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BREŽNEVAS UŽDRAUDĖ SACHAROVUI
ATSIIMTO NOBELIO PREMIJA

Kovotojas Sacharovas protestuoja prieš 
pagrindinių žmogaus teisių laužymą

MASKVA, Rusija. — Sovietų valdžia uždraudė profesoriui 
Andrei Sacharovui vykti Į Oslo ir gruodžio 10 dieną atsiimti jam 
paskirtą Nobelio premiją.

Sacharovas prieš tris savaites 
padavė prašymą leisti jam išva
žiuoti, pasakyti tokiais atvejais 
pagrindinę kalbą ir atsiimti jam 
paskirtą sumą. Sovietų spau
doje šiandien pasirodė žinios 
prieš profesoriaus Sacharovo 
vedamą kovą už piliečio teises.

Sacharovą pakvietė Į 
valdžios Įstaigą

Oficialus pareiškimas sako, 
- kad fizikas Sacharovas dirbo to

kį darbą, kur jam teko patirti 
kelias valstybines paslaptis. Da
bartiniu metu Sacharovas jau 
nebedirba prie atomo skaldymo, 
bet vis .vien sovietų valdžia skai
to, kad jo žiniomis dar gali pa
sinaudoti užsieniečiai.

Ptie pasų išdavimo įstaigos 
susirinkusiems užsienio kores
pondentams fizikas Sacharovas 
išdėstė pagrindines savo protes
to mintis , kurias jis pareiškė 
sovietų valdžios atsovams.

Sacharovas nori grįžti į Rusiją
Užsienio pasų įstaigojei. Sa

charovui buvo pasakyta, kad jis 
gali paduoti kitą prašymą, kuris 
dar kartą gali būti svarstytas.

Prof. Sacharovas pareiškė, kad 
antro prašymo jis nerašys. Jei
gu valdžia nori klausimą dar 
kartą svarstyti, tai užtenka vie
no prašymo. Sacharovas taip pat 
pasakė, kad jis nori gauti išva
žiavimo ir sugrįžimo vizą. Jis 
nenori išvažiuoti į užsienį ir ne
turėti teisės grįžti į Rusiją.

Sovietų spauda rašo, kad pa
skyrimas Nobelio premijos fi
zikui Sacharovui yra politinis, 
todėl sovietų valdžia neleido jam 
vykti į Oslo.

Atėmė pilietybę rašytojui 
Maksimovui

Sovietų valdžia atėmė piliety- 
'bę rašytojui Vladimirui I. Mak
simovui, visą laiką kritikuojan
čiam sovietų sistemą.

Paaiškėjo, kad pilietybė jam 
buvo atima šių metų pradžioje, 
bet oficialiame dokumente at
ėmimas paskelbtas tiktai šian
dien.

Dabartiniu metu rašytojas 
Maksimovas gyvena Paryžiuje 
ri nesirengia grįžti į Sovietų Są
jungą.

Newmano byla 
atiduota teisėjams 
Ralph.G. Newman yra kalti

namas padėjęs buv. prezidentui 
R. Nixonui suklastoti dokumen
tus, įrašydamas pažymėjime są
moningai seną datą. Jo gynėjai 
teisme tvirtino, kad tai buvu
si tik klaida.

Teismo apklausinėjimas ir ša
lių ginčai jau yra pasibaigę. Pri
siekusieji teisėjai, lapkričio 11 
užsidarę, pradėjo svarstyti New
mano kaltės klausimą — kaltas 
ar nekaltas.

Frontas prieš 
alyvos trustą

Lapkričio 11 d. sekr. Kisin- 
geris Pittsburghe, pasaulio rei
kalų tarybos mitinge, ragino 
visus pramoninius demokrati
nius kraštus imtis rimčiau, kad 
nugalėjus infliaciją ir recesiją, 
kad išplėtus prekybą. Ragino 
jungtis į bendrą jungtinį fron
tą prieš alyvos gamintojus. Esą, 
1973 Rytų Azijos karo metais 
pakeltos ir tebekeliamos alyvos 
kainos yra iššūkis prieš visas 
demokratines ir gamybiniai iš
sivysčiusias valstybes.

Būsimoje Europos ekonominė
je konferencijoje, kurioje daly
vaus Anglija, JAV, V.'Vokieti- 
ja, Italija, Prancūzija ir Japo
nija, alyvos klausimas, lygiai 
■kaip infliacijos bdi rdcecijos, 
bus svarstomas ypatingu rim
tumu.

Kalboje, Kisingeris priminė, 
kad laike 10-ties metų JAV su
sidurs su partizaniniu karu P. 
Amerikoje, jei neįstengs suda-. 
ryti Panamos kanalo sutarties. 
Taipgi priminė ir Jungtinių Tau
tų priimtą rezoliuciją, smerkian
čią sionizmą.

Jis sakė, kad tai yra rasizmo 
neigiama forma, kuri nesudaro 
garbės J. Tautoms. Į tą rezo
liuciją JAV nekreipsiančios dė
mesio.

20-tas gimtadienis 
indėnų tarybos

Lapkričio 12 Čikagos indėnai 
šventė Amerikos indėnų tarybos 
dvidešimtąjį gimtadienį. Į šven
tės dalyvius kalbėjo Amerikos 
prez. Fordas, kurio kalba iš Wa
shington© buvo transliuojama 
per TV.

Šventę pradėjo dr. Theodore 
C. Marrs, asistentas žmonišku
mo draugijos prezidento, šven
tė įvyko Hyatt Regency hotely- 
je, kurio salėje buvo šokama in
dėniški šokiai ir kepamas bui
volas. Įėjimo biletas kaštavo 50 
dol., iš kurių galima nurašyti 
35 dol. nuo mokesčių.

Indėnų vyr. taryba Čikagoje, 
1630 W. Wilson, atstovauja per 
80 indėniškų genčių. Jinai rū
pinasi visais indėnus liečiančiais 
reikalais. Čikagos mieste indė
nų gyvena apie 10,000.

— Paaiškėjo, kad Maroko va
dai visą laiką palaikė radijo su
sisiekimą su Sacharoj esančiu 
ispanų kariuomenės štabu. Ma
rokiečiai prašė leisti atvyku- 
siems žygininkams įžengti ke
lis kilometrus į Ispanų Sacha
ros teritoriją, kad vėliau galėtų 
lengviau pasitraukti. Ispanai 
iš anksto žinojo, kad suvaryti 
pėsti marokeičiai grįš namo.

St. Louis mieste buvo paminėtas tariamas mūšis, prieš 110 mėty vy
kęs St. Louis priemiesčiuose, netoli dabartiniu miesto Tautirtiy ka
piniu. Minėįiman buvo atvilktos senos kanuolės, tais laikais nau
dotos priešui mušti. Du vaikėzai, nekreipdami dėmesio į paraduo
jančius karius, domisi sena kanuole, norėdami nustatyti, kaip ji 

galėdavo iššauti.

TURKAI NORI GAUTI PUSANTRO
BILIJONO DOLERIU

ANKARA, Turkija. — Turkijos vyriausybė, pradėjusi pasi
tarimus su JAV uždarytoms Amerikos bazėms atidaryti,- pirmame 
pasitarime įteikė projektą naujai sutarčiai.

- - » • - < ' .

Iki"šio' mėtė 1511 vūsiojT Štftartis 
paskelbta negaliojanti, o dėl nau
jos sutarties turkai yra pasi
ruošę tartis.

Bet pirmame pasitarime tur
kai pranešė, kad kiekvieną me
tą jie nori gauti iš JAV po pus
antro bilijono dolerių pinigais 
arba įvairiais patarnavimais.
Turkams reikalingi JAV ginklai

Turkų atstovai pareiškė, kad 
jų kariuomenei reikalingi Ame
rikos ginklai ir amunicija. Tur
kai labai pasipiktino, kad ame
rikiečiai atsisakė parduoti tur
kams būtinai reikalingus' gink
lus po Kipro salos konflikto.

Amerikiečiai nekreipia jokio 
dėmesio į tą faktą, kad graikų 
kariškoji valdžia buvo pasiryžu
si suimti tuometinį Kipro salos 
prezidentą ir visą salą priskir
ti prie Graikijos. Turkai turėjo 
vykti į Kipro, salą ir ginti ten 
gyvenančių turkų teises.

Kongrese ir valdžios sluoks
niuok pradedama abejoti, ar 
Turkijoje esančios Amerikos ba
zės yra tiek vertos. Pagaliau, 
jeigu JAV kariai stovi Turkijo
je, tai jie neša saugumą ir pa
ties turkams.

Čikagos kunigu 
senatas irsta

Kun. Raymond E. Goedert, 
bažnytinių kanonų autoritetas 
ir Čikagos kunigų senato prezi
dentas, savo atsistatydinimo 
kalboje sakė, kad jis nesąs tik
ras ar senatas, kaip toks, tu
rėtų egzistuoti.

Jis priminė, kad paskutinieji 
senato veiklos metai yra buvę 
labai audringi santykyje su kar
dinolu. Esą, senatas prisiėmęs 
diocezfijos atsakomybę, nuolat 

turėjo įvairaus rango kunigams 
priminti, kaip jie turi elgtis vie
nu ar kitu atveju.

Nuo birželio mėn. 23 d., se- 
hato veikla yra paraližuota, kai 
kardinolas Cody perėmęs jo au
toritetą savo žinion.

Gen. Franko 
sveikata silpnėja
MADRIDAS, Ispanija. — Gen. 

Franko pajėgė atsispirti kelioms 
sunkioms operacijoms, bet vakar 
jį pradėjo kankinti nauja liga. 
Jis gavo plaučių .uždegimą.

Gen. Franko buvo tiek susti
prėjęs, kad gydytojai nutarė 
atimti jam kvėpavimą lengvi
nančias mašinas. Pasirodo, jog 
tai būta didelės klaidos. Vis spė
jo atimti kvėpavimo prietaisus, 
ligonis' gavo plaučių uždegimą.

Pirma jis ramiai kvėpuodavo 
gulėdamas, o dabar gulintis ne
gali kvėpuoti. Jis geriau jau
čiasi pasodintas ir apramstytas.

Auto nepatenkina 
vairuotojų

Dabar esantieji rinkcęe bei 
keliais riedantieji automobiliai 
nėra pritaikyti visu 100% žmo
nių reikalavimams. Jie yra tik 
"kompromisai”, išeikvoja daug 
gazolino ir užteršią orą. Svar
biausia, kad auto gamintojai ne
labai tuo ir rūpinasi.

