Tos — PLB sąveiklos klausi
mą. šios trys institucijos yra 
didieji mūsų veiklos stulpai, 
atramos, varikliai. Jos visos 
trys yra reikalingos ir būtinos | 
didiesiems lietuvybės ir lietu-1 
vių tautos uždaviniams vyk
dyti ir siekiams realizuoti. Jų 
sąveikos pagrinde turi glūdėti Į 
tiesos ir teisės primatas. Mano 
giliu įsitikinimu šių trijų institu-1 
ęijų bendro ir vieningo darbo bei; 
teisipgų santykių kelias yra kuo 
tampriausias bendradarbiavi
mas, paisant prigimtinių jų 
skirtumų. Toks kelias stipri
na lietuviškoje išeivijoje teisės 
ir tvarkos principus ir sudarys 
pačias geriausias sąlygas tar
nauti Lietuvos laisvei ir aps
kritą! tautos interesams.

Mums yra būtina puoselėti. 
Baltų Vienybės idėją ir Baltų 
Santalkos veiklą. Bendra geo
politinė padėtis, tautinė ir kul
tūrinė giminystė, bendras li
kimas ir bendras priešas, lai
mingos, kūrybingos, laisvos 
ateities vizija reikalauja tamp
rios egzilinės vienybės šiandien.

Turime visi budėti, kad išei-

Visas kraštas lengviau atsikvės, kai New Yorko 
tas iš finansinės nelaimės, pasakė New Yorko 
Carey. Carey sakė, kad valstija, skubėdama su.

mis, yra nukeliavusi ilgą kelią,

<_ ■
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SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

t g&B & '*> .mėty .tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 
i’y’rę: gį*ukaip ' SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus-

' lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 
t Hs a^ctriudą ir ligoje pašalpą; kuri yra pigi, nes SUSIVIE-
'■■ •■£?"JOJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
r pagalbos pagrindu.

Šff.Ą L_ jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
S utį įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 

[ $16,000,60.
ŠLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

’ STA — APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na- 

■ riamt. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00
įmetus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
, veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

1 ; . Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi t:

į LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

vijos palaikomi santykiai su 
pavergtuoju kraštu nekompro
mituotų Lietuvos valstybės bei 
lietuviu tautos laisvės ir ne
priklausomybės idėjos.

Yra būtina išjudinti visuo
menę į daug aktyvesne ir kon
kretesnę talką VLIKui ir jam 
talkinančioms institucijoms bei 
organizacijoms. Iš Lietuvos 
laisvinimo darbo nėra išjung
tas nė vienas lietuvis. Letar
go prabanga ir snaudulys yra 
nusikaltimas prieš tautą, prieš 
istoriją, prieš kenčiančius tau
tiečius ir prieš ateities kartas. 
Į Lietuvos laisvinimo darbą 
kiekvienas turi įnešti kasdien 
savo pajėgumą ir sugebėjimų 
prideramą dalį.

šias mintis keliu šiandien, 
nes Lietuvos laisvinimo kova 
dėl nepalankios tarptautinės 
konjunktūros yra patekusi į 
kiek skirtingą padėtį. Jas ke
liu VLIKo gremjume, nes VLI 
Kas iš vienos pusės jas visas 
stengėsi gaivinti ir įgyvendin
ti, iš kitos, VLIKas juk.yra tas; 
gremjumas iš kurio plaukia 
idėjos ir veiklos paskata į pla
čią kovojančią lietuviją.

X^LIKas, kaip ypatinga Lie
tuvos valstybiniam gyvenimui 
atstatyti institucija, savo pra
eities darbais yra labai dideliu^ 
uždavinius atlikusi. .Todėl jis 
turi pasitikėjimą okupuotoje 
Lietuvoj e, lietuvių išeivi j oje;; 
ir yra plačiai . įsistiprinęs tarp
tautinėje politikoje. Dėl pla
čios ir efektingos veiklos bei' 
savo sąrangos pastovumo, at
remto į pačios tautos politinio 
organizuotumo pagrindus, VLI 
Kas susilaukia ir kritikos bei 
puolimų. Visuotinis pasitikė
jimas ir pozityvi kritika VLIKą 
stiprina, o priešų puolimai pa
rodo, kad jis yra ir nesugriau
namas. Jis yra mūsų politinių 
aspiracijų centras ir išraiška.

VLIKo svarbą galima abibū- 
dinti įvairiai. Iš vienos pusės, 
jo buvusieji pirmininkai rody
te rodo jo svarbą ir svorį: Kai
rys, Krupavičius, Matulionis, 
Trimakas, Sidzikauskas. Di
deli tautos vyrai, nepalaužia
mi kovotojai už laisvę, iš kitos 
pusės, gal dar ryškiau jo svar
bą apibūdina sovietinio oku
panto neapykanta: Kremlius 
jokios kitos lietuviškos organi-

- —-—— Į'.P J J ■> k"‘ ' —•

zacijos tiek nekenčia,nieko 
tiek nešmeižią ;beį ^ępiiękina 
kaip VLIKą. Patys šiūrkščįau- 
si Maskvos ir još..; į pakalikų 
keiksmažodžiai ir ra|ipuočjau- 
si propagandiųĮp; męlp, išpuo
liai yra skirsni. VL1K6 -. va
dams ir svarbęąijffenąs jo. orga
nų nariams. Būdingą,^jogne 
vienas sovietinis.agentas ar tik 
suklaidintas ta* 
damas pavestą;
niuose, ne kartą daž
nam-lietuviui, Jog daug, išeivi
jos .problemų pūtų- galinta iš
spręsti, daug tampresnius., iš
eivijos ryšius^ su ;paĮęeį*gįąja 
tauta sumegzti, .- neit lltuanįsti- 
niam švie.timui pimgy ijaųti iš 
pavergtosios Lwtiiyo^/ jei iš
eivija atsikratyt^ VLIKo.

Tad kas yra- VLlKas?
Į šį klausinią/trinįipįąųsįai 

ir tiksliausiai atsakė pats VLI 
Kas savo istorinių ąMąaųkįmo 
“Į Lietuvos Tautąl/į1^ mr Vą- 
sžirio 16 d., pirmame pėrag- 
rąfę: ■ •• . ■■ ■ --■■■■

. “Lietuvių TauIA, šildama 
išlaisvinti Lietuvą iš Bkūp&ei-' 

Įjos ir atstatyti-Liėtayosl-ityriau- 
sybės suvereninių orgaiių sve- 
tįmos jėgos, ląflęfnar šųtrųfcdytą' 
veikimą; - -yr A -r-eikąfe^d;įyie-i j^.
ningos politinės... Xa<|pYybės^ 
Tani tikslui politines jKętiįyįų' 
grupės; kaip
minties -n

uzšiev

;čijas ir kvięJiu visus vienybrn 
iu."bendruti darban. Drauge 
pabrėžiu,, kad Lietuvos lais
vės šaknys glūdi apačioje tau- 

. • toje, o larp/autinis . forumas 
.yra mūsų veiklos erdvė, kurių 

. kuo sumaniau išnaudokime Lie- 
/tųyds labui.. . .

Musiį artimas behdradarbia- 
yimas_.su Amerikos .Lietuvių 
Taryba ' tęsiasi nuo pirmųjų 
VLIKo atsikūrimo dienų šiapus 
gėležinęs uždangas. Per vįsą 
tą laiką .ne A’iferi' bendradarbia
vimu, .bet-ir nuolatine savo 
finansine paramą ALTa daug 
pagelbėjo VLIKui jo plačiu už- 
simojimu"yykdonnęms darbams 
atlikti. Man yra malonu tai 
pabrėžti ir pareikšti savo pa- 
dyką.

VLIKo įkarta Pasaulio Lie
tuviu Bendruomenė yra išsi
šakojusi daugelyje kraštų. Per 
Bendruomenės ar kitas lietu
vių centrines - organizacijas 
VJLKo veikla pasiekia bet ku
rio krašto vyriausybę ir visuo
menę. Todėl visos mūsų orga
nizacijos, talkindamos VLIKui 
atlieka - Lietuvos. • laisvinimo 
uždavinius , ir tai tenka su dė
kingumu paminėti.

Per devynerius VLIKo dar
bui vadovavimo metus, iš savo 
bendradarbių — VLIKo. Val
dybos narių- — patyriau didelį 
atsidavimą /"ir. pasiaukojimą 
toms pareigoms, - kurias jie bu
vo prisiėmę. - VLIKo Seimai, 
Taryba IrVLIKą sudarančių 
organizacijų centrai bei' fli 

>vadovai-‘labai daug prisidėjo 
prie visų .tų. darbų, kurie man 
vadovaujant buvo VLIKui a t- 
likti. Jiems1 visiems nuoširdžiai 
dėkoju.-- . - . ; ‘ ■
— Išskirtina, padėka; priklauso 
lietuvių? visuomenei - už duotas 
aukas ir.TahtosTondiii už gra
žiai organizuoją aukų rinkimo- 
vykdymą;/ Prelato .Jono Bai
sūno aulori.tętąs,."ijo Bendra- 
.'darbią >RqhddĮtaryboj e bei, vai 
idyboje,?:; jĮąną'dos,y-Ąuštyalijds, 
Anglijoj- iri Ui tų ^kraštų - atsto- 

? : vybįą, JįgaHntihių.ir Įčitų. asme- 
nų pastangos, ir pasišventimas 
-sudarė j. materialinį,; p a^rindą 
,Hiūsų veikiai? j - Ląhai • dėlioju 
jrišiėms/" , 1 “-

Gerbiiterięp :Seirrto - atstovai!
T-gryenanfiš.

" ' IJ^'^bĄl'nėiaišvejė,'.' ir ■

Buvo laikai, kai sekr. H. Ki-,bojinjų sutarti, kad Kisingeris 
singeris buvo garbinamas ir 
aukštinamas. Iš visų pusių bu
vo trimituojama herikono triū- 
bomis, jog Kissingeris yra ge
riausias iš geriausiųjų užsienio 
reikalams sekretorius, nepamai
nomas diplomatas. Bet abar jo 
žvaigždė pradeda gesti. Vis dau
giau ir daugiau balsų pasigirs
ta abejojančių jo diplomatiniais 
gabumais.

Aršiausi Kisingerio kritikai 
yra buvę gynybos sekretoriai 
Melvin Laird, Schlesingeris ir 
taipgi dabartinis gynybos sekre
torius Donald Rumsfeld. Nors 
baltieji rūmai Washingtone ir 
tvirtina, kad prezidentas Kisin- 
gerj gerbia, bet kai kas paste
bi, kad jį prezidentūroje pakei
čia Melvin Laird ir Donald Rum-s 
feld.

Antra vertus, visi jo anksty
vesnieji diplomatiniai laimėji
mai, kaip Vietnamo taikos sutar
tis, Helsinkio deklaracija, SALT 
nusuįginklavimo pirmos dalies 
susitarimas, lyg kokie apsisukę 
bumerangai kerta Kissingeriui 
aštriais smūgiais.

Rimtas, blaiviai galvojantis 
žurnalas “Aviation Week” perei
tą savaitę metė kaltininmo pirš
tinę ir pareiškė, kad Rusija su
laužiusi strateginių ginklų apri-

mes tremtiniai, gyvenantieji 
laisvėje, bet svetimame kraš
te, tikime ir žinome, kad kul
tūringai tautai nėra pakaitalo

įnikime pavyzdį iš kankinių 
Sibire. Imkime pavyzdį iš pa
sišventėlių Lietuvoje. Teužde- 
ga jie mus dar didesniems dar
bams. ■ 1 -
• Tegyvuoja laisva, nepriklau 
soma Lietuva! (Elta)

dengia rusų apgaudinėjimus ir 
kad Salto pirmoji sutartis pavė
lino Maskvai laimėti karinę per
svarą prieš JAV. Kisingeris, ži
noma, nuneigia rusiškąjį apgau
dinėjimą ir pareiškia, kad rusų 
ginklavimo persvara yra laimėta 
ne Salto sutartimi, bet milžiniš
komis pinigų sumomis, kurias 
rusai išleidžia apsiginklavimo 
reikalams.-

Nemažai jam bėdos pridaro 
abiejų atstovų rūmų tyrinėjimų 
komitetai, iškeldami viešumon 
Čilės perversmą, ir ■ taipgi ko
mitetų nutarimus, kad Kisinge
ris pažeidęs komitetų teisę, at
sisakydamas pateikti užsienio de
partamento dokumentus, komi
tetams reikalaujant.

Pats Kisingeris, kai herikono 
trimitai dar tebetrimintavo jo 
garbei, girdėdamas, kartais pa
reikštą jo vardu kritiką, pagra
sindavo atsistatydinimu, dabar gi 
jau jis draugams nebegrąsomai, 
bet rimtai kelia atsistatydinimo 
klausimą.

Washingtono politiniai stebė
tojai mano, kad gal būt paskuti
nis Kinijos vizitas kartais suras 
puošnių gėlių užsienio departa
mento langams pagražinti. Ant
ra, busimoji Kisingerio kalionė 
į Maskvą kartais išspręs susida
riusius prieštaravimus ir suteiks 
galimybę pasirašyti nusiginkla
vimo sutarties antrą dalį. O jo 
kelionė į rytus gal vėl išjudins 
užšalusius taikos reikalus. Tai 
vis būtini diplomatiniai ateities 
ėjimai, kurie gali dar išgelbėti 
Kisingerio padėtį, atgaivinti jo 
gęstančią žvaigždę. V. P.

SKAITYK TR KITAM PATARK 
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ilūtarA^sujungti-viSąS
gąsl Bėndrąm’.dAr^ųiyjr čąuamjėj 
"Vyriausįjį • Lietuvį TšUišvini-į 
mo lKdmifetą — VEIK?’.’ ~ .

,J L J. _. j X. ~ « a . w

. šiuo įžanginių; r^ągfąfu; 
VLIKas nusakė ir sayd-i>rigim- 
tį, ir mandatą,, ir viet^ .tarp 
pasaulio lietuvių politinių ir 
visuomeninių instiltičijų bei 
organizacijų.

Per pastaruo'šiūš ■ 32 . niėtus 
VLIKas keitėsi, kaip keitėsi 
pats gyvenimas. Keitėsi žmo
nės, sąlygos,, vietovės, statutai, 
metodai. Jo nariai kentėjo iš
trėmime, konceiįtracįjbš .sto
vyklose ir kalėjimuose. Mir
tis skynė jo vadus ir rifiriiis. Jis 
pats iš tėvynęš .turejo.trauktis, 
pirma į Vokietiją, teliau į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Bet kur VLlKąs bebūtų ir be
veiktų, mūsų valstybė yra Lie
tuva ir tik Lietuva. Jis pergy
veno ne vieną krizę, santykiau
damas su diplomatinė tarnyba, 
ALTa, Bendruoihėne, ar jį pa-; 
tį sudarančiothįš grupėmis, kai 
jį kai kurios paliko if prieš jį 
kovojo. Maskvos ir jos pakali 
kų kritiką jis priėmė kaip kom
plimentą ir atliekamo ddrbo 
vertinimą.

Ir vis dėlto per visus šiuos ( 
metus VLIKas nesusvyravo nei' 
savo kelyje, nei nusistatyme, 1 
nei darbe. Tautos priimtas kaip j 
jos politinės veiklos reiškėjas, 
Vakarų demokratijos priimtas ’ 
taip toks, jis ir šiandien tebė- | 
ra toks, kaip buvo prieš ir per j 
32 metus. Jis ir toliau turi bū- ’ 
i toks pat ~ -«r . I

Aš kreipiuosi į visus iautie- 
čius, organizacijas bei institu-

F-j- - •> * j*. Į-i ■ ' ♦ t - - • * •..

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

Taupykite dabar. >•

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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-... VLIKO SEIMAS . T
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi-| būriui ir atvykus Lietuvos Ge- 

' t neraliniam Konsului Anicetui 
Simučiui, į posėdžių salę New 
Yorko šauliai įnešė vėliavas. 
Sugiedojus himną ir Tėvui Pau
liui Baltakiui sukalbėjus mal
dą, Vliko pirmininkas dr. Kęs 
lutis Valiūnas savo trumpu

nimo Komiteto Seimas įvyko 
1975 m. lapkričio 29 — 30 d. d. 
Kultūros Židinyje, Brooklyne,

Susirinkus Seimo, Vliko Ta
rybos ir Valdybos nariams, 
dalyvaujant gausiam svečių

_ $30.00
_ $16.00
_ $3.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrai sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vai

Lietuviai nebetiki rusais
Iki šio meto oficialios sovietų valdžios statistikos ro

dė, kad lietuviai kolchozininkai atlieka savo pareigas ne 
tik visu šimtu nuošimčių, bet vietomis dar daugiau. O 
pavergtus Lietuvos melžėjos ne tik išmelžia rusų nusta
tytą pieną, bet jos sugeba padaryti dar geroką priemilžį. 
Tai naujas žodis, kuris ne visiems suprantamas. Nei Ru
sijoje, nei Gudijoje melžėjos jokio priemilžio neprimel- 
žia, bet Lietuvos melžėjos sugeba tą padaryti. Jos pri- 
melžia daugiau, negu visi sovietų planuotojai apskaičiuo
ja. Jiems atrodė, kad tos karvės negali lašelio daugiau 
duoti, bet lietuvės melžėjos vis dėlto ištraukdavo dau
giau. Tas išmelžtas pieno priedas ir vadinamas prie- 
milžiu. r

- ‘

Okupantas lietuviškas-melžėjas vežiojo i Maskvą, 
rodė Chruščiovui, o paskutiniais metais pristatydavo Ko
syginui, jas pagirdavo ir kitoms melžėjoms patardavo iš 
jų pasimokyti. Gudės ir ukrainietės stebėdavo lietuves 
melžėjas, bet mokytis iš jų priemilžio nenorėjo. Ukrai
nietės priemilžĮ paleisdavo Į šąli, ji pasiųsdavo vaikams 
ir seniems tėvams. Jos komunistinę sistemą geriau pa
žino, negu lietuvaitės, todėl jos buvo praktiškesnės. Kai 
jos 100% atlikdavo nustatytą normą,, tai jau būdavo labai 
gerai. Jas už tai dar pagirdavo, bet daugiau jos nepersis 
tengdavo. Jos galvojo, kad rusams dirbti reikia, tokia 
jau įvesta tvarka, bet jos priėjo išvados, kad reikia ir sa
vęs neužmiršti. Jeigu būdavo koks priemilžis, tai jis jau 
eidavo mažiems ir seniems. Visi kombinuodavo, tai ir 
melžėjos kombinuodavo.