Meras priešingas 
miestų augimui

San Francisko miesto meras 
J. Alioto, plačiai žinomas kaip 
didis liberalas, National Assn. 
of Realtors nariams pasakė, kad 
tik privatus ir nevaržomas biz
nis tegali atsiekti geriausius re
zultatus. Jis tai sakydamas tu
rėjo omenyje miestų statybą ir 
kitus reikalus. Tačiau toks jo 
pareiškimas nustebino konven
cijos dalyvius.

Meras taipgi buvo nuomonės, 
kad miestų plėtimasis turi turė
ti ribas ir kad statomi pastatai 
turi ne tik tenkinti paskirtį, bet 
kad turėtų gražią išvaizdą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Lisabone buvo kilusi min- 
įtis atleisti iš karo policijos vir
šininko pareigų gen. Otelo Car
valho, „nepajėgiantį ..suvaldyti 
visų karo policijos dalinių. Šis 
klausimas ruošiamas kelti karo 
tarnyboje. Gen. Carvalho ne
mano, kad kas nors drįstų jį at
leisti iš užimamų pareigų.

o Jugoslavija įteikė Maskvai 
griežtą protestą už bandymą 
kištis į Jugoslavijos vidaus rei
kalus. Tvirtinama, kad Tito su 
Chruščiovu buvo susitaręs nesi
kišti į kitos valstybės reikalus. 
Dabar aiškėja, kad visa eilė Ju
goslavijoje veikiančių Maskvos 
agentų bando agituoti prieš mar
šalo Tito įvestą sistemą.

o Ugandos prezidentui įsa
kius rusams išsikraustyti, amba- 
dorius Zacharovas ir 8 tarnau
tojai rengiasi išskristi. Nairobi 
pasiekė žinios, kad prezidentas 
Amin pasiuntė kitą telegramą 
Brežnevui dėl santykių nutrau
kimo. Jeigu sovietų valdžia no
rėtų kada tuos santykius atnau
jinti, tai turi atsiųsti kitą žmo
gų, negirtuokliaujantį, kaip iš
varytas ambasadorius A. Zacha
rovas.

o Sovietų valdžia paskelbė, 
kad .Ugandos prezidentas nenori 
mokėti už gautus ginklus, kaip 
tai padarė Sadatas, todėl jis ir 
nutraukė santykius su Sovietų 
Sąjunga.

o Vladas Rasčiauskas, daly
vavęs Brazilijoje suruoštoje ke
lionių biurų atstovų konferen
cijoje, jau grįžo į Chicagą. Kon
ferencijoje dalyvavo 6,600 at
stovų iš visų pasaulio valsty
bių. Vladas Rasčiauskas atvyks 
į Naujienų banketą ir papasa
kos draugams savo kelionės įs
pūdžius.

♦ Vincas žemaitis gavo žinią, 
kad politikas ir žurnalistas Jo
nas Augustaitis atskrenda į Chi
cago ir dalyvaus Feliksui Vait
kui pagerbti suruoštame minė
jime.

penktadieni buvo padaryta viduny. nešė, kad JIS kandidatuos 1 JAV 
operacija. Ji* maitinama* dirbtinu ., .

bodu prezidentus.

JAV NEPRIPAŽINS UŽSIENIEČIU 
PRIMESTOS VYRIAUSYBĖS

Idi Amin pripažins tą Angolos valdžią, 
kuri nugalės kitas kovojančias grupes

LUANDA, Angola. — Portugalijos kariams išplaukus iš 
Angolos, jokia vyriausybė nebuvo sudaryta ir šiandien An
goloje atsakingos vyriausybės nėra, — praneša Associated Press 
korespondentai. Sovietų valdžios kontroliuojama "liaudies fron
tas”, tuo tarpu kontroliuojančią Luandą, bet nekontroliuoja ša
lies. Kitos kovojančios grupės paskutinėmis dienomis komu
nistų partizanų nebepuolė, bet antradienį jau pradėjo žygį į sostinę.

Jungtinės Tautos 
prieš Izraelį

Lapkričio 10 d. naktį Jungti
nių Tautų asamblėjoje, 72 bal
sais prieš 35 ir 32 susilaikius, 
buvo priimta rezoliucija pa
smerkianti sionizmą. Joje sa
koma, kad sionizmas yra for
ma rasizmo ir rasinės diskrimi
nacijos. Diplomatai mano, kad 
priimtoji antisemitinė rezoliuci
ja reiškia didžiausią JAV poli
tinį pralaimėjimą Jungtinių 
Tautų asamblėjoje.
.._US ambasadorius prie Jung
tinių Tautų Daniel Moynihan, 
kalbėdamas rezoliuciją priėmus, 
pasakė, kad didysis velnias yra 
atsispalaidavęs ir pabrėžė, kad 
tokios rezoliucijos priėmimas yra 
Jungtinių Tautų žlugimo ženk- 
klas. Gi Izraelio ambasado
rius priminė Hitlerį ir pasakė, 
kad priimtoji rezoliucija nuplė
šia Jungtinių Tautų šlovę, kad 
despotų ir rasistų koalicija te
galėjo priimti tokią rezoliuciją.

Specialus delegatas Jungtinių 
Tautų sesijoje, demokratas Do
nald M. Fraser, pranašauja aud
rą JAV kongrese ir kad kongre
sas mėgins sumažinti Jungtinių 
Tautų išlaikymo lėšas.

Ankstyvesnėse balsavimuose 
J. Tautų sesija yra priėmusi dvi 
rezoliucijas. Viena jų, daugu
ma balsų, suteikia teisę Palesti
nos Išlaisvinimo organizacijai 
teisėtai dalyvauti Rytų Azijos 
taikos pasitarimuose. Arabų ša
lys priimtomis rezoliucijomis 
džiaugiasi ir triumfuoja. Tai 
reiškia arabų laimėjimą, kad J. 
Tautų arena yra tapusi antiiz- 
raelinė propagandos vieta.

Už rezoliuciją J. Tautų se
sijoje balsavo Sovietų Rusija su 
visais satelitais, Kuba, Kinija 
ir kit.

Wallace pakenks 
kitiem demokratam

WASHINGTONAS, D. C. — 
Alabamos gubernatorius George 
Wallace paskelbė, kad jis sieks 
demokratų partijos konvencijos 
nominacijos prezidento parei
goms. |

Demokratų partijos vadai ne
mano, kad jam pavyktų gauti 
partijos nominaciją, bet jis ga
li gerokai pakenkti kitiems kan
didatams laimėti rinkimus. Wal
lace negali vaikščioti, jį turi 
vežioti ratukais.

Jis neseniai grįžo iš Europos, 
kur valstybių vadams aiškino 
savo politinę programą ir pra-

Sovietų ginklais apginkluoti 
ir sovietų patarėjų remiami 
“liaudies fronto” vadai kontro
liuoja pačią Luandą ir geroką 
plotą žemes į rytus nuo sostinės. 
Bet Angolos šiaurę kontroliuoja 
nepriklausomos Angolos sie
kiantieji partizanai, susigrupa
vę į “Unitą” grupę, pietinę da
lį kontroliuoja Kinijos komu
nistų ginkluojami, patariami ir 
taip pat nepriklausohibs Angolos 
siekiantieji partizaik.i. Dabarti
niu metu eina kova prieš’ komu
nistų ginkluotas grupes-; ■

Portugalams išvažiavus, Lu- 
andos mi rarnu, bet iš prie
miesčių ateinantieji garsai nie
ko gero nepranašauja. Dvylikos 
mylių į šiaurę nuo Luandos vakar 
draAidėjo susirėmimai su Na
cionalinio Išlaisvinimo Fronto 
kariai, kurie kartu sutarę su va
dinamu Unitą sąjūdžiu, žygiuoja 
į pačią Luandą. Šiai 1,500 ka
rių grupei vadovauja vietos gy
ventojas Roberto. Vyriausias jo 
Štabo viršininkas yra portuga
lų kariuomenės pulkininkas, ne
norėjęs išvykti į Portugaliją, 
kaip padarė kiti karininkai, bet 
liko Angoloje ir kovoje už kraš
to nepriklausomybę. Portugalų 
pulkininkas vadinasi Gilberto 
Santos Castro. Kartu su juo dir
ba jaunesnių Portugalijos ka
rių grupė, kuri siekia nepriklau
somos ir demokratinės Ango
los.

Ugandos prezidentas Idi Amin 
yra labai pasipiktinęs, kad ru
sai kišasi į laisvės siekiančią 
Angolą, bet vakar, kai patyrę, 
kad sovietų radijas pradėjo jį 
kaltinti nepadarytais nusikalti
mais, tai Amin pareiškė, kad 
Uganda pripažins tą Angolos vy
riausybę, kurį nugalės kitas par
tizanų grupes. Tuo tarpu Ugan
da nieko nepripažįsta.

Luandoje Angolos prezidentu 
pasiskelbė rusų komunistų kon
troliuojamas vadas Agostinho 
Neto, o nepriklausomybės sie
kiantieji partizanai jau turi su
darę savo vyriausybę, kurią pa
skelbs, kai išlaisvins Luandą nuo 
komunistų. Kovojantieji už An
golos laisvę yra įsitikinę, kad su 
komunistų kontroliuojamu “liau
dies frontu” negalima susitarti, 
nes jie nori tik įsakinėti, bet ne- 
sitarti. Iš Washington© ateinan
čios žinios sako, kad JAV nepri
pažins svetimų primestos val
džios Angolai. Tokį pareiškimą 
padarė sekretorius Kisingeris.

Vėsu, galimas lietus.
Saulė teka 6:37, leidžiasi 4:32.



9

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NEBIMAVICIUS

L Janusai t is ramina 
Darbininko skaitytojus

J'ąrbininko 45 nr. tilpo išsa
mus Jurgio Janušaičio reporta
žas aęje Alto būstinėje įvykusią 
at- . Edward J. Derwinskio spau
da konferenciją su pabaltiečių 
s-a los ir radijo atstovais. Tam 
re’crtažui duotas toks pavadi
namas: “Kongreso atstovas E. 
J, erwinski ramina lietuvius”.

Mažasis Vytukas pertraukė pa
sakojimą, sakydamas panašią 
istoriją:

— O mano mama, kąrtą va
žiuodama mašina, pažiūrėjo at-H 
gal ir parvertė telefono stulpą.. J -

Reikia mokėti 2 kalbas
Pelytė išlindo iš urvo su sa 

vo vaikais ir mokė juos visokių : 
gyvenimo gudrybių. Staiga iš
lindo katinas ir ruošėsi pulti pe- į '

-inti lietuvių visai nerei-jlę ir jOs vaikus. Bet pelė pra-1 
e ik i a raminti tik Darbi-. Hoin inH eime i y* Vq'Hyiqq

ri ’’-o ir dar kai kurių neobjek
tyvių laikraščių skaitytojus, ku
riuose Gečys ir kiti panašūs po
litikieriai savo raštais prigaz- 
dim labiau už kadaise buvusias 
pek’ines knygas. K. Petrokaitis

Archeologas ir vedybos
Kriminalinių romanų rašyto

ja Agatha Christie prieš vedy- 
ba« buvo paklausta, kaip ji jau
čiasi tekėdama už archeologo? 
Christie atsakė:

Aš manau, kad kiekviena 
moteris turėtų ieškoti archeolo
go. Tik pagalvokite kokia 
mė: juo ji eina senyn, tuo 
ras labiau ja domisi.

Tikybos pamokoje

Kapelionas aiškino apie 
d.omos ir Gomoro miestus bei jų 
išdykusius gyventojus. Sakė, 
kad gerojo Loto žmona, išeida
ma iš miesto, atsisuko pažiūrė
ti ir pavirto Į druskos stulpą...

įdėjo loti šuns balsu ir katinas 
kulviersčiais pabėgo. Pelė aiš
kino savo vaikams:

— Tai dabar matote, kaip 
svarbu yra mokslas, o svarbiau
sia —: antroji kalba...
NEW YORKO LINKSMYBĖS

Arrerikos disidentas: — Tu mus visai nesupranti, žmogau. Nemanyk, 
kad keldami klausimus mes norime į juos atsakymu.

Ar j u v
ras prasidėjo?

— Piliete, mes turime svečią 
— Kosyginą iš Maskvos, tai ka
reiviai ir šaudo, — trumpi pa
aiškino milicininkas. Senelė jam 
pasakė:

— Kokie ten dabar mūsų ka
reiviai. Šovė, šovė ir nė vienas 
nepataikė...

Medžiaga pamokslams
...Jonaitis: — Mano žmona vėl 
iūrinėjo kišenes praeitą naktį.
Petraitis; — Ką ji ten rado? 
Jonaitis; Ko visuomet ieš

ko — medžiagos pamokslams.
Smulkūs daiktai

ka- ekspertas. Vokiečiu laikraščio 
Bheiuisrher Xerkur žiniomis jis 
buvo Sov, Sąjungos slaptosios 
milicijos NKVD.ir KGB aukš
tas pareigūnas.

Magaryčios
• Amerikiečiai nėra skubūs 

darbe: jau pradeda švęsti 200 
m. nepriklausomybės sukaktį, 
bet dar nesutaisė plyšį Laisvės 
varpe.

o Dauguma žino knygas tik 
iš pagal jas pagamintus filmus.

• Ekonominėj geografijoj su
žinome, kad beveik visi pasau
lio kraštai prieina prie Ameri
kos.

ekj-ejprę, kuri tai pada-

lai-
vy-

Skolose paskendusį New Yor- 
ką daugelis vadina linksmybių 
miestu. Nežiūrint gresiančio 
bankroto, ten linksmybių ne
trūksta. Darbininko 45 nr. yra 
tokia žinutė:

Maspheto paradas. Spalio 22 
miesto burmistras Beame pri
ėmė Maspheto apylinkės piliečių 
delegaciją. Iš 10 asmenų dele
gacijoj^ buvo 3 lietuviai: prel. J. 
Balkūnas, Julijana čapukienė 
ir Elena Matulaitytė. Burmis
tras šia proga išleido proklama
ciją, skelbdamas spalio 29 Mas- 
retho'333 metinio parado diena. 
Paradas buvo spalio 26 einant 
Grand Ave/ Jo “Grand <Mar-

ro.
• Kodėl dauguma nori būti 

autobuso priekyje, kelio vidury
je, o bažnyčioje prie durų?

• Vienas matė, kai raudona
sai paukštelis, vadinamas kar
dinolu atskrisdamas į miestą nuo 
blogo oro pamėlynavo.

• Dabar vaikai išmoksta
greičiau vairuoti automobilį ne
gu vartoti dulkių siurblį, žolei 
piauti arba sniegui valyti maši
ną. .

• Kai kurie modejrnistai, at
rodo, labiau bijo policijos, negu 
plėšikų.

• Į vieną Cąlifornijos mo
kyklos klasę, aiškinant -apie 
saugų vairavimą, pro sieną įva
žiavo mašina.

• Laimingas vyras, kuris tu
ri žmoną ir žiebtuvėlį — abu 
dirbančius.

Ji: — Čia ant stalo palikau 
maudymosi kostiumėlį. Kur jis 
yra?

— Jis: žiūrėk, mieloji, po ci
garečių dėžute.

Vedybos be priežasties

— Kokios priežastys jus ver
čia vesti mano dukterį, — pa
klausė tėvas. — Jokios priežas
tys: aš ją myliu, — atsakė jau
nikis.

• Faraonai galėtų sėkmingai 
valdyti savo imperiją už pini
gus, kurie išleidžiami dabar apie 
juos filmams.

• Sėkmingas biznierius turi 
žmoną, sekančią, ką reikia da-shall” buvo prel. J. Balkūnas. 

Parado tema buvo “Gay nine
ties”, ir todėl ta proga buvo žy
miai atpiginti gėrimai Maspe- 
tho užeigose. Alaus butelis kai
navo 5 centai, stipresnio gėrimo 
stikliukas — 15 c.

Ne taip klausė
Stalino laikais vienas žydelis, 

stojant į partiją, užklaustas ar 
turi giminių užsieny, pasakė ne
turįs. Po kiek laiko, ateina če
kistai pas jį atsineša iš pašto 
paėmę jam adresuotą jo brolio 
laišką iš Izraelio ir prašo pasi
aiškinti, kodėl jis melavęs, ne
pasakęs, kad turįs brolį užsieny.

žydelis aiškinasi:
— Aš nemelavau. Jūs ne taip 

klausėt. Jis nėra užsienyje, jis 
yra savo tėvynėje. Aš esu už
sieny. K. Pleperis

Burtininkė ir viengungis

Jaunas viengungis nuėjo pas 
seną burtininkę klausti pasita
rimų. Burtininkė jam pasakė:

— Už 810 aš jums galiu at
sakyti į du klausimus.

Viengungis sumokėjo dešim
kę, bet išreiškė abejojimą:

— Ar dešimkės nėra peTdaug' 
už du klausimus?

— Tai yra vis.ai teisingai, — 
atsakė burtininkė ir paklausė: 
— Dabar sakyk savo antrąjį 
klausimą...

Nori loti...

kretoriaus ir 20 metų už valsty
binės paslapties išdavimą.

Norėtų arčiau keliauti

Maskvos universiteto profe
sorius aiškino .studentams apie 
keliones į tolimąsias erdves ir 
savo paskaitą užbaigė tokia pa- 
negyrika; . .

— Mes greitai galėsime ke
liauti į Marsą, Plutoną ir Ve
nerą.

Vienas studentas paklausė:
— Bet kada mes galėsime ke7 

liauti į Paryžių, Vieną arba į 
Washingtoną?

Išnuomojamos senelės

, Gyvenime ir pasakose senelės 
yra geriausios vaikų globėjos ir 
jų draugės. Tą aplinkybę ge
riausiai išnaudojo italų grafienė 
Gianna Bassi. Ji Romos mieste 
įsteigė senelių Rent-a-'granny 
agentūrą vaikams daboti. Ro
mėnų šeimos, kur nors išvykda- 
galės palikti savo vaikus gero
se rankose, išnuomodamos sene
lę.

RenGa-granny agentūra, be 
abejo, yra aukštų kvalifikacijų, 
nes grafienė Bassi iki šiol priėmė 
tik 35 iš 200 kandidačių... . y

Naujausias biznis

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄV naujam skaitytojui
7722 George St. tik už $5.00 metams!

La Salle, PQ., Montreal 690,
ranac|a (Reguliari prenumerata$10.00)

Prašome iSKirpti ir prisiųsti
«««**«»* *****«<»•««*»*• w^** — **e*

(Pavardė įr vardas)
su virs nurodytu
prenumeratos * (Tikslus adresas)
mokesčiu. *

_ - .. _ ------- ---------- - —:— ---------------- Ji/

Bloga apylinkė

— Tamsta kapitone, sakote 
esat gimęs blogoje apylinkėje? 
Ar tai yra tiesa? — paklausė ko
respondentas pasigirti mėgstan
tį policijos kapitoną.

— Tikra tiesa. Jei jūs toje 
apylinkėje pamatysite šunį ar
ba katę- su uodega, tai žinoki
te, kad jie yra atbėgę iš kitos 
apylinkės, — pareiškė kapitonas 
sensacingas istorijas mėgstan
čiam korespondentui.

Vilkas avių garde
Šią vasarą San Francisko mies

te įvyko tarptautinis istorikų 
suvažiavimas. Jame dalyvavo 
gausi .Sov. Sąjungos delegacija. 
Vienas jos delegatas, S. L. Tiš- 
kvėnskis, buvo išrinktas žmo
gaus teisių komisijos pirminin
ku.

Pasirodė, kad tas Tiškvinskis 
tikrai yra didelis žmogaus teisių I

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yrą kilęs Lietuvos vardas, bet 

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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, BL 69608.

Jau kuri> laikas atspausdintą ir galijna gaut] knygų rinkoje

■HKAGOS LIETUVIU ISTORIJA
.Aleksu Abrose knyga aprašantį paskutinių 90 

.UJcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chiėagpn atvažiavęs

(1869-1959) metų
664 psl. Kaina

lietuvis, pirmos 
le’uvių kolonijos, jų suorganizuotos Įalpos draugijos, statytos baž- 

l nyėios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
| pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 3H veiklesnių žmonių biografi- 
I jus. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
J kitų organiraciju attikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
t ir ki ' - į " ‘ <
jį .

. N orui tieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
i • >raerį . - :

WIKIHKOS LIETUVIU ISTORIJOJ DRAUGIJOS 
'■ardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St.. Chicago. IIJ. 6060?

I

Or

GEROS DOVANOS
Šios KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE

NUOLAIDOMIS:

priežiūra, sveikata ir grožis.
$4.00 daba’- tik ................. $3.00

S2.00

SU DIDELĖMIS

A J Gvssen — DANTYS, jų 
Kietais viršeliais, vietoje 
Minkštais viršeliais tik

J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA— ŽIAURŪS ŽMONES 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ..............