_ Rusai okupantai įvedė tokią sistemą, kuri išnaudoja 
kiekvieną daugiau tautos pastangą. Visi skaitėme, kad 
lietuviai daugiau javų pagamino, negu kitos senos ko
munistinės respublikos. Bet rusams niekad negana. Ja
vus; rusai išsivežė, o lietuviams atsiuntė profesorių Sko- 
ropanovą statistikos duomenims keisti. Jis pradėjo lie
tuviams pasakoti tokius dalykus, kuriais net ir sukomu- 
nistinti mūsų tautiečiai nenori tikėti. Visi žino, kad iš 
pavergtos Lietuvoes kolchozų ir sovchozų javai buvo iš
vežti į valdžios sandėlius, o iš ten jau viskas buvo išvež
ta i Rusijos gilumą. Tuo tarpu Skoropanovas, prižiūrįs 
visos-vakarinės sovietų imperijos javų auginimą, atvyko 
į Dotnuvą, sukvietė lietuvius žemės ūkio specialistus ir 
išdrožė tokią kalbą:

“Vakarų regiono respublikos — Pabaltijyje ir 
Baltarusijoje — vienam gyventojui įvairiais būdais 
grūdų suvartojama daugiau, negu gaunama. Ar pa
teisinamas toks gamybos ir vartojimo atotrūkis? 
Socialistinė ūkininkavimo sistema pastaraisiais de
šimtmečiais smarkiai pakeitė žemę. Plačiai yra ži
nomi Lietuvos TSR melioratorių laimėjimai. Dideli 
žemių kultūrinimo dalbai atlikti Latvijos ir Estijos 
respublikose. Neatsilieka ir Baltarusija, kurioje nu
sausinta jau taip pat daugiau kaip du milijonai hek
tarų. Kalkinimu pristabdytas dirvų rūgštėjimas, 
pasiektas teigiamas fosforo ir kalio balansas. Va
dinasi, žemė šiame regione daug derlingesnė. Gamy
binių jėgų išvystymo laipsnis toks, kad žemė recio- 
naliai naudojant, galima žymiai padidinti grūdų ga
mybą ir pašalinti jos svyravimus atskirais metais”. 
(Tiesa, 1975 m. lapkričio 30 d., 2 psl.).
Kad akademikas Stepanas Skoropanovas gali kalbė

ti apie balų nusausinimus ir rūgšties pašalinimą, tai vi
siems suprantama, bet kai jis pradeda lietuviams pasa
koti, kad jie sunaudoja daugiau javų, negu Lietuvoje 
lietuviai išaugina, tai jau gryniausias Skoropanovo iš- 
mislas. Dotnuvon sukviestiems agronomams jis sten
giasi dūmus pūsti į akis. Paprastai kolchozininkam gali 
dūmus pūsti į akis. Paprastai kolchozininkai gali neži
noti, kiek Lietuvoje rusai išaugina javų, bet agronomai 
tikrai žino. Jie negali skelbti užaugintų javų kiekio, 
jiems uždrausta prasižioti apie sovietų valdžios išvežtus 
javus. Tas išvežimas vadinamas “pardavimu”, nors nie- 
kas niekur nepaskelbia, kiek sovietų valdžia moka už 
ūkininkų į sandėlius nuvežtus javus.

Skoropanovas pats lietuvišką duoną skubiai valgo, 
o dabar pasakoja, kad patys lieuviai daugiau jos sunau
doja, ■ negu krašte išaugina. Kai iš Lietuvos rusai veža 
javus, mėsą, riebalus, pieną ir pašarus, tai niekas ne
mato. Išvežamą iš Lietuvos maistą prižiūri sovietų ^ka
riai. Iš Lietuvos javų išvežimas yra kariška paslaptis. 
Bet kąi rusai gaus javų iš amerikiečių ir pavasariop gau
tus javus veš į Vilnių, Kauną ir Panevėžį, tai tada skelbs 
Tiesoje ir vietos laikraščiuose, aprašinėdami “didžiojo 
brolio” teikiamą pagalbą. •

Gerokai -pamuilinęs Dotnuvos profesoriams ir su
vežtiems agronomams akis, Skoropanovas pareiškė,' kad 
prie dabartinių sąlygų ne tik Lietuvoje, bet ir kituose 
Vakarų rajonuose galima pagaminti dar bent 15%: dau
giau javų. Kitaip sakant, jis norėjo, kad Lietuvos že
mės ūkio vergai dar sparčiau dirbtų, kad jie tarp savęs ; 
lenktyniautų kiekviename darbo bare. Visos oficialios 
statistikos rodo, kad lietuviai truputį mažiau pagaini- 
na iš vieno hektaro negu gudai, bet lietuviai agronomai 
žino, prižiūrėtas Lietuvos hektaras yra daug našesnis,' , 
negu gudiškas. Iš gudų rusai daugiau išspausti jau ne-, 
bepajėgia, bet lietuvius jie dar tebespaudžia.

Akademiko Skoropanovo kalba erzino Lietuvos že
mės ūkio darbuotojus, bet ji sukels dar didesnį pasipik-| 
tinimą kolchozuose dirbančių vergų tarpe.

Sveikinimo žodžiu pradėjo Sei- šie pranešimai buvo diskutuo- n'us Bieliukas ir Algis Vedec- 
__o_ _ __________ _____ . VLIKo-pirmiaipkp jram- 
vicepirmininkas finansų pu žodžiu ir Tautos himnų bu-

ti draugę. Aleksandras Vakso-. kis. VLIKo-pinuioiijkp jrammo posėdį.
Seimo • pirmininku pritari- lis \

mo badu buvo išrinktas prof, reikalams, kalbėjo apie VLIKo vo užbaigta VLIKo sesija. (E.) 
dr. Domas Krivickas, Ūkinin
kų Partijos atstovas; jo pava
duotoju — Antanas Skirius, 
Vienybės Sąjūdžio atstovas. 
Sekretoriavo Kęstutis Miklas, 
Rytų Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio atstovas ir Martynas 
Gelžinis, Mažosios Lietuvos Re 
zistencinio Sąjūdžio atstovas. 
Mandatų komisiją sudarė: dr. 
Bronius Radzivanas, Zenonas 
JuXys ir Pranas Puronas. Be to, 
buvo sudarytos politinės, visuo
meninė ir finansų komisijos.
Seime dalyvavo visos Vliką su 
darančios grupės su savo 42 at
stovais.

Formaliai susitvarkiusį Sei
mą sveikino žodžiu: Anicetas 
Simutis, Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke — Diplo
matinės Tarnybos ir savo var
du; Jonas Simanavičius, Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos vardu; Algis 
Gečys, JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdybos vardu; 
Grožvydas Lazauskas, Lietu
vių Tautinės Sandaros vardu; 
Vytautas Vaitiekūnas, Lietuvos 
Laisvės Komiteto vardu; Vla
das Venskus, Venecuelos Lie
tuvių Bendruomenės vardu.

Raštu Seimą sveikino: Vys
kupas Vincentas Brizgys; Juo
zas Kajeckas, Lietuvos Atsto
vas Vašingtone; prof. Jurgis 
Baltrušaitis, Lietuvos Atstovas 
Paryžiuje; Anatolis Grišonas, 
Lietuvos Atstovas Montevideo; 
Vincas Balickas, Lietuvos At
stovas Londone; Juzė Daužvar- 
dienė, Lietuvos Generalinė 
Konsule Čikagoje; dr. Julius 
Bielskis, Lietuvos Garbės Kon
sulas; Bronius Nainys, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas; Algis Rugienius ir 
Jonas Urbonas, JAV LB Tary
bos vardu; Marija 
nė, BALFo vardu; 
Kasulaitis, Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų S-gos 
Vykd. K-to ir Leono XIII Fon
do Valdybos vardu; Matas Zu- 
jųs “Garso” vardu (pridėjo.25 
dpi. aukąf; Antanas Venskus, 
Europos Krikščionių Demokra
tų Tarybos vardu.

Sveikinimams pasibaigus, 
prasidėjo apyskaitiniai VLIKo 
organii pranešimai: pirmasis 
kalbėjo Bronius Bieliukas, to 
meto Tarybos pirmininkas, 
apie Tarybos veiklą nuo pas
kutinio Seimo, įvykusio 1974 
m. Po kelių pranešėjui paklau
simų ir trumpų diskusijų, ant
ras pranešėjas buvo Kęstutis 
Valiūnas, VLIKo Valdybos pir
mininkas, o po jo kalbėjo Jur
gis Valaitis, vicepirmininkas vi-

I suomeniniams reikalams. Abu

Rudie- 
Algirdas

finansus ir Tautos Fond-į. Po 
jo savo pranešimą padarė Au
gustinas Kuolas, Tautos Fon
do Kanados Atstovybės pirmi
ninkas, 1 
damas įteikė Kanados Lietuvių 
Lietuvos laisvinimo reikalams! 
sudėtų aukų 25,000 dol. čekį.'Inc- (8)29 S. Earlem Ave.)^ 
Salėje kilo audrinkos ovacijos.' 
Jį papildė Antanas Firavičius, 
Toronto miesto Tautos Fondo 
Atstovybės pirmininkas, asme
niškai per metus surinkęs 17,000 
dolerių. Jis buvo pagerbtas 
ypatingai didelėmis ovacijomis.
Po trumpų pasisakymų dėl pra 
nešimų buvo padaryta pietų 
pertrauka.

Trečią valandą po pietų įvy
ko antrasis posėdis, šio posė
džio darbotvarkėje buvo tik 
vienas klausimas: Prof. dr. 
Broniaus Nemicko paskaita, te
ma “Helsinkio susitarimų tei 
sinė prigimtis”. Paskaitoje, 
užtrukusioje akademinę va
landą, prelegentas klausimą 
nagrinėjo išsamiai istoriniu po
žiūriu. Buvo paklausimų ir 
diskusij ų.