Galima raip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekĮ arbi 
money orderį.

S2.00

x »■ M A XJ 1, KJ,

1739 HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 6060s

Egg Harbor ■ apylinkėj, New 
Jersey valstijoje, atsirado nau
jas biznis su keista iškaba — 
“Barkwpods Kennels”. Tai pir
mieji namai pasenusiems šu
nims.

Negerai, kad juose toleruoja
ma diskriminaciją; išlaikymas 
ir užlaikymas šunų nėra vieno
das. Nevienoda ir kaina—nuo 
90 iki 140 dol. už šunį per mė
nesį.

Brisiai turi savo privačias bū
das, pageidaujant ir lovas, taip 
pat bendrą maudyklę žiemą šil
domam, o vasarą vėsinamams 
name. Turi taip pat privačius 
pasivaikščiojimo takus.

Viskas būtų labai gerai, tik 
dabar kils nauji klausimai, ar 
žmonės sušunėjo, kaip iki. šiol 
kai kurie teigė, ar šunys sužmo- 
nėjo?. » S. Bukis

Blogi kareiviai
Kai Sov. Sąjungos 1-sis 

misaras Kosyginas lankėsi
rainiečių sostinėj Kievo mieste, 
Agitpropas įsakė Krašto apsau-

I gos komisariatui sveikinti jį 24
, patrankų šūviais, šūviams nu- Į 
laidėjus. priėjo prie milicininko |

, I

Kviečiame j Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties

vių
Čia

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ^ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
va Įspūdžiai. Iliustruota loto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

O. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto jr agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina S2.00.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 606M

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
č»k{ ar pinlffinf perlaida.

Susitiko trys šunys: anglų se
teris, prancūzų pūdelis ir rusų 
vilkinis. Pirmieji buvo paten
kinti gyvenimu savo kraštuose, 
gyrė juos ir nesirengė niekur

’ keliauti. Rusų vilkinis buvo kiek 
skirtingos nuomonės apie savą
jį kraštą, o apie gyvenimą Sov.
Sąjungoj taip pasakojo:
Aš turiu ėdalo ir lakalo veik 

visą laiką, bet tikrumoje svajo
ju keliauti į Ameriką.

— Kodėl ? — teiravosi seteris 
ir pūdelis.

— Matote, aš kartais noriu 
paloti...

Valstybinė paslaptis

Kruščiovo laikais Sov. Sąjun
goj -slaptai pasakodavo tokį 
anekdotą:

“Vienas rusas pradėjo laksty
ti po Kremlių ir šokauti:

— Kruščiovas kvailys, Kruš-
i čiovas beprotis...

Jis buvo suimtas ir nubaus-
■ tas 23 metus kalėjimo — 3 me
tus už įžeidimą kompartijos se- senutė ir paklausė:

i

I

I
i
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ko 
uk- i

Sekmadienį, š. m. lapkričio 16 d
POLONIA

4604 ARCHER AVE
(Prie 46-tos gatves), Brighton Parke

Prisiminsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS 
prieš 40 metų skridimą per Atlantą ir kelionę į Lietuvą.

VAKARIENĖ,
MENINĖ DALIS

IR ŠOKIAI
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CHI Ne

COMMUNIST

CONFERENCE

Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS. Pradžia: 4 vaL popiet.

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol.

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100

Bus didelė' Felikso Vaitkaus skridimo dokumentų parodą 
Pranešimas, kaip tas skridimas buvo suorganizuotas.

visi LIETUVIAI MALONUI ESATE LAUKIAMI BANKETE
“-------------

I
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S. BALTŪSIS

LIETUVOS TEISMAI
(Tęsinys)

3) Klaipėdos krašto teismai
Klaipėdos kraštas, esant jam 

Lietuvos valdžioje (1923.1.15— 
1939.IIL23), pagal Šio krašto 
konvenciją, jo statutą ir ten už
silikusius Vokietijos įstatymus 
su vėliau padarytais kai kuriais 
ją pakeitimais bei papildymais 
turėjo savo atskirus autonomi
nius teismus, būtent: 5 valsčiaus 
teismus (Amtsgericht) ir vie
ną apygardos teismą (Landge- 
richt). Valsčių teismai buvo 
Klaipėdoje, Šilutėje, Rusnėje, 
Priekulėje ir Vaišvilėje, o apyg. 
teismo būstinė buvo Klaipėdoje.

Valsčiaus teismams, kaip I 
teismo instancijai, priklausė vi
sos civilinės bylos, išskyrus iš
tuokos bylas, ir mažesnės bau
džiamosios bylos, o apyg. teis
mas veikė kaip apeliacinė instan
cija valsčiaus teismų byloms ir 
kaip I instancija toms byloms, 
kurios iš valsčiaus teismų kom
petencijos buvo išimtos, įskai
tant čia ir ištuokos bylas. By
los dėl nusikalstamų darbų vals
tybės saugumui iš šių autonomi
nių teismų kompetencijos buvo 
išimtos, jos priklausė respubli
kiniams teismams.

Valsčiaus teismas buvo vien-

asmeninis teismas, bet daugu
mą jam pavestų baudž. bylų tei
sėjas sprendė kartu su dviem 
tarėjais (Schoffen). Apyg. teis
mas buvo koleginis teismas, su
sidėjęs iš teismo pirmininko, sky
rių pirmininkų ir kitų šio teis
mo teisėjų, jis, veikdamas kaip 
I teismo instancija, jam paves
tas baudž. bylas sprendė su pri
siekusiais sprendėjais (Geschwo- 
rene, Schwurgericht).

Skirti šių autonominių teis
mų teisėjus buvo pavesta Klai
pėdos krašto direktorijai. Tei
sėjai skiriami asmens turėjo bū
ti diplomuoti teisininkai, atlikę 
nustatytą kandidato (Referen- 
dar) stažą ir išlaikę teisėjo (As
sessor) egzaminus.

Aukščiausia instancija Klai
pėdos krašto autonominių teis
mų byloms buvo Lietuvos Vyr. 
Tribunole sudarytas specialus 
Klaipėdos krašto skyrius, apie 
kuri jau yra kalbėta anksčiau, 
šis skyrius veikė kaip revizinis 
teismas. Be to, šis skyrius dar 
buvo aukščiausias teismas Klai
pėdos krašto administracinėms 
byloms ir to krašto teisėjų draus
mės byloms. Taip pat, kaip jau 
anksčiau pastebėta, jis taip pat 
sprendė bylų priklausomybės 
ginčus tarp Klaipėdos krašto

-w;.

Oregono valstijos, Corvalis miestelio gyventijas Tom Woods laimėjo Pan American šokimo j aukš
tį rungtynes, peršokdamas 7 pėdas ir 4’A colio. Jis bandė dar pagerinti savo rekordą bet jam 

nepavyko. Jis labai gražiai palinko užpakalin, bet užpakaliniai jo raumenys palietė lazdą.

Ruša, A. Sagstys, A. Simanavi- 
I čius, J. Slavėnas, J. Stanaitis, 
j K. Stepšys, P. šlapelis, P. šnio- 
Į kaitis, B. Uogintienė, V. Užu- 
| ris, T. Vaitiekūnas, A. Valiu- 
j lis, J. Vembrė, J. Viskanta, B. 
i Vitkauskas, Pr. Zabielskis, St. 
Žentelis, V. Žostautas ir J. Žu- 
kaitė-Gaudušienė.

Seniau teismų pirmininkais 
yra buvę: 1) Vyr. Tribunole — 
A. Kriščiukaitis (pirmasis pir
mininkas), 2) Kauno apyg. teis
me
p-kas), S. 
gaitis, A. 
jampolės 
Stankūnas
Ciplijauskas, J. Žukauskas, 4) 
Šiaulių apyg. teisme — M. Šurna 
(pirmasis p-kas), N. Morkvėnas 
ir 5) Panevėžio apyg. teisme —

VI. Mačys (pirmasis 
Petrauskas, J. Gri- 

Dubinskas, 3) Mari- 
apyg. teisme — J. 
(pirmasis p-kas), L.

N. Morkvėnas, J. Danauskas.
Teismų pirmininkų padėjėjais 

ar skyrių pirmininkais anksčiau 
yra buvę: 1) Vyr. Tribunole — 
M. Čepas, J. Staškevičius, J. Da
nauskas, 2) Kąuno apyg. teis
me — S. Petrauskas, B. Ma
siulis, J. Boreiša, M. Mataitis, 
3) Marijampolės apyg. teisme 
— L. Ciplijauskas, J. Stankū
nas, 4) Šiaulių apyg. teisme — 
F. Bugailiškis ir Panevėžio apyg. 
teisme — J. Danauskas ir J. Gu
dauskas.

(Bus daugiau)

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 

į tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”. x

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

čekį arba Monę^Orderį siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.—- — - — —— - - _ — _ — - ===.... s

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Aogustsltyti ■ VtlilOnltni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 125 psL Kaina $1.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psl Kaina S2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psL Kaina S3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL 52.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psL $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

'‘Anykščiu šilelis” vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
H. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl.. $1.00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
16. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

teismų bei tarp šių pastarųjų iš 
vienos pusės ir to krašto vieti
nių administracijos organų iš 
kitos pusės.

Klaipėdos krašto autonominių 
teismų priežiūra buvo pavesta 
Vyr. Tribunolo Klaipėdos kraš
to skyriaus pirmininkui.

4) Ipotekiniai reikalai

1936.XII.4 d. buvo paskelb
tas Ipotekos įstatymas (Vyr. Ži
nios — nr. 560), kuriuo visoje 
Lietuvoje nuo 1938.1.1 d. bu
vo Įvesta įpotekinė sistema. Vyk
dant tą įstatymą,, nekilnoja
miems turtams jame numatyta 
tvarka ipotekuotįi bei kitiems 
jo uždaviniams atlikti pagal tam 
reiklui padarytą Teismų san
tvarkos įst. papildymą (Vyr. Ži
nios — nr. 559 19v6-XII.3) bu
vo sudarytos apskričių ipotekos 
įstaigos. Jos buvo įsteigtos Kau
ne, Alytuj, Kaišiadoryse, Kėdai
niuose, Raseiniuose, Ukmergėje, 
'Šiauliuose, Kretingoje, Mažei
kiuose, Tauragėje, Telšiuose, Pa
nevėžyje, Biržuose, Rokiškyje, 
Utenoje, Zarasuose, Marijampo
lėje, Lazdijuose (Seinų apskri
čiai) šakiuose, Vilkaviškyje ir 
vėliau Vilniuje, kai šis miestas 
su apylinkėmis vėl buvo atite
kęs Lietuvos valdžion. Šios ipo
tekos įstaigos buvo įsteigtos čia 
paminėtų vietovių apylinkių teis
muose ir tokio teismo teisė
jas (kur buvo daugiau, negu 
viens, tai kuris vienas jų) ėjo 
kartu ir ipotekos teisėjo parei
gas, o jam talkininkavo ipotekos 
knygų vedėjas, skiriamas Tei
singumo ministro, apyg. teismo 
pirmininkui pristačius.

Suvalkijoje jau iš seno veikė 
ipotekinė sistema ir ji, Lietu
vai atsikūrus, buvo palikta ir 
toliau veikti, čia buvo 2 rūsių 
ipotekos įstaigos: a) stambiems 
nekilnojamiems turtams — apy- 
gardinė ipotekos įstaiga prie 
Marijampolės apyg. teismo ir 
b) mažesniems — apskričių ipo
tekos įstaigos, šios pastarosios 
buvo kiekvienoje apskrityje jų 
centruose buvusiuose taikos (vė
liau — apylinkės) teismuose, 

išskyrus tą Suvalkijos dalį, ku
ri buvo įjungta į Kauno apskri
tį, bet liko priskirta Marijam
polės apskr. ipotekos įstaigai. 
Apskrities ipotekos įstaigai va
dovavo ir ją tvarkė teisėjas, ku
rio teisme tokia įstaiga buvo, 
o teismo sekretorius kartu ėjo 
ir ipotekos sekretoriaus parei
gas. Reikalingus nutarimus da
rė kolegija, kurią sudarydavo

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato pgL, dang paveikslų. Kaina 12.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriuL
AnMmhliaL chorai, grupė*, užsakiusio* 10 ar daugiau egacmpllorlų. 

nemoka peito persiuntimo iilaidų.
Knygą galima gauti Naujienose artia pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adreau:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

čia paminėtas teisėjas, vietinis 
notaras ir minėtas sekretorius. 
Pradėjus veikti 1936 metų Ipo
tekos įstatymui, čia aptarta Su
valkijos ipotekinė sistema buvo 
perorganizuota pagal to įstaty
mo reikalavimus.

Turint galvoje ipotekinės sis
temos uždavinius, čia dar ten
ka paminėti, kad kitai Lietuvos 
daliai Kaune buvo Vyresniojo 
notaro įstaiga, čia Vyresnysis 
notaras tvirtindavo kitų nota
rų sudarytus nekilnojamojo tur
to aktus, duodavo liūdymus ne
kilnojamiems turtams įkeisti, 
rinkdavo nekiln. turto draudimo 
straipsnius, tvarkė notarinį ar
chyvą ir išdavinėjo iš jame bu
vusių knygų išrašus bei aktų ir 
dokumentų nuorašus. Įgyvendi
nus visoje Lietuvoje ipotekinę 
sistemą pagal 1936 m. Ipotekos 
įstatymą, Vyr. notaro instituci
ja buvo panaikinta.

5) . Buvę teismų pirmininkai 
ir teisėjai

Paskesnioji teismų personali
nė sudėtis prieš Sovietų Rusijos 
1940 m. įvykdytą Lietuvos oku
paciją yra buvusi tokia:

1) Vyr. Tribunole buvo: pir
mininkas L. Ciplijauskas, baudž. 
skyriaus pirmininkas J. Bražins
kas, civ. skyriaus pirmininkas 
S. Petrauskas ir teisėjai — P. 
Adomavičius, S. Baltūsis, J. Bo
reiša, M. Bruzdeilinas, Č. But- 
kys, J. Grigaitis, S. Leonas (pa
skirtas 1940 m. gegužės mėn.), 
M. Mataitis, A. Milčinskas, N. 
Morkvėnas, J. Staškevičius, A. 
Vaitonis ir karinis teisėjas pik. 
J. Matulevičius; )

2) Apeliaciniuose Rūmuose 
buvo: pirmininkas J. Gudauskis, 
antrininkas S. Dorošukas ir tei
sėjai — A. Augustauskas-Bredi- 
kas, E. Balbachas, P. Budrevi- 
čius, K. Kazlauskas, P. Niune- 
va, M. Bašinskas, S. Sasnauskas 
ir V. Šarka;

3) Kauno apyg. teisme buvo: 
teismo pirmininkas K. Šalkaus
kas, baudž. skyriaus pirminin
kas J. Žilinskas, civilinio sky
riaus pirmininkas S. Žilinskas 
ir teisėjai — V. Balvočius, Pr. 
Duoba, S. Jackevičiūtė, J. Juo
delis, Pr. Kavaliūnas, J. Krulic- 
kas, J. Leonas, N". Mackevičius, 
A. Maliukevičius, A. Mickevi
čius, St. Morkeliūnas, J. Navic
kas, T. Šliogeris, J. Vaičiulis, 
A. Valavičius, St. Vazbys, St. 
Zienius ir St. Žilys;

4) Marijampolės apyg. teisme 
buvo: teismo ir kartu baudž. 
skyriaus pirmininkas A. Skrins- 
ka, civ. skyriaus pirmininkas V. 
Goštautas ir teisėjai — VI. Bu- 
kaveckas, J. Giedrikas, K Juk
nevičius, K. Kybartas, J. Krikš
čiūnas ir St. Stonis;

5) Šiaulių apyg. teisme buvo: 
teismo ir kartu baudž. skyriaus 
pirmininkas Pr. Baranauskas ir 
teisėjai P. Atkočaitis, V. Bort- 
kevičius, J. FranckeviČius, P. 
Jonkus, J. Mielys, B. Pečkaus- 
kis, J. Stanevičius, St. šimoliū- 
nas ir L. Vrubiauskas;

6) Panevėžio apyg. teisme bu
vo : teismo ir kartu civ. skyriaus 
pirmininkas KL Arminas, baudž. 
skyriaus pirmininkas J. Zdana
vičius ir teisėjai — J. čelkus, M. 
Jokubauskas, A. Naujokaitis, Z. 
Rusteika, K. Slėnys, L. Vaba-

kokią

$1.00

Taupykite dabar,

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$3.00

$3.00

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

SKAITYK IR KTTAJ PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI. ’NAUJIENAS”

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

$5.00
Gra-

$5.00

s

las, St. Valentinavičius ir J. 
Vasiliauskas;

7) Vilniaus apyg. teisme bu
vo: teismo ir kartu baudž. sky
riaus pirmininkas F. Bugailiš- 
kis, civ. skyriaus pirmininkas 
J. Mičiulis ir teisėjai — K. Do
maševičius ir Br. Ivanauskas;

8) apylinkių teismų teisėjais 
tada prieš Sovietų Rusijos oku
paciją buvo: A. Aleksadravičius, 
A. Ambraziejus, L. Andrijaus
kas, A. Ankudavičius, A. Andriu- 
šaitis, K. Bartkus, P. Beleckas, 
J. Blužas, D. Brazas, R. Buro
kas, V. Dailidonis, J. Danulai- 
tis, J. Dobrovolskis, A. Dulevi- 
čius, V. Galdikas, A. Gailiušis, 
J. Garmiūtė-Eitutienė, J. Gaš
ka, A. Gerulaitis, J. Gylys, A. 
Graunas, A. Gražys, R. Jakš
tas, J. Jakučionis, St. Jankūnas, 
J. Januška, J. Jasiukevičius, P. 
Jočys, A. Jucevičius, V. Juškys, 
J. Kairys, P. Kairys, L. Kalnie
tis, J. Kanišauskas, P. Karob
lis, J. Kasakaitis, J. Katilius, L. 
Kontrimavičius, E. Korzonas, 
J. Kregždė, P. Kubilius, A. Ku
dirka, S. Kuklys, V. Kumpikevi- 
čius, H. Lukoševičius, A. Ma
kauskas, J. Masaitis, J. Meš
kauskas, St. Miežinis, P. Mikšys, 
V. Mykolaitis, M. Milvydienė, V. 
Montvila, Ig. Morkus, J. Motie- 
kaitis, L. Mūrelis, K. Navasai- 
tis, N. Paulavičius, J. Petrušai- 
tis, St. Pračkaila, E. Protas, A, 
Račys,. A. Ragelis, A. Remeza. 
A. Rimkevičius, St. Ryšelis, V

K 

į

» »

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir -jų kieta, ideologine veikla. '

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiy knygy, kurios papuoš bet 

knygv spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psL
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl___ _____
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

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

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

šeliais. __________________________________
Juozas Liūdzius, RAŠTAI, 250 psl. ______________ 1____
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ______________ ______________________
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 

170 psl. ________________ ________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai _________________________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto išlaidoms.

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

'<
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

įsteigta 1*23 metai*. TeL 421-307*

Ictalgoc pletuoM kiemai automobfliame pastatyti
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Jos visad rašo

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$26.00
$14.00

NAUJIENOS“ BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metu ___

į PLEASE!
F Only ynu can
’ PREVENT

FOREST FIRES .

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI___ THURSDAY, NOVEMBER 13, 1975

palaikė draugišku ir padrąsinančiu ženk

Garbės Teismo sprendimas 
aiškus, bet nepalankus PLB ir 
JAV JLB vadams, o todėl jis ne
vykdomas ir visiškai neskelbia
mas PL puslapiuose. Kiek vė-

misiją, kurion nariais įeitų 
JAV LB ir RB atstovai;

2. Tokiu pat visų JAV LB 
sluogsnių atstovavimo principu 
neatidėliojant sudaromos ir LB 
apylinkių rinkimų komisijos:

3. LB apylinkių komisijos 
paskelbia ir atlieka LB na
rių registraciją ir sąrašus per
siunčia JAV LB VIII Tarybos 
vyriausiajai rinkimų komisi-

Naujieno* eini kasdien, išakiriint 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St_ Chicago. 
HL 60608, Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

atlie- 
prieš 

lygia-

331.00
318.00
34.00

330.00
316.00

$3.00

4. JAV LB VII Tarybos rin
kimų taisyklės pakeičiamos ir 
rinkimai vykdomi sisuotiniu, 
tiesioginiu, lygiu ir slaptu bal
savimu proporcingąja rinkimų 
tvarka;

5. Balsavimuose dalyvauja 
tik iš anksto LB apylinkėje įsi 
registravusieji nariai ir kiek
vienas balsuotojas' pasirašo 
narių sąraše ties savo pavarde. 
Paštu balsuoti gali tik tie LB 
nariai, kurie iš anksto gauna 
savo apylinkės valdybos balsa
vimo raštu pažymėjimą ir pasi
rašo narių sąraše;

6. JAV LB VII Tarybos rin
kimų taisyklės pakeičiamos:

a) nustatomas dviejų savai
čių laikas nuo rinkimų dienos 
skundams Gerbės Teismui pa
duoti.

b) Per dvi savaites nuo rin
kimų komisija visus rinkimų 
dokumentus perduoda savo LB 
apylinkės valdybos sekretoriui.

c) JAV LB Garbės Teismas 
gali ir savo nuožiūra be jokių 
skundų svarstyti ir spręsti jo 
narių pastebėtus JAV LB Ta
rybos rinkimų neteisėtumus bei 
netikslingumus.