7 vai. vakaro buvo Seimo na
rių ir New Yorko visuomenės 
pasimatymas ir susipažinimas, 
užtrukęs daugiau kaip valan
dą. Po to prasidėjo koncertas. 
Dainavo solistė G. Ugianskienė, 
susilaukusi gražių plojimų. 
Kalbą pasakė dr. Stasys Bačkis, 
Lietuvos pasiuntinybės Vašing 
tone patarėjas, šita pačia pro
ga Tautos Fondas apdovanojo 
medaliais daugiausia aukij per' 
1975 metus surinkusius Lietu
vos laisvinimui. Dr. Valiūnas 
įteikė Antanui Firavičiui iš 
Toronto, susirinkusiam 17,000 
dol., Karaliaus Mindaugo me
dalį ir .Antanui Skiriui iš Los 
Angeles,

Nauja Čiurlionio 
kuris Seimą sveikią- Galerijos paslauga 
nkė Kanados Lietuviu J - . . . '

Netrukus čiiir'iorb Galerija,

Į dės naują paslaugą dai irinkams 
ir visuomenei. Organizuojama 
nuolatinė lietuvių dailės kūrinių 
paroda— pardavimas. Toji gale
rijos veikla užpildys laikotar
pius tarp įprastinių dailės pa
rodų.

Kaip rašytojas, taip ir daili
ninkas negali kurti, jeigu jų kū
riniai neišeina į pasaulį. Iki šiol 
svarbiausias lietuvio dailininko 
ryšys su visuomene yra jo dar
bų parodos. Tačiau, parodų su
ruošimas 'yra varginantis ir 
brangus; jos taip pat labai "ri
botos laiko atžvilgiu. Komerci
niai sąlyčio taškai su visuome
ne dailininkui yra per brangūs 
ar iš viso neprieinami. Norėda
ma dailininkams padėti Čiurlio
nio Galerija bus tas lietuvių kū
rinių aruodas, kuriame visuome
nė kiekvienu metų laiku galės 
rasti reikiamą dovaną ar šiaip 
jau pasisemti meno derliaus.

Nežiūrint ūkinių sunkumų, 
lietuvių skonis sparčiai tobulėja 
ir jų nebepatenkina praeinan
čios dovanos, menkaverčiai dai
lės darbai ar kopijas. Ir nenuo
stabu, nes geras meno -kūrinys 
nesensta, — “neišeina iš mados”. 
Deja, norėdamas paveikslą ar 
kitokį kūrinį įsigyti, žmogus 
dažnai nežino, kur juos rasti ir 
kaip apsisaugoti nuo menkaver
čių pirkinių. Galėdamas pasi
rinkti iš daugelio dailininkų dar
bų pirkėjas lengviau išvengs ri
zikos. Čiurlionio Galerija tą ri
ziką dar labiau sumažins, vyk
dydama kietą kūrinių atranką.

Angeles, surinkusiam apie Dar šių Kalėjų sezonui gale- 
9,000, Trijų Lietuvos Preziden-'rija tikisi turėį keliolikos dai- 

' liniukų kūrinių, užtat, nesku
bėkite su kalėdinėm dovanom — 
aplankykite “dailės aruodą”, 

vyko Lankymo valandos bus praneš- 
lapkričio -30 d. Į vai. popiet. -įcs vėliau. \ ...... f-.
Prieš tai , nuo 10 yal. vyko Ta
rybos posėdis, sudaręs naują 
Vliko Valdybą, ir komisijų-po
sėdžiai, A. Raulinaitis pateikė 
politinės komisijos pasiūlytus 
nutarimus; kun. A. Stasys — 
visuomeninės ir Teodoras Sta
niulis — finansų. Komisijų pa
ruoštus nutarimus su kai ku
riomis pataisomis Seimas pri
ėmė.

Priėmus nutarimus, B. Bie
liukas , Tarybos pirmininkas, 
paskelbė naujai sudarytos val
dybos sudėtį: dr. Kęstutis Va
liūnas — pirmininkas ir nariai: 
Jurgis Valaitis, dr. Bronius Ne- 
mickas, Antanas Sabalis, Bro-

tų medalį. Svečiai buvo pavai
šinti skania vakarienę.-

Trečias Seimo posėdis į

Čiurlionio Galerijos, Ine.
- Informacija
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Bet ir šventai, tobulai, pagal Kris
taus mokslą gyvenę asmenys ne visi turėjo 
tą Dievo dovaną stebuklams daryti. Žmo
nių akimis žiūrint, tų stebuklų yra buvę 
nesuskaitoma daugybė, bet jie turi didelę 
paklaidą, nes jie patirtas Dievo malones, 
kurių dažnas žmogus susilaukia ir savo 
kasdieniniame gyvenime, priskaito prie 
tų išskirtinų antgamtinių stebuklų, lyg 
pačio Dievo įsikišimu. Bet tokių stebuklų, 
turinčių reikšmės tautai, žmonijai ar kad 
ir pačiam žmogui, kas gamtinėmis sąlygo
mis negali būti pateisinta, yra maža. Baž
nyčia tokius Dievo ir Marijos apsireiški
mus bei patirtus stebuklus stropiai ištiria, 
ar tai tikrai juos galima priskirti prie ant
gamtinių reiškinių, tarsi pačio Dievo įsiki
šimo į mūsų gyvenimą. Ir po tokių praves
tų procesų dauguma jų atpuola. Pasirodo, 
kad dauguma jų buvo atsiradę kaipo kas
dien patiriamos Dievo malonės, o dar 
daugiau dėl pačio žmogaus nervinio , psi
chinio laikino pobūdžio sutrikimo, kurį 
kartais labai sunku nustatyti ir patirti pa
čias priežastis, jū pobūdį, kadangi tokie 
žmonės nėra praradę realaus savo kasdie- 
nipio gyvenimo supratimo ir tebegyvena 
normalų gyvenimą.

*Ir toliau jis sekliui pasakojo, kaip tie.

apsirgusieji tokia liga, dažnai mato ir gir- 
1 di tai, ko visai nėra realybėje. Tie jų vai

diniai jiems pasirodo tokie realūs ir tikri, 
kad tokie žmonės net gali matyti Kristų, 
Mariją ir su jais kalbėtis, lyg su savo arti
maisiais. Ir tie, jiems pasirodę, vaidiniai 
kalba į juos pamokydami, kaip jie patys 
turi gyventi, ką turi daryti ir kiti žmonės, 
kad pasiekti] savo sielos išganymą. Neap- 
seinama čia ir be pranašysčių apie ateinan
čias nelairpes. pasaulio pabaigą ir kitus 
dalykus. Taipgi yra nurodinėjamos ir pa
čios bažnyčios daromos klaidos. Kartais 
tikinama, kad reikia pasiduoti jos skelbia
mam mokslui, o kartais, priešingai, net 
kritikuojamas ir pats bažnyčios galva — 
popiežius, prilyginant jį prie Antikristo 
ir dargi vadinamas pačiu Liucipieriu.

— Matai, mano mielas sūnau, kas at
sitinka ir su doru bei religingai nusiteiku
siu žmogumi, kai jis apserga reta laikina 
psichine liga.

Gal pastebėjęs į save atidžiai įbestą sek
lio žvilgsnį ir pats šyptelėjęs tęsė toliau:

— Jo paties iššauktas vaidinys, ir gana 
realus, kalba jo įdiegtais žodžiais pagal jo 
pačio būdo susidariusią mąstyseną ir tai. 
ką jis yra matęs, kalbėjęs, galvojęs ar iš 
kitų girdėjęs apie religinius dalykus. To
kiu būdu atsiranda tie regėjimai, ir pati
riama visokių pranašysčių bei įspėjimų, 
kaip jis pats ir kiti turi gyventi, kad iš
vengtų visokių klaidų ir nelaimių. Taip 
pat nurodo, kaip bažnyčia turėtų tvarky

tis pagal tuos Dievo ar šventųjų jam duo
tus nurodymus. Ir jei nepaklausys, 1 tai 
elgsis ne pagal dievišką išmintį, o bus pa
sidavę šėtonui ir pildys tik jo norus ir va- 
ljQ ' 'J

— Visa tai žinant. — įsiterpė Rėklys, — 
turėtų pati bažnyčia ar jos tarnai—kuni
gai kovoti, apšviesti žmones ir neleisti, 
kad ir kiti tikintieji būtų klaidinami ar su
vedžiojami. Patys tokių svaičiojimų regė
tojai pradininkai būtų paraginti pasitik
rinti savo sveikatą pas psichiatrijos gydy
toją ir neplėsti žmonių tarpe tokių nesą
monių. kaip dabar yra atsitikę. L,

Kovoti ?... O kam kovoti ir ką gali
ma atsiekti neapgalvotu būdu. Nieko ne
padėtų. jei toks žmogus atsidurtų* kaip 
jūs sakote, ir pas psichiatrą. Ligą papras
tai esti laikino pobūdžio ir pati savaime 
praeina. Aišku, gydytojas negalėtų paste
bėti nieko pamišėliška jo akyse, veide ar 
elgsenoje. Jis galėtų net ir atsakinėti pro
tingai į pateiktus klausimus. Numanu, kad 
jis tebelaikydamas Dievo ir šventųjų apsi
reiškimus tikrais, ir su gydytoju apie tai 
nekalbėtų, dargi manydamas jį nesant 
vertą tokius dalykus žinoti. Jį pripažintų 
esant narmaliu žmogumi kaip ir jo arti
mieji bei jo apylinkės gyventojai,, nematy
dami jame jokių beprotiškų reiškinių. Bet 
jam ir pasveikus tas regėjimų poveikis il
gai dar pasilieka jame ir tai gerąją prasme. 
Jis pasidaro uolesnis religijos atžvilgiu. 
Daro daugiau ir gerų darbų, parodo dau

giau meilės ir savo artimui, jį užjaučia ir 
padeda varguose ir nelaimėse. Tad ar ga
lima jam drausti tuos gerus darbus daryti, 
kas pagal krikščionybės sampratą ir yra 
būtina. O jūs siūlote pasielgti priešingai, 
visa tai drausti ir dargi už tai apšaukti jį 
bepročiu.

Kiek patylėjęs klebonas dar aiškino sek
liui:

— Tokiais atvejais ir kunigams tenka 
elgtis, kaip su ligoniu, nesukeliant bai
mės, kad yra psichiniai apsirgę. Reikia 
atsargiai sukelti abejonę, kad tokių įvykų 
galėjo ir nebūti. Klausimas ar jis esąs ver
tas, kad pats Dievas jam rodytųsi, arba, 
kaip pagal kažkieno ir kažkada sugalvotą 
pasaką jis klydinėtų žemėje be tikslo ir 
reikalo. O kai ir tos pranašystės apie atei
tį ir pasaulio pabaigą nesipildo, tai pra
deda ir jis pals atsipeikėti, ir savaime vis
kas pamažu ima dilti ir nustoti reikšmės 
jo paties akyse. Taigi aš manau, kad ko
va dargi pastatytų ir patį kovotoją į juo
kingą padėtį kaip kovojantį su nesamu ir 
nebuvusiu dalyku.

Klebonui atrodė, kad panašiai esą ir su 
tuo ieškojimu iš policijos pusės, lyg jau 
neturėtų darbo, ar nebūtų nusikaltiipų ir 
nusikaltėlių, kurie daro skriaudas visai 
visuomenei. Išsiskirdami jau abudu šypr 
sojosi. Seklys pajuto klebonui net dėkin
gumą už tokią naudingą informaciją jojo 
reikalu. Tiesa, jis nepasijuto, iš netikin

čio pasidaręs tikinčiu, bet jo pažiūra dėl 
religijos vaidmens gyvenime stipriai paki
to. Jo galvoje atsirado mintis, kad visgi 
toji religija ir mūsų laikais tebėra svarbus 
ir naudingas veiksnys.

Smagiai nusiteikęs seklys, Maikis Gri- 
nenberga.s, įsėdo į savo automobilį, kad 
galėtų pasiekti savo buvusį mokytoją Pitt 
Penn, kurio jau nebuvo matęs apie pen- 
kioliką metų. Sėjo, kad jau tada buvęs 
nebejaunas jo mokytojas bus susenęs, gal 
net ir suvaikėjęs. Prisiminė ir jo tada mo
kiniams dažnai kartojamą tą teoriją apie 
visatos susikūrimą. Turėjo įsirašęs ir jo 
adresą savo bloknote sąryšyje su jam pa
vestu Uždaviniu, nes vieno apklausinęji- 
mo metu jam buvo pasakyta, kad būk Dįži- 
mio laidotuvėse ir jis buvęs susitikęs įsu 
tuo asmeniu, kurį kiti net buvo praminę 
po Chicagą vaikščiojančiu Dievu. Po visų 
jo, atliktų apklausinėjimų, ypač po po
kalbio su klebonu nebebuvo tikslo jį be
lankyti , bet daugiausia jį traukė smalsu
mas. kaip jis atsilieps apie tą kvailoką 
meisterišką pasaką, ir ar jis nebus nu
klydęs į tas rūkų sutemas, pamiršęs ir 
visus savo turėtus ateistinius įsitikinimus.

(Bus daugiau) »

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį

NAUJIENAS
4 _ NAUJIENOS, CHICAGO $, IU------ MONDAY, DECEMBER 8, 1975



ML IWIIA BALIONAS 
4HV> AUSŲ, nosies 
ra GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

AGį>iąKOįOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medikai Building). Tel. LU 5-6446 I 
Priima ligonius pagal susitarimą. 1

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
tujįf. 695-0533 

F*x Valley Medical Center 
^W£UMM|TSTPEET 

ROUTE 58, ELGIN,. ILLINOIS ,

DR. PETER BRAZIS
PHY5LC1AN-AND SURGEON

WEST Tiri STREET 
0^^ 4-5849

c,Kwidą 388-2233
.. . OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. .1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1^—5. treč. 
-.A dtkeštai tiktai susitarus.

M PAUL V. DARG1S
..DYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Wericbtritr Community klinikos

• Medicinos direktorius.
1938 S; Manheim Rd., Westchester, III. 
VALANDOS: 3-t9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
562-2727. arba 562-2728

/ " REZ.: GI 8-6873

DR. W. EISIN - EISINAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė chirurgija 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos paga| ^usitąrimą.^ Jąį neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

■’ ■' TEL. — BE 3-5893

< A. B. GtEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■&bOS LIGOS —, CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ AKIU LIGOS

’ V.,W West JWr.d >treet 
Valandos pagal susitarimą.

DR.,K. k V. JUČAS
Te!.: 5614605 ir 4894441

-įįg O F I S A.I : ■ > 
4002 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE.

’ VaEhūos pagal susitarimą.

“Lietuviškam Pamariui” pasirodžius
Henrikas Tomas-Tamašaus- 

I kas, “Lietuviškasis Pamarys” 
knygos autorius, gavęs Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos ką tik pasirodžiusį leidi
nį, 1975 m. lapkr. 22'd. laiške 
Vincui žemaičiui rašo:

...“Iš tiesų, nerandu žodžių 
išreikšti savo pasitenkinimą 
knygos forma, jos apipavyda- 
linimu, teksto ryškumu ir vir
šeliais. Viskas labai įspūdin
ga ir sukelia pasitenkinimą 
paimant knygą į rankas. Spaus
dinimo darbas labai švarus, 
nerasčiau prie ko prisikabinti. 
Mano sūnus buvo labai suža
vėtas skoningu, nostalgiją su
keliančiu viršeliu, labai har
monizuojančiu su knygos turi
niu, o taip pat švariu ir nenu
blukusiu tekstu... Mano žmo
na taip pat gerai žinojo knygos 
turinį, kuris jai atrodė gan 
įdomus ir patrauklus.

GRADINSKAS
TELEVIZIJOS
VALDOMOS
NUO TOLO

2512 W. 47 ST. • PR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. I 
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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GIL1NYČIA

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

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

Ofiso telą HE 4-1818
ReridMciįos: PR 6-98C1

DR. J. MESKAUSKAS
• -i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
. ;/2454<WĘST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-
. .SfeiS. Yetyįrtadięniais ir penkta- 

. dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet
Tik. susitarus.

*: „Trečiadieniais uždaryta.

DR. ERANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

JKALBA LIETUVIŠKAI
26IS W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
■ ‘ , “contact lenses”.

Vai- pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
.. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

, ^56 WEST 63rd STREET
VąL: antrąd. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtai, nuo 5—7 vai. vak.
. Ofiso tefef.: 776-2880 

Naujas rei. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
.Gydytojas ir chirurgas

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penki. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

■—pagal susitarimą.

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

VŽ454 jyEST. 71ft STREET 
OTi^c telef.: HEmlock 4-2123

Rezid. telef.: Glbson 8-6195

valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6105.

p. Šileikis, 0. p, 
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Ffutezai, Med. Ban
dažai. .Speciali pagalba kojoms I
(Arch Supports) ir t t.

W*st63rd St., Chicięo III. 60629

. .. • -- ..........-............... - ' - 1 11 -

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS

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

-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629I-------------- ------------- -J

PLEASE! I
you c£n i
WENT | 
FSTFIRFRl

di kįnųas Tąiuiląt gerb. p. že-‘ tuJienj, MyksĮo ir ‘pramonės mu- 
Li jjuje Lietuvių teatrai? nuo 7 
vai. vakaro, lietuviški pietūs 
nuo 5 iki 8 vai. vakaro, Choro 
programa jiub 16 vaj. ryto iki 
1:30 vai. popiet, o sekmadienį 
gruodžio 14 d. Balzėko Lietuvių 
Kultūros muziejuje: kalėdinių 
giesmių ir (tautinių) šokių pro
grama nuo 4 vaL popiet. Lietu
viškų Kalėdų eglaitės papuošalų,' 
pagamintų iš geriamųjų šiaude-* 
lių paroda. Įėjimas laisvas.

jimiu, jr xmpsnauu gcrb. p. 
Kriščjūnuį, ųž .yįsą tą begalinį 
rūpestį, Tamstos padėtą sąry
šy- su šios kp^'gos . įšleidimu. 
Tik asmeny^, tiesioginiai su tuo 
darbu surišti, tegalės suprasti 
visą Tamstos indėlio svarbu- 

Be ąsmeniško pasiauko-

Tą knygą nusįnješįau ir j 
įstaigą, parodžiau savo ben
dradarbiams. Nors jie ir neži
no, kaip reaguoti į tokius jiems 
neįprastus dalykus, bet knygą 
randa patrauklios išvaizdos, 
reprezentacinę, o anglišką san mą. Be asmeniško pasiauko- 
trauka paaiškiną knygos turi- jimo esu tikras, TanjįĮa, V. Že- 
nį. Ta proga jie domėjosi tos niaiti, turėjote nemažai ir pi- 
knygos atsiradimo istorija,1 niginių išlaįdų, .visur knygas 
bei emigrantų spaudos prob-; reikalu. beklabendaiiias. Tams 
lemomis ir turėjo šiokį tokį tos pasiaukojimas .ir rūpestis 
supratimą apie sunkumus ir niekad negalės bųKpakanka- 
finansines problemas, 
amerikoniška spauda,

niekad negalės būti, pakanka- 
nes ir mai įvertintas.,. Tuo tarpu 

ypač manau būsiu išdėstęs visus ma 
žurnalai taip dažnai susįlikvi- no pirmuosius įspūdžius, per- 
duoja dėl finansinių sunku- gyventus knygą išvydus.. 
nių.