(Iš Sėjos) 
(Pabaiga)

Užsieniuose:
Metams _____
pusei metu __
vienam mėnesiui

— Vėliau paaiškės tikrieji metai, bet 
jei tas senis numirė, gali tekti gerokai pa
būti kalėjime.

Ir vis dėl to prakeikto senio.
— Čia, Larry, tu pats kaltas, matai, 

kaip viskas baigėsi. Trisdešimt trys dole
riai. Vienas vakaras su draugais ir vėl tuš-

Kanadoje: 
metams ____

pusei metų ___
vienam mėnesiui

— Taip, 
išgėrimu ir 
mums jauniems reiškia mergina

— Matai, Denni, aš buvau nuėjęs api
plėšti krautuvės. Tos krautuvės savinin
kas biaurus senis. Tikrai biaurus, pinigų 
turėjo kaip šieno, bet registeryje radau tik 
trisdešimt tris dolerius. Liepiau atiduoti 
kitus pinigus, bet senis nė krust. Perpy- 
kau, dūri a u peiliu į pilvą ir jis surikęs nu
griuvo. Teko ir man sprukti pro duris tiek 
mažai teuždirbus iš to šykštuolio... Tik
riausiai jis bus jau kojas pakratęs.

Nieko nekomentavo ir nieko neklausi
nėjo Dennis, tik pakraipė galvą, išklau
sęs tų Larrio pasakojimų. Tuo tarpu Lar
rys beveik ryte rijo cigaretės dūmus, o 
Dennis, nuleidęs žemyn jo lovą tarė:

— Sėsk.
— Negaliu...
— Kodėl?...
— Matai, policijai mane suimant, aš pik

tai pasipriešinau. Dedant retežius, vie
nam policininkui spyriau į pilvą, kitam 
spioviau į veidą, būčiau suleidęs dar dan
tis, bet nepasisekė. Paskui jie su manim 
atsiskaitė. To nepamiršiu. Atsimenu jų 
bruožus, bet aš nežinau, ar mane dėl to 
prakeikto senio nepasodins į elektros kėdę.

— Manau ne. Tu dar!neį>ifilanj'ėtis, Tur 
būt, dar tau apie aštuoniolika metų.

— Iš kur tu tai žianai. Tai tiesa, bet aš 
kortelėje buvau suklastojęs savo amžių. 
Suimant sakiaus dvidešimt vienerių metų: 
Už tai ir atitempė mane peš tave.

Savo laiku Lietuvos Žinias prirašydavo Jonas Kar
delis su Miku Januškevičium. Jiems padėdavo vienas ki
tas jaunas žurnalistas, paruošdamas atkarpas ir prižiū
rėdamas tarptautines telegramas. Tuo pačiu metu Lie
tuvos Aide dirbo virš 20 žmonių, gaunančių algą už vi
sus straipsnius ir žineles. Lietuvos Žinios labai sunkiai 
vertėsi, nepajėgė didesnių algų mokėti, bet Lietuvos Ai
das savo redaktoriams ir bendradarbiams galėjo mokė 
ti didesnes sumas. Abu laisvoje Lietuvoje leidžiami dien
raščiai buvo didesni ir įvairesni, negu šiandien Vilniuje 
leidžiama Tiesa, bet Tiesoje šiandien dirba du kartu 
daugiau žurnalistų, negu dirbo Lietuvos Žiniose ir Lie
tuvos Aide kartu sudėjus.

Tiesos redaktoriai dar ir tuo nepatenkinti, jie ne
pajėgia prirašyti partijos dienraščio. Jie pradėjo trauk
ti talkon “neetatinius” korespondentus iš kaimų ir mies
telių. Jiems labai rūpi pigiai gauti didesnį 
žurnalistų skaičių, kad galėtų paįvairinti 
laikraštį, 
beskaito, 
ja mano

— Larry's tai išgirdęs, išputo akis, nu
sispjovė ir pro sukąstus dantis, ištęsdamas 
žodį, iškošė:

— K v a i Iv s.
Palaukęs, kol tarp pirštų susmilko ant

roji Dennio duota cigaretė, Larrys atsigu
lė ir, nieko nebeatsakęs, nusisuko į sieną. 
Netrukus jis pžmigo kietu jaunatvišku

Subscription Ratos:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
lix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

“neetatinių” 
ir suįdominti

Į kolchozus ateinančio dienraščio niekas ne
nes mažai ką įdomaus jame randa. Redakci- 
kad “neetatiniai” korespondentai galės pa

taisyti reikalą ir sukels didesnį susidomėjimą valstybei 
labai brangiai kainuojančiu dienraščiu.

Vilniuje leidžiamai lietuviškai Pravdai nesiseka, nes 
ji per akis meluoja. Ji meluoja apie Lietuvos “prisijun
gimą” prie Sovietų Sąjungos, meluoja apie pakilusį 
“ekonominį ir kultūrinį gyvenimą”, meluoja ir apie pa
grindines žmogaus teises. Tiesos redaktoriai žino, kad 
Brežnevas pasižadėjo tas teises respektuoti, bet jiems 
taip pat aišku, kad jis negali to padaryti. Jie per akis 
privalo meluoti, kad nežinančius įtikintų, jog jau dabar, 
kai uždaryta visa lietuvių spauda ir lietuvis privalo bi- gas mintis.

$30.00
$16.00

$8.50
$3.00

Tiesos redaktoriai meluoja, kai jie tvirtina, kad da
bartinė valdymo sistema užtikrina piliečiams plačias 
teises. Ji leidžia piliečiams tiktai vykdyti Maskvoje ma
žos specialistų grupelės paruoštus planus ir nustatytas 
taisykles. Maskvoje nustato, kas sovietų imperijai bus 
reikalingi šiais ir kitais metais. Krašto piliečiai privalo 
taip išsirikiuoti, kad jie galėtų tiktai ta kryptimi nu
kreipti visą savo energiją.

Redakcijose sėdintieji redaktoriai, gaunantieji eta
tines algas, pagal naujai nustatytas kategorijas, nepajė
gia toliau gadinti lietuvių kalbos ir keisti lietuviškų žo
džiu prasmę. Vyriausybė įsakė kolchozams ir net pri
vatiems asmenims vežti žemės produktus ir atiduoti į 
valstybės sandėlius. Redaktoriai privalo rašyti, kad žem
dirbiai “pardavė” valstybei javus, pieną, riebalus. Re
daktoriai žino, kad darbininkai privalo dirbti jiems pa
skirtą darbą ir net lenktyniauti, bet jie privalo rašyti 
apie darbo našumą ir apie gaminių geriausią kokybę. 
Redaktoriai žino, kad krašte netaikomos pačios pagrin
dinės demokratijos taisyklės, bet jie privalo rašyti, kad 
rusų primesta “socialistinė demokratija” apima visas 
politines formas.

Melavo Stalino pastatyti propagandistai, kai jie kal
bėjo apie Lietuvos “prisijungimą” prie Sovietų Sąjungos, 
meluoja ir Brežnevo propagandistai, kai jie kalba apie 
“socialistinę demokratiją”. Nepajėgė didesnio susidomė
jimo okupuotoje Lietuvoje sukelti etatiniai redaktoriai, 
nepajėgs to padaryti darban įtraukiami “neetatiniai” at- 
sargon išėję mokytojai, įvairių valstybės įstaigų pensio- 
nieriai ir atleidžiami kolchozų ir sovehozų pirmininkai 
bei agronomai. “Neetatiniai” korespondentai suteiks 
šiek tiek daugiau informacinės medžiagos redakcijose 
sėdintiems čekistams, sekantiems okupantams pavojin-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metamg ____________
pusei metu____________
trim g mėnesiams 
vienam mėnesiui -

gausus, nuotaikos
Berenkant susirin-

visus dokumentus LB apylin
kės valdybai, kurios ribose 
balsavimai buvo atlikti. Kai 
kurios Vidurio Vakarų LB apy
linkės laukė tų dokumentų, 
raštu prašė rinkimų komisijų 
dokumentus prisiųsti ir paga
liau kreipėsi į Garbės Teismą 
priversti rinkimų komisijas 
balsavimo dokumentus per
duoti apylinkių ; valdyboms, 
Garbės Teismas prašymus pa
tenkino, bet rinkiminės komi
sijos iki pat šių dienų tų doku
mentų apylinkių valdyboms 
nepristatė... Kodėl aukštes
nieji JAV LB pareigūnai neįsa
kė vykdyti Garbės Teismo 
sprendimą? Kodėl to sprendi
mo nepaskelbė PL puslapiuo
se? Kodėl jie čia bergždžiai 
kalba apie demokratiją ir ne
vykdo paprasčiausių jų links
niuojamos demokratybės dės
nių? štai kitas pavyzdys!

Chicago j e, gausiausioje viso
je JAV LB Marquette Parko 
apylinkėje šaukiamas metinis 
narių susirinkimas, kuriame 
reikės išrinkti trečdalį valdy
bos narių pagal LB statutą ir 
pagal valdybos pasiūlytą susi
rinkimo darbotvarkę. Apylin
kės nariuose jau iš seno buvo 
atsiradusi nesantaika. Nesuta
riama dėl santykių su paverg
tąja tauta, mokyklinio vado
vėlio ir kitais klausimais. Susi 
rinkimas 
įtemptos.
kimo pirmininką turės paaiš
kėti katros grupės šalininkų 
atsilankė daugiau. Pasirodė, 
kad apylinkės valdybos opozi
cija buvo gausesnė. Ji išsirin
ko savo pirmininką ir, vietoj 
išrinkus trečdalį valdybos na
rių, išrinko visą naują valdy
bą ir kitus LB apylinkės parei
gūnus. Rinkimais nepatenkin
ta senoji valdyba kreipėsi į 
Garbės Teismą, kuris pripaži
no, kad visi tie rinkimai buvo 
neteisėti, grąžino į pareigas 
senąją valdybą, papildant ją 
tais asmenimis, kurie šiame 
susirinkime berenkant naująją 
valdybą gavo daugiausia bal-

sklandumus, pasiskundė JAV 
LB Garbės Teismui. Jų skun
dai nebuvo svarstomi, nes 
skundams paduoti terminas 
buvo pasibaigęs. PL trumpai 
pranešė, kad Garbės Teismas

miegu. Tik per miegus karts nuo karto 
kažką pusgarsiai nesuprantamai, murmė
damas.