Mano bendradarbiai jau iš 
anksčiau žinojo, kad aš ką tai 
rašinėjau į lietuvišką spaudą, 
tad dabar pamatė ir malonius 
tų pastangų rezultatus... čia 
turime ir vieną vyresnio am
žiaus amerikonę autorę, kuri 
jau tris lengvo pasiskaitymo 
romanų rankraščius yra par
davusi knygų leidyklai, ran-'giškoje nuotaikoje. Meninę po-: 
dančiai pakankamai jos žanro būvio dalį atliko Cicero lietuvis^ 
kūriniams skaitytojų. Su šia kas ir daug žadantis jaunimas, 
autore aš buvau jau iš seno1 Gražioms ir.puikius balsus tu-' 
diskutavęs, ką aš rašau ir jog rinčioms lietuvaitėms daininin- 
mano knyga yra ruošiama 
spaudai. Tad dabar aš ir jai 
parodžiau tą naujai išėjusią 
knygą. Jinai kelias smulkme
nas apie tą knygą savo blok
note pasižymėjo, išsirašė kny
gos anglišką pavadinimą ir sa
kė jog apie tai bus paminėta 
mūsų dvisavaitinuky. , Apie jos 
naujo romano atidavimą lei- 1 
dyklai čia buvo taip pat įdėtas 
aprašymas.

Mano stipriausias įspūdis su 
šios knygos pasirodymu yra gi
lus dėkingumas visiems, vi
siems tos knygos pasirodymą 
stūmusiems asmenims, nes laidoje “Tempo” skelbią kalėdi-. 
tikrumoje ši gražiai išleista'/ •’ 
knyga yra Jūsų visų kūdikis,

Knygą “Lietuviškas Pama
rys”, galūnė gauti Naujienose. 
Ji kainuoja $7.00

šeštadienį, lapkričio 29, regis
truotos Lietuvių Bendruomenės 
surengtas pobūvis-balius Cice
ro je praėjo linksmoje ir drau-

WWWWWWWWWWWWWW

kėms akomponavo muzikas Mo-- 
tekaitis.

Dalyvavo daug*, svečių, užpil
dydami pilnai er-dvę §v. Anta
no salę. Svečių tarpe. buvo dr. 
Vytautas Dargiš, .dr. Balčiūnai, 
kunUdr. Juška, kuris atkalbėjo

1 maldą. ' “Laisvosios Lietuvos” 
ats. red. Šimkūs, dr U A. Ašoklis, 

£ iš Kolumbijos salezietis kun. M.
Tamošiūnas, Repšiai,' Tauginiai 

daugelis kitų žymių svečių.ir

KALĖDOS MOKSLO IR 
PRAMONĖS MUZIEJUJE

Chicago • Tribune gruodžio S d

nių parengimų kalendorių nuo 
gruodžio 3 iki 26 dienos. Du pa-

JVtNTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIBMENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

<. jy. "PelaimintiA kurį* persekiojami dėl teisybes, nes Iv dangaus ka-
< — Mato 5d0. >

*> e ei •
•» Šitais Viešpaties žodžiais yra patvirtintas pareiškimas, "kad per dau- 

SPlj.sąiiyhrtą 0WRS reikia įeiti l Dievo karalystę”. Taip nėra dėlto, kad 
Pjeyętįalj'bj) neg$L apsaugoti mus nuo vargu ir sielvartą, arba kad Vieš
pati nęsinrpina mūsų reikalais. Taip darosi dėlto, kad Dievo bažnyčia yra 
paistytai aštriausiems ištyrįmams. auklėjama, lavinama ir mokoma, kad iš- 
tyrunuose parodyti} sąvo paklusnumą, ištvermingumą ir ištikimumą Viešpa
čiui.-, Biyriniais Dievas mėgina mūsų tikėjimą, kantrumą, pasišventimą, at
sidavimą ir myj^jbną Dievo ir tų, kurie yra jo. O dangiškasis atlygi
nimas žadamas tik nugalėtojams.
. Km antrą antradienį Sophie Barcos radijas skelbia švento Rašto tyrinė- 
toįv auįklĄŠmua.

r ,VW fine, kad fldrtis yra Baud Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
ruirielKP | tą kleusipią atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Ruykite:

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

šy. RAŠTO TYRINtTOJAI

GRĮŽTA DVriDOLERIN^
• - . - J

JĄY Iždo repartamentąs. skel
bia, kąd grąžinaųaoą į apyvartą. 
4yidolerinės monetos, Jęųri.os. 
1966 metais buvo panaikintos. 
Harvardo Biznio mokykla paty
rusi, kad tarpas nuo $1 iki §5'. 
yra perdidelis ir žmonės dvižole- \ 
rinių pasigenda. . Be to dyidpje- 
rinęs spausti ir leisti apyvarton; 
skatina faktas, kad iždas tuo bū-, 
du sutaupys daugiau kaip $34’ 
milijonus, kadangi mažiau be
reiks spausdinti riendojerinių. 
Tikimasi iki ateinančio balandžio 
mėnesio atspausdinti 225 mili
jonus dyrdplerinių banknotų, kp- ’ 
rię ąpyvarton bus.paleisti te-1 
landžių. 13 dieną, tai yra, Tho
mas Jeffersono gimtadienį.

Čikagos policija ir narkotikų , 
įstaiga, gavusi žinių,, kad di-| 
delis kiekis mariuanos vežama 
Amtrako traukiniu į Pittsbur- 
ghą, Union geležinkelio Ątotyje, 
Čikagoje, sulaikė tris vyrukus 
ir konfiškayo apie 200 svarų nar
kotikų. • Narkotikus policijai, pa
dėjo .surasti du tam tikslui tre- . 
niruoti vilkiniai šunys.

• Būtų amžina taika, jei žino-- 
nės taip kantriai elgtųsi su žmo
nėmis, kaip meškeriotojai su žu-^ 
vilnis. • - - •

Jūs ją Į pasaulį išleidote ir ma- rengimai yra Chifeagosr lietuvių, Pasveikink savu ;dįaugu.b
no indėlis tebuvo tik teksto pa-- 
ruošimas “Naujienų atkar
poms. Be jūsų visų pastangų 
mes šios knygos nebūtume tu
rėję. Man ja besigėrint, aš iš 
naujo vis prieinu prie išvados, 
jog ji buvo būtinai reikalinga, 
nes joje surinkti vaizdeliai nie 
kad nepraras savo aktualumo 
ir tikrai yra įnašas, priklausąs 
kaip tik tai sričiai, kur vieš
patavo klaiki tuštuma, kurią 
yra būtina užpildyti kur kas 
gausesne vienos ar kitos rūšies 
literatūra, o taip pat ir svariais 
darbais, jai skirti kur kas dau
giau mūsų dėmesio ir susido
mėjimo. Praeis dešimtmečiai, 
ši medžiaga visada liks aktu
ali, nepasenstanti. šios kny
gos medžiaga bus- daug kam- 
reikalinga ir naudinga, ji ga
lėtų būti net ir akstinu groži
nės literatūros temomis, kur į 
buitinę panoramą įvedamas 
lakios fantazijos autorių sukur
tų veikėjų išgyvenimų pasau
lis.

Visuomenės susidomėjimui 
šia knyga palaikyti ir vis iš nau
jo pažadinti, aš būtinai turiu 
tęsti tolimesnes serijas “Nau
jienose“. Kažkaip buvau su
lėtinęs čia kol knygos pasiro
dymo reikalai nebuvo galuti
nai išspręsti, nors medžiaga ir 
guli ant rankų. Net ir dėl nau
jos serijos pavadinimo buvo 
man taip sunku apsispręsti. 
Knygos pasirodymas vėl iš 
naujo many ką tai pabudino. 
Man atrodo, to pasekmėje pri
ėjau prie teisingo sprendimo. 
Naujai serijai noriu duoti se
kantį pavadinimą: Prabočių 
palikti pėdsakai (Senprūsių ir 
mažlietuvių žemių panorama' 
vakar ir šiandieną.). Tą seriją 
“Naujienose” spausdinant, busį 
gera reklama ir dėl išėjusios 
knygos. Beje įdomu kokia par-' 
davimo kainą bus nustatyta,' 
nes knygoje kaina nepąįymė-' 
ta... Svarbu, kad ta tematika 
besidominčiai lietuvių visuomę-1 
nei mano paruošta medžiaga, 
dabar bus prienama estetiškai 
apipavidalintos knygos forma. 1

Už visa tai aš esu ypatingai

būtent; gruodžio 11 d., ketvir- per "Nauj xonas ”

u lt kl

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
A r/ 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhall 3-2108-9

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

FRANK PAVILIŪNAS
' (Paulės) ' , J

Gyv. Mt. Oliver, Pa. Anksčiau gyveno Pittsburgh, Pa.
: < ? • / ‘ p j ntej’ J * ’ J

Mirė 1975 m. lapkričio mėn.; 22. dįeną, Ląpkr\čio mėn,. 25 dieną

EUDEIKIGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

po gedulingų pamaldų šv; Kazimiero- baznyčioje; buvo palaidotas Šv. 
Kazimiero parapijos kapinėse, Pittsburgh, Pa.

Paliko nuliūdę: žmona Jennie (Stulgytė)/ dukterys.—.-Joanai Ęgr- i 
bert, žentas George, gyv. Pleasant Įiills. ir Frances Schaub jsų, vyru 
George, gyv. Charick, du anūkai, proanūkė, švogerka Helen Stulgis- 
Kavąlauskas XKowaLL) iš Lemonto, dukterėčios —--Helen 
ru Aleksu iš Chicagos, ir Mifty Johnson su vyru Arthur

„X-M-

Ipreete * cake that colorfully apufhles with both prirtoUsm and 
goodness for a July 4th barbecue party.