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti

vienas vakaras su draugais, 
mergina. Tu supranti, ką

ikundi; ns«var«tė ir visas 
kalas užbaigtas, žodžiu, 
dėjo savo antspaudą, kad 
kimai teisėti, viskas praėjo 
singu keliu ir kas šiuo reikalu 
rodys nepasitenkinimą, nety
lės, ieškos teisybės, tai kiek
viena proga toj pat spaudoj bus 
paskelbtas LB grioviku, anar
chijos kėlėju ir kitais “šauniais” 
epitetais.

Pasibaigus rinkimams, rin-

TH1 LITHUANIAN DAILY NKW3

Published Dally Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., 
1739 So. Halsted Street, Chlc.ao, III. 60603 T.I.phone HA 1-6100

Paprastai tai atliekama tyliai ir prie elek
tros kėdės esama dar celių, kur paprastai 
nusikaltėlis nugabenamas anksčiau nei 
pats sužino tikrąją egzekucijos datą. Čia 
esą duodama jam proga, jei nori, sutvar
kyti ir savo sielos reikalus. Tokie papras
tai daug ramiau pasitinka ir neišvengiamą 
mirtį. Ir šitaip nors visi ją sutinka su siau
bu, bet yra, kurie išoriniai parodo ramų 
susivaldymą, kiti dirbtinai bando juokau
ti, ar išsikeikti. Vedamas j trečiąjį aukštą, 
eidamas koridorium dar pasižiūrėjo į tą 
celę, kur anksčiau sėdėjo tas rudaplaukis 
kalinys. Jo ten nebebuvo, bet jo vietoje 
vaikščiojo kitas neramus jau subrendęs vy
ras, gal būt, galvodamas, kaip jam pa
vyks išsisukti iš elektros kėdės.

Nauja vieta jam geriau patiko ir atro
dė kažkodėl jaukiau. Nuodugniai apžiū
rėjęs savo naują celę, jis pažvelgė ir pro 
langą. Kalėjimo kiemas iš čia geriau buvo 
matomas ir tas plačiašakis medis, į kurį 
anuomet matė nusileidžiantį juodą spar
nuotį, atrodė irgi daug gražiau. Trečios 
dienos vakare jis vėl buvo prikeltas ko
ridoriuje kilusio trikšmo, primenančio 
jam egzekucijos vaizdą. Tačiau jis jam vė
liau atnešė pragiedrulių, kurių nepamir
šo visą gyvenimą.

(Tęsinys)
1973 m. įvyko JAV LB VII 

Tarybos rinkimai visų didžiau
sioj Vidurio Vakarų apygar
doj. Balsuotojai pastebėję įvai 
riose rinkimų apylinkėse ne-

Rytą atbudęs po švilpuko, Larrys ilgai 
dairėsi. Dennis vėl jam numetė cigaretę. 
Paėmęs, pažiūrėjo iš padilbų, tuo parody
damas savo apsivylimą. Bet jaunų tarpe 
greit viskas pamirštama. Sako, kad jau
nų santykiuose ir susipykus pasilieka kaž
koks dar nenutrūkęs saitas. Šventas jau
nuolis nori nusikaltėlį patraukti į savo pu
sę, o nusikaltėlis tikisi anksčiau ar vėliau 
nusitempti jį paskui save. Ir Dennis nieko 
jam daugiau apie Dievą nebepapasakojo. 
Tik atsikėlęs Larrys pasakė:

— Palauk, aš pakelsiu tokį triukšmą, 
kokio dar čia nebuvo.

— Pamatysi...
— Bet tas nieko nepadės, bet aš tų sar

gybinių negaliu pakęsti. Jų žingsniai ma
ne veda į pasiutimą...

(Bus daugiau)

joti okupantui priešingos minties ištarti, skelbia šitokį 
dalyką :

“Mūsų visuomenės’ politinė sistema užtikrina 
piliečiams plačias teises, siekia kiekvieną įtraukti į 
aktyvią visuomeninę veiklą. Socialistinė demokratija 
aprėpia ne tik politinio gyveninio sferą, bet ir eko
nomiką, gamybos valdymą, žodžiu, visą ratą klau
simų, tiesiogiai susijusių su darbo žmonių intere
sais bei poreikiais. Neetatiniai korespondentai turi 
visas galimybes gilintis į įvairiausias problemas, 
padėti įgyvendinti didingus komunizmo statybos už
davinius. Jų arsenale — įvairūs reidai, postai svar
biausiuose objektuose, neetatiniai skyriai ir dau
gelis kitų veiklos formų. Redakcijų darbuotojai, 
pasitelkdami neetatinius korespondentus, gali gi
liau ir įtikinamiau parodyti, kaip įgyvendinami de
vintojo penkmečio planai, socialistiniai įsipareigo
jimai, kaip kovojama už gamybos efektyvumą, dar
bo našumo augimą” Tiesa, ;(1975 m., sp. 29 d,

Iškeltas PLB ir JAV LB va
dovybės šališkumas ne jos že
minimo tikslais lietuvių visuo
menės akyse, bet parodyti, 
kad žmonės, kurie dažnai ki
tus kaltina nebendradarbiavi
mu, LB griovimu, anarchija ir 
visokiais kitais kaltinimais,, 
patys yra tiek pat kalti, kaip ir 
jų apkaltintieji. Kaip papras
tai teisybė yra kur tai per vi
durį. Todėl ieškant kelių PLB 
ir JAV LB išvesti iš visų nege
rovių ir grąžinti vieningon veik- 
lon, reikia visiems LB nariams 
parodyti juo daugiau geros va
lios bei subrendimo, šiam ryž
tui dabar yra geriausias laikas: 
artėja JAV LB VIII Tarybos 
rinkimai. Visiems LB nariams 
be jokių skirtumų dalyvaujant 
šiuose rinkimuose automatiš
kai išsispręstų visa nesantaika, 
kurioje LB atsidūrė. Bet šie 
rinkimai iš tikrųjų turi būti 
demokratiškai atlikti ir be ma
žiausių priekaištų. Todėl siū
lome:

— Gal kiek suprantu — atsakė nusišyp
sojęs Dennis, bet kas paskui iš ryto?

— Tegu velniai. Galva skaudėjo, gerk
lėje buvo kartu, o kišenėje nė cento. Gal
vojau, ką prasimanyti, bet tie velniai už
lipo ant kulnų ir suėmė. Man čia darosi 
taip biauru, kad, manau, galima sasiusti. 
Gal ir pasiusiu. Sakyk, Denni, kaip tu 
gali čia ištverti.

— Aš turiu gerą draugą.
— Draugą?... Aš ir turiu gerų draugų, 

bet kas iš to. Tu juk vienas šiame narve?
— Ne, Jis yra čia — ir pirštu parodė 

sau į krūtinę. Jo vardas yra Dievas.

Meluoja per akis
Vilniuje komunistų partijos centro komiteto laidžia 

ma Tiesa kiekvieną dieną išeina keturių puslapių. Tiesos 
redakcija gali naudoti didžiausias sumas, gaunamas iš 
valstybės iždo. Ji turi patį didžiausią kolektyvą. Dabar
tiniu metu Tiesoje dirba 40 žmonių, ant kiekvieno pus
lapio po dešimt gerai apmokamų rašeivų . Kiekviena ko
respondencija eina per kelias rankas, specialistai tikri
na, kad kuris nors korespondentas neprasilenktų su nu
statyta politine linija. Tik gerai patikrinta ir peržiūrė-

liau ši teisėtoji Marquette Parko 1. Sudaryti JAV LB VIII Ta- 
apylinkė ir PL straipsniuose \ rybos vyriausiąją rinkimų ko- 
paskelbta bendruomeninio dar
bo griovėja. Apie ją PL nr. 13, 
1975 straipsnyje “JAV LB susi
rinkimai” šitaip rašoma:

“Reorganizuotos LB Mar
quette Parko veikėjai tvirtai 
laikosi savo pozicijoje: atmetė 
ir žodžiu ir raštu pateiktus ben
dro darbo siūlymus”.

Kokius žodžiu ir raštu siūly
mus gali teikti neteisėtai iš
rinkta naujoji apylinkės val
dyba? Jai Garbės Teismas nu
rodė likviduotis...

— Kam aš tau turiu meluoti?
— Jei tiesa, tai man visai patinka. Ma

ne čia atitempė ir, turbūt, dėl žmogžudys
tės. .. O kaip tu vadiniesi?

— Dennis...
— Aš tai Larrys. Larrys iš Cicero... 

Tur būt. girdėjai, Ciceroj ir AI Caponis 
anksčiau gyveno.

— Girdėjau. Net knyga buvo apie jį 
parašyta.

Knygos apie AI Caponę Larrys nebuvo 
skaitęs ir iš viso jis jų neskaitydavo. Ne
žinojo,. ką atsakyti, ir abu valandėję tylė
jo. Dennis jam padavė cigaretę, ir jis tai

Tas koridoriuje išgirstas triukšmas 
greit artėjo prie jo celės durų. Subraškė
jo durų užraktai ir sargybiniai atitempė 
jauną vyruką, įstūmė pas jį ir vėl užraki
no duris. Įstumtasis įsikibo į durų geleži
nius virbalus rėkė, keikės ir kojomis spar
dė jų apačią. Tik kai sargybinių žingsniai 
nutolo, atsigręžė ir apsidairė. Pamatęs 
stovintį prie lovos Dennį, išplėtė akis ir 
žengęs žingsnį, atsistojo tokioje pozoje, 
lyg pasigrumti norėdamas. Matydamas 
prieš save beveik vienmetį, kiek ironiškai 
šyptelėjęs, paklausė:

— O tu kas per vienas? Už ką čia tupi 
toje skylėje?

— Užmušiau žmogų...
— Tur būt juokies. Gąsdini mane me

luodamas, žalty, bet aš ir ne iš kelmo spir-

Minėtas Garbės Teismo spren 
dimas, kuris nepalankus LB 
vadovybei PL neskelbiamas, 
bet Cicero LB reikalais spren
dimas, palankus šiai LB vado
vybei, ryškiai PL skelbiamas 
ir laukiama jo įvykdymo.