‘ ! i, .z ■ **• ■ ’• ’ 'V

Along with yotrr cake serve a Cranberry Socket enjfly 
prepared ^or twelve with two quarts of Ocean Spray cranberry 
Juice cpcktaK, chilled, 1/4,cup of grenadine syrup wd 2 quaita of 
club aoda. Simply add ruby-red cr^nbei^y rocta tę keep <x4d 
llaka pour berzj-coloced cubes by pouring uhdihited cranberry 
fuięp righ^ l^to your ięe trays Instead of wato. punch Jim 
super thlnrt-ęutooher that will go along with your hpxbecuBd 
Loodf and* your fabulous dessert.
- ' *»* V‘to* , ^*6 to I ->

, AMKRIeCRAN FLAG CAKĖ

jl package (IB 1/2 otmeea) yrflow cake mix
1 taispooB ground nntmag

. Ipąckaje (R«n»CC»l vblapeAlepetac, 
1 can (1 pound1 Ocean Spray ettoįbeny aaoco 

1/2 cap fresh or frown dry-pack blueberries
* Prepare cake mix according to package directions adding nut
meg and grate* ahocolata to cake battof.-Tour-
greased and floured 11 liti liA baking pan. Bake as dkaeįįd 
on packaga. Reaoy* fjogi ctol on * recto More oat ■
aerripg platter. Spread top and aides vikb whipped topptosr. Ctia 
until ready to torto. JuM before serving cut J-WiA ^awinlai ij 
caųce. lengthstae into V2 inch thick *Umb. Cut aUoag titofRbtor 
toto strips 1 tnch tode. Drain strlpa on iMper.
Place biyrtahieaUn rows ąi uppgr latt band camar atiha euneto

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

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

MOIJERNIŠKOS AlR-CONBrnONED KOPLYČIOS 
.r. -r- ^—r — — - ■*!- —- »

.......... .............. -------------------------------------------------------- -----... ........... -... J.' —.......... ........ L..----- Į__________________

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

. TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Laidotuvių
» Į V" —t*, • ( .

Direktorių
Associacijos

ANTANAS M, PHILLIPS 
i’OMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

33ū7jSo. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
Cįcęyp^Jjl, Phone.;. .OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
-4LACKAW1CZ)

2424 .WEST..69tji STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia J-6672
11028-SOUTHWESTHIGHWAY. Palos Hills. Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
ft3«4 Šo. DALSTED STREET Phone: YArds 7-1911



KR. DONELAIČIO MOKYKLOSE
Prieš eilę metų, kai Kr. Do

nelaičio pradinė šeštadieninė 
lietuviška mokykla persikėlė 
į Francis Mc Kay valdinės mo
kyklos patalpas, Fairfield gat
vės gyventojai
stebėjosi kas nutiko, kad šeš
tadieniai prieš 9 vai. ryte ir 1 
vai. po pietų gatvė užpildoma 
aulomabiliais, šaligatviai pės- 
ėiaisiais ir daugeliu vaiku. Gy
ventojai pradžioje keikėsi ir 
rūgojo, vėliau priprato ir su
tiko su padėtim matydami, Kad 
kitaip nebus. Tai vyksta kiek 
vieną mokslo metų šeštadieni.

įsteigimu1 ir Šiemet įieRgė’i 
šešioliktuosius darbo■rhėfus. 
Direktoriaus pavaduotoja- yra 
rašytoja Danutė Bindokienė.

i sąsiuvinių 
šiems nioks-lo metapis 

aukštesniajai mokyklai paruo
šė literatūros konspektus vU 
spins keturioms klasėms. Tai 
didelių sugebėjimu ir darbštu- 

‘|.ino moteris. Irena Bukavec- 
‘ekienė. yra direktoriaus pava

loję vra Illinois sostinė Spring-J - ' I rasyi°ja uanuie
fieldas. I £jauge]j0 pratimų

Praėjusių mokslo metų gale. auton-. 
mokykla iš aukštesniosios iš
leido 19. Tai gražus skaičiusi

tarp 69 ir 70,'šiais mokslo metais tiek nau
jų mokinių neatėjo, todėl mo
kyklose mokinių skaičius su-’ 
mažėjo. Bet vis tiek dar yra. Riene yra :aireKlonaus pava. 
330. Tokiu skaičiumi ™kyk-[duoloj; idi6ei inotvklai. Kai 
l<;S.darbą.1p,;a" Ji ,ęs per- trūko elementoriaus ’ I. Buka- 

-■ veckienė parašė elemerttorių, 
Apie mokyklų vadovybę reikėjo pratimų sąsiuvinių — 

reikia truputį daugiau pami- prisidėjo prie pratimų paruo- 
nėti, ne vien tik pavardes iš-.šimo darbo. Mokyklų inspek- 
vardinti. Mokyklų direkto-j torius Jęnas Bagdonas rūpina
ntis yra Julius Širka. Tai mo-

Reikia 
labai daug energijos, sumanu
mo, laiko ir pasišventimo ad
ministruojant didžiulę mokyk
la. O visa tai atliekama laisva- 

C 

laikio metu, astuonias darbo 
valandas dienoje atidirbus įstai 
goję. J. širka pradėjo dirbti

visus mokslo metus.

taiįkyklų gyvoji dvasia.
Mo-

Yra dvi Kr. Donelaičio mo
kyklos po vienu stogu, 
aukštesnioji ir pradinė, 
kvklose mokiniu dauguma su-
daro iš priemiesčių ir nelietu
viškų kolonijų atvežami moki
niai. Tolimiausia vietovė iš 
kurios yra mokinė Kr. Done
laičio aukštesniojoje mokyk-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 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 čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608

(1869-1959) metų
664 psL Kaina

lietuvis, pirmos

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

MAISTAS iš EUROPOS SANDĖLIŲ.
—. 1 .M-J. ■ ... I. ... ' II J.Ml IJL .U.LII.W1 .... ._J,. Į1LĮ! JMII.W ? I JI _ 1 IJ»_—

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

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
P r !l

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ L?" 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

maistas, doleriniai Certifikatal.
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant ^2__
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

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

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

pirmoje

si mokyklose drausmės palai
kymu ir palaiko ryšius su val
dinėmis įstaigomis. Kad mo
kyklose vyrauja tvarka ir draus 
mė, tai 1 daug nuopelnų pri
klauso J. Bagdonui., Jis, taip 
pat dirba am.erkiėčįų švietimo 
srityje, šiais metais parengi
mu vadovų vra Vytautas Gu- 
tauskas. Ilgametis šių mokyk
lų . muzikos ir ' dainų mokyto-. 

' jas. Jis taip pat muziką ir dai
nas nioko ir Marquette Parko, 
lietuvių parapijos lituanistinė
je mokykloje. Neabejotinai, 
jo darbas labai slinkus, bet jo 
pasišventimas, <. sugebėjimai, 
kantrybė ir ryžtas sunkumus 
lengvai nugali. - ■

• • ; , ■ - B .

Mokyklų tėvų k-to pirminin
ke vra Albina Ramanauskienė. 
Jau antrą kadenciją neša k-to 
pirmininkės darbo naštą. 0 tas 
darbas nelengvas; ,

DIDIEJI RAMSČIAI
... X .1

Mokyklų išlaikymui didžiau 
siu ramsčiu yra tėvų komitetas.. 
Jis teikia mokyklai lėšas ne 
vien surenkant mokslapini- 
gius, bet taip pat rengiant pa
rengimus, organizuojant kalė
dinių eglučių' papuošalų par-, 
davinėjimą ir daugelį kijų 'bū
dų tarnaujančių lėšų sutelkiu 
p|jii mokyklų,įsŲąįkymui*CX3' O 
molčykių jišimlcymas kainuoja 
daug, vien patalpų nuoma yra’ 
apie 900 dol. mėnesiui.- -Vien- 
iš mokslapinigių tokias, sumas 
sutelkti neįmanomą.' .

Taip jau kėli metai .tėvų 
mitetui vaddvąujat mot 
Bent dvi kadencijas 
mininkę 
O jau anttą :Kąqenciją yra< 
bina RamanauScienė: į Abidvi; 
skautų, veiktųosL7 Šįu’.mpksĮo! 
metų k-tą .sudaro Y Albina Ra-' 
manauski'enė Tpjtrin.y, Algirdas' ’ 
Puirius, AntaiSas Jarūnas; :Jąd- 

1 vyga šliažienė’č’Zita' Deveikie
nė, Edvardas- Erin gi s. Vida 
Meiluvienė, /Regina Smolins- 
-kienė, Gražina' Sturoniėnė ir 
Aleksas Pocius. .. g

K-to artimiausios talkininkės 
klasių ir skyrių globėjos yra: 

,R. Marchertięriė, V- Kri$čfū- 
nienė, R. Bagdonienė, B. Sas
nauskienė, Kirvaitienė, Slap- 
kauskienė, A. Stropienė, A. 
Šaulienė, J. Putrienė, I. Valai
tienė, G. Cibienė, I. Dapkienė 
ir Z. Pocienė. Klasių ir skyrių 
globėjos talkininkauja ' tėvų 

o taip pat ir mokyto-

Erdviv?>w1ti«us ft/ve+ė’ faktinei yra .šaltakraujė — 300 laipsniu že- 
miau jlvlto- * NĮtrįįęfto skystis ir sūrymas pasikeisdami plaukia vam
zdeliu^ gimutfy) erdvjės temperatūrą., Neįprasto dydžio bandy
mas, nu> 300 laipsnių šalčio iki 200 laipsnių virš nulio, vyksta NASA 
erdvės# Jfynrnų , satelite. Bandymas daromas RCA erdvės centre

• ? ’ e- ’r Esančiame Princetone; N. j.;

HELP-V^ĄNTED IŠMALĖ
1

HELP WAITED — MALI 
.Dąrbiniriicy' Reikia

įJaujienoms reikalingas;'/
^PĄŲ^UVĖS DARBININKAS 

Nuolatinis darbas, geras atlyginimas.
Prašome telefonuoti -pasitarimui
* ’TVafiCTflCL '■ 'f 'c

? . HA 1-6100; 'Y.

Jonas’ Jasaitis, 'Vytas Gutaus
kas ir’ Irena Smieliau.skienė. .'

Pagalbiniais,mokytojais yrą:_ 
Irena šereliėhę, ąSrūtė Vinda- 
šienė, . Virgilijus Krapauskąs, 
Albertas PąuTikaibs, Kazys 
Skaisgirys, ' -Ochras Aukštuo
lis, Kristih'a ąiikaVėckaitė, Ka
rolina Kubilienėj Bahiunė Ku- 
biliūtė, Vita Musonyte, Violeta 
Atkinson ir .Milda Kupcikevi-

- . » k. ■ - J1 ■ A A.- -

čįūtė. Akordeonistai' Ina Kon- 
ciutė ir Edvardas Grudonis.

. ’ ■ -'.y- ■■■■- ■ * ■■ ; .• , .

;’-Prieš ptašid^daųt mokslcr 
metams -rūpčnaihasiU ar susi
rinks paką’jilt^nąąĮ^tookimtį, -O 
mokiniam^; -^SlyĮĮjkus; rūpina
masi, ar jp^gfsekš'; išsilaikyti. 
Išsilaikvmo klausimas Kr. Do 
laičįo

- HELP .WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia' ‘

.YOUNG ADULT ' TO. LIVE IN with 
Professor’s family — to care for 2 chil- 
' ■ dren and lite housekeeping.

; ■. i;. Wilmette. Tel. 251-5044.

RENTINĖ W GENERAL 
■ ITii a'tn c t j . . .

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS SU 
ATSKIRU ĮĖJIMU Marquette Parke. 

. ■ TeD.7764513. ■

k-tui, 
joms.

35 MOKYTOJAI T
anksčiau minėta, kad

isąda. įsi
46W

nąujięjia, 
ndžihpįąs'

Hhėtąį re: 
įgąnizacįj L. v,X / Jie-ir tev
įdąipą fiuąoąi: 
įiėkingi.

■ Josejjh’L 
cester, Mass.', lietų

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

|~~Į 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

Jau 
abiejų mokyklų, direktorium 
yra Julius širka. Pradinėje 
mokykloje dirba šie mokyto
jai: kun. Antanas Nockūnas 
(kapelionas), Laima Plačaitė, 
Marija Plačienė. Ina Stravins- 
kytė, Gražina Valavičiūtė, Mir
ga šerepkaitė, Loret Gry
bauskaitė, Ona Jagėlienė, Ire
na Bukaveckienė, Nijolė Če
pienė, Asta Ramanauskaitė 
ir Rūta Kleinaitytė. Dalis mo
kytojų prieš kelerius metus 
baigė Kr. Donelaičio aukštes
niąją mokyklą.

Aukštesniojoje mokykloje 
dirba šie mokytojai: Jonas 
Bagdonas, Stefa Burokienė, 
Bronė Stravinskienė, Danutė 
Bindokienė, Regina Kučienė,

< _ NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. — MONDAY, DECEMBER 8, 1975

60 metų. Reikia, kad jos plistų, 
kaip anais laikais, nes jos da
bar tapo dar reikalingesnės vi
siems Amerikos lietuviams, ne
žiūrint jų' pažiūros ar religinių 
įsitikinimų. Tikėkit manim, kad 
.daug nesusipratimų būtų išven- 
.gta,-įei dabartiniai veikėjai skai? 
■tylų Naujienas ir. kreiptų dėmė

jęs; rašo. Syeikinda- 
šu ’Kalėdomis ir linkėda- , K ' ' a. X *- J - \ • »- — . . -

:s .laimingų-Nauj ų Metų, siun- 
■Naujienų paramai dešimkę”.

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdų skinas. Brighton Parke. Mū- ‘ 
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduotu

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
j 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

— Juozas Simanis iš Bogan 
aukšt. mokyklos priimtas Į Chi
cagos miesto Jaunimo koncerti
nį .orkestrą.

— Sen. Prank D. Savickas 
įgauna vis didesnį pasitikėjimą' 
ir įtaką demokratų partijoje ir 
administracijoje. Jam yra pa
tikėta .surinkti duomenis bei 
nuomones dėl Parkų distrikto 
biudžeto, kuris sekantiems me
tams siekia virš 70 milijonų do
leriu. V

MUMS GERAI KARTU
BANGALO GRAŽUOLIS, švarus jnū- 

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

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

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

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

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
^15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
*71 700.

VALDIS REAL ESTATE
1625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUD’S REAL- ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

mas?

llds veiklos 
veteranas ir skaudos bendradar
bis, gavo anksti kalėdinę dova
ną — metinę Naujienų prenu
meratą nuo 'šįvo mielo kolegos 
ir lietuviškų bei lietuvybės dar
bų bendrininko SLĄ. ’viceprez. 
Al; Chaplikp;-kuris kartu su tos 
Organizacijos .įrėt. rovi|u P. 
Dargiu lankėsi Naujienose. Dė
kodami jiems hž riąjta; kartų su 
jais siunčiame sveikinimus ir 
gerus linkėjiit^ii p. Ų Krasins- 
kui artėjanČnf KalidQ ir Naujų- 
jų Metų pro&

— Dr. Anfithas J. Ųuaeaas - 
Gustainis lauksi Naųjjęnose 
sveikinti su afįėjaučtomis šven
tėmis ir linkėtf teimingtį Naujų
jų Metų. . Jiiįęa parašęs keletą’ 
knygų, kurtoj yra akinamos ir 
naudįhgos p^t įdomios 
skaityti. 'Nelipai j J’spaudos 
išėjo jo štai 
atsiminimų
knyga {>afl»i^,^ypa
tingai įdomi ir Kana-

i — FieMf Gamtos, muziejų j ati
daroma1 Aliaskos eskimų meno 
•bfer įvairių .rankdarbių . paroda 
gruodžio .’11 d? Bus išstatyti 
l^O’mehiškų'išjdirBiihių bei bųi- 
iĮeš ^ĮiRtų;-sukurtu "nuo 19 šimt
mečio ikr šių:.dienų: Penktadie- 
hiaisįįėjimaš į’muziejų ir paro
dą; yiaJ nemokamas. Tą dieną 
nemkamas Įėjimas yra ir Į 
Shedd akvariumą, esantį kai
mynystėje, prie 12-tos ir Roose
velt Road.

— Ignas Kaulakis, Rice aukšt. 
mokyklos Tėvų klubo valdybos 
narys, gali didžiuotis, kad tos 
mokyklos futbolo komanda 
Crusaders tapo miesto čempio
nu, nugalėjusi Amatų mokyk
los komandą 26:0 rezultatu. 
Antroje vietoje likusioje, viešų
jų mokyklų geriausioje koman-j 
doje, žaidžia Dave ir Ray Poš
kus: taip pat Robertas Kilinskis.

_. *> 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).

BALYS BUDRAITIS
A369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

-Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

Estsft. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE 

4239 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertlmil, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra* 

šymai 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

kodami jiems M vitih 
jais siunčiama sveik

ančtomisŠven

;a. Tai

dos lietuvian^Į. Tai puikus 259 
psl. leidinys, 4 
nose. Kaitiooj 
vadovybė 
nui už vizitą^ 
ir už 25 dot.
Naujienoms.

— Leo J.>1 
sadena, CaL 
rašo: “Naųjtotttl akaiiMi ^ųo 

•jų pradžioi. TĮl fckil dihfgt&U

Damas Naujie- 
flot Naujienų 
| dr. A. Guse- 
rui libkĄimus

I&3, South P»- 
ko taip

— Dave J. Gudjonis iš' Gage 
Parko apylinkės sėkmingai bai- 
,gė jauno -jūreivio, apmokymą 
Naval Training centre, San Die- 
go, caC “i 4/•.,, / A

■ — Curie aukšt. mokyklos lie
tuvių klubas planuoja platesnio 
mąsto renginį tikslu supažindin
ti savo kolegas mokinius ir mo
kytojus su Lietuva, lietuvių ir 
Amerikos lietuvių buitimi bei 
papročiais./,

/; K. Radvila iš Marquette 
Parko apyilgės ilgoku raštu 
pasisako aktualiausiais šios apy
linkės išlaikymo reikalais S. W. 
Economist praeito trečiadienio 
laidoje. Jo raštas pavadintas 
“Ali 4o- blame for housing de
cline” ir atitinka turinį. Praeitą 
savaitę K. Radvilo laiškas tilpo 
Chicago Daily News, kad Balti
jos kraštai ir jų gyventojai, ypa
tingai lietuviai, anksčiau ar vė
liau atgaus nepriklausomybę, 
nes jie turi Izraelio . ir izraelitų 
savybes — išlikti ir siekti ne
priklausomybės. Be abejo K. 
Radvila turi vilties, kad LB vie
ningai stos į savo darbo labiau
siai aktualius lietuvybės išlai
kymo ir -tautinio auklėjimo ba- 
rūš.-'

Br»ns7»nyW«, LalkrodžJil, Dovinėj 
vi jom t progomi.

3237 WEST MrtJ ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av»
Chicago, III. 6063Z T«l. YA 7-5980

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vlenlnteŲ 
lietuvĮ kailininką

Chicagoje —

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įstaigoj) ir 
677-S489 

(buto)

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

PASTSEKIMA BIZNYJE

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

GA 4-3654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523^775—

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

BIZNIERIAI. KURTE GARSINASI 1 
“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIA

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Telef.: REpublk 7-1*41 
N ____________________________