Yra ir daugiau pavyzdžių sa
votiškai išaiškintos bendruo
menės demokratijos, kuria mau 
namas mažumai apinasris ir 
siekiama talkos bei paklusnu
mo.

Ką gi padorus LB narys, bū
damas mažumoj ir opozicijoj 
vadovybei, sekdamas LB veik 
lą, skaitydamas PL puslapiuo
se daugybę pamokslų apie de
mokratiją, gali 
jis turi elgtis?

Tūlas, visa 
mas, pasišalino 
toliau, kitas sukandęs dantis 
tyli ir ignoruoja negeroves, nes 
esą dar atsiranda LB žmonių, 
kurie nori dirbti ir šį tą 
ka, trečias metasi kovon 
PLB ir JAV LB ir kuria 
gretę LB.

KAS DARYT?



TELEF. Ptt 8-3229 ~
DR. ANNA BALIONAS

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUURIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So, Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Jėltf, 695-0533 

Fox V«ll»y Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st-STREET - 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Read.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

asirai, penktadienį nuo 1—5, tree, 
įr šeštai tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester' Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tek: 562-2727 arba 562-2728

DR. W. E1SIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

TEL. — BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
TeL 5614605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
O F I S A U

1002 N. WESTERN AVE, 
5214 N. WESTERN AVE.' 

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek: HE 4-1818 
Xsadencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

MEILĖ MENUI
Čiurlionio šimtmečio proga

Tik prisiminus Čiurlionio 
vardą Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio genijus giliai atsilie 
pia lietuvio širdyje. Ir tas ide
alistinis jausmas yra labai svar
bus mūsų tautai ir jos ateičiai.

Čiurlionio gyvenimas ir jo 
kūryba parodo, kiek daug ga
lima atsiekti bendromis jėgo
mis, — kooperuojant meninin
kams su žmonėmis, kultūrinio 
darbo rėmėjais, kurie myli ir 
džiaugiasi gražiais bei kilniais 
dalykais, ir kurie įtaigoja ki
tus pažinti grožį ir jo vertybes. 
Menas yra įkvėpimas... Mums 
reikalinga ne vien medžiaginė

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELE VIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

I
 GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G Ė LI N Y Č I A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
» ...—— - - ■ -. ==

PERKRAUSTYMAl

MOV IN G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.' 

.1
DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

— .. —— -......... -

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bortdra praktika, spoc. MOTERŲ ligos 
Ofįsas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pinn.. antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietą ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tunwsonis, M. D., S. C. 
c H I R u R G A S 

2454 WEST 71 st STREET , 
Ofiso toUf.: HEmlock 4-2123 
R>nd. toiof.S Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bari
nę dažai. Si^ciaM pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t.
V<1.: 9 -4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2860 West 63rd St., Chicago, 111. 60629

Tolofa PRospoct 6-5064

UHHCJ 
MMM

nauda, bet ir nesavanaudiškai 
instinktyvinis žavesys grožiu ir 
gėriu.

Menas yra įkvėpimas mokyk
loms, klubams, fraternalioms 
draugijoms, kurios veikia ir 

^|daro įtakos tautos gyvybės iš
laikymui. Tikrojo meno įtaka 
yra viena reikšmingiausių įta
kų ir paskatų bet kuriuo laiku 
ir bet kurioje tautoje. Niekad 
nebuvo taip svarbu, kaip šian
dien, kada mūsų tautai gresia 
naikinimo pavojai iš visų pusių. 
Mums reikalinga lavintis, ki
tiems įkvėpti, padėti, pažinti, 
kurti ir vertinti konkretų dar
bą.

Čiurlionio Galerija nuo pat 
jos įsikūrimo, deda pastangas 
ta kryptimi eiti. Čiurlionio Ga
lerija ir jos filosofija yra žino
ma tūkstančiams lietuvių ir ne 
lietuvių. Reikia džiaugtis, kad 
dabartiniu laiku lietuvių me
nas prašoko vidutiniškumą ir 
menininkai kuria, stengdamie 
si išreikšti gyvenamojo laiko 
tikrovę savo darbais.

Aš labai vertinu tai, kas yra 
daroma Čiurlionio inkorporuo
tosios Galerijos vadovybės, kad 
ji laikosi užsibrėžto tikslo ir 
principo dvasinei kultūrai gai
vinti, kad Čiurlionio Galerija 
nebūtų pasmerkta mirčiai. Bet 
ar daug yra tokių, kurie supran
ta ir vertina bei remia pastan
gas tų žmonių, kurie nuošir
džiai dirba bendram'tikslui?

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

THm’s why k’f importu* to protect

foflcHriflg Smokey's ABCs:

Plast! Only yen cmv

Aš taip pat gerbiu meninin
kus, kurie dirba ir (kai visuome
nė reaguoja), kurie vertina 
grožį ir kūrybą, nes verta. Tu
riu vilties, kad jų njenas ras 
atgarsį lietuvio širdyje, kaip 
rado M. K. Čiurlionio kūryba. 
Su Čiurlioniu prasidėjo lietu
vių vaizdinio ir kitų menų re
nesansas. Nuo to laiko kai 1832 
m. rusų carai uždarė Vilniaus 
Meno akademiją ir universite
tą, lietuvių vaizdinis menas 
pergyveno savotišką “tamsiųjų 
amžių” epochą, bet lietuvių 
liaudies meno dvasia išliko gy
va ir iš jos išaugo naujas atža
lynas. Tas laikotarpis buvo už
pildytas liaudies skulptūra,.— 
kryžiais, dievukais, rūpinto
jėliais ir pan., kuriuos bolše
vikmetis baigia sunaikinti. Iš 
savamokslio medžio drožėjo 
šviti, anot Čiurlionio, tautinio 
meno grožis. Tai savotiškas 
dvasinės stiprybės simbolis mū 
sų istorijos puslapiuose.

Meno kultūra niekad neiš
nyksta be pėdsakų, nežiūrint, 
kaip sena ji bebūtų; ji pasilie
ka istorijoje todėl, kad menas 
yra gyvenimo dalis.

Čiurlionio Galerija padeda 
visuomenei pažinti estetinio 
gyvenimo filosofiją, padeda ir 
menininkams, ruošia jiems pa
rodas arba parūpina progas, 
suartina su visuomene. Čiur
lionio Galerija, nežiūrint kry
žiaus kelių per 18 metų gyvuo
ja, teikdama nors trumpalai
kį pasigėrėjimą menu parodų 
proga, telkia meno kūrinius 
nepriklausomai Lietuvai, su
darydama Kūrinių Fondą. Yra 
tik Viena (inkorporuota) Čiur
lionio Galerija, ne dvi, kaip 
“Draugas” skelbia klaidinan
čias žinias. Jaunimo Centro 
patalpose yra tiktai dalis san
dėlyje uždaryto Kūrinių Fon
do, kuris įstatais nurodytas — 
paskirtas Lietuvai, kai ji bus 
laisva. Čiurlionio Galerija nie
kad negali būti skaldoma, nes 
ji yra valdžios registruota ir 
inkorporuota jos steigėjų. Nie
kas neturj teisės jos meno tur
to pasisavinti, nei paneigti ju
ridinių bej originalių jos idėjos 
principų.

Čiurlionio Galerija dabar 
turi naujas, patogias patalpas, 
su geriausių apšvietimu, — di-' 
dėlę parodų salę. Kitoje salė
je laikoma nuolatinė paroda, 
laiks nuo laiko pakeičiant nau-| 
jais kūriniais. Yra vėdinamas 
sandėlis. Čiurlionio Galerijos

adresas: 8929 So. Harlem Ave.,i!9J4 metais atėjp ir manu eilė. 
(Midland Saviųgs ąnd Loan.P-nia Wirth iš Indianos valst 
Association naujuose rūmuose, Į universiteto mane pakvietė pas- 
Bridgeview, Illinois 60455).

Deja, menas, ar tai būtų 
vaizdinis, opera, teatras ar li
teratūra, nėra pelningas, tik 
išlaidingas. Kitiems menams 
nesunku išnuomuoti bet kurią 
salę programai atlikti, bet Čiur
lionio Galerija turi sunkesnių 
problemų neturėdama pastovių 
patalpų, dideliam ir brangiam 
turtui laikyti. Jai tenka kaip 
tam Lietuvos žydeliui su savo 
kromeliu nešiotis. Bet ieškant 
išeities, viską galima padary
ti, — tik reikia vienybės ir su
sipratimo. Šiuo savo rašiniu 
noriu atkreipti visuomenės dė
mesį į tai, kad Čiurlionio Ga
lerija ir menininkai reikalingi 
finansinės paramos. Paprastai 
menąs turi draugų ir rėmėjų. 
Šia proga noriu painformuoti 
mūsų visuomenę, kaip kitatau
čiai išsiverčia. Per 10 metų aš 
priklausiau prie Indianos Hoo
sier Salon menininkų organi
zacijos ir dalyvavau jų rengia
mose parodose, kurios buvo 
rengiamos miestų centruose. 
Tai stipriausia tos valstijos me 
nininkų organizacija, kurią re
mia visuomenė. Salonas turi 
6,000 nuolatinių rėmėjų, kurie 
per metus moka $10.00, garbės 
nariai 250 dol. Darbuojasi 
daugiausia moterų organizaci
jos: Psi lota, Alpha, Beta, Kap
pa, Gamma, Delta, Lamda ir. 
kt. 32 moterų organizacijos su
telkia $14,000 premijoms.

Mes taip pat turime savo or
ganizacijų, įvairių klubų, ku
rie savo pelną skirsto kilniems 
tikslams paremti. Turime Lie
tuvių Fondą ir šiaip meno bi
čiulių. Juk galima prisidėti prie 
kultūringo darbo nors finansi
ne parama. Čiurlionio Galeri
ja nėra pelno organizacija. Ji 
tuo atžvilgiu labiausiai nu
skriausta. Be visuomenes pa
ramos Č. G. negali pilnai veikti.

Baigiant dar keletą žodžių 
apie parodas.' Kai kas teigia, 
kad atidarant parodą nereikia 
kalbų sakyti, girdi, pati paro
da “kalba”. Tokia nuomonė yra 
klaidinga. Ir štai kodėl: 1) pa
rodos lankytojai nėra supažin
dinami su menininku ir pačiu 
jo menu,; 2) nėra bendravimo 
su menininkais ir visuomene. 
Kaip pavyzdį galima imti iš ki
tų, nemažiau kultūringų žmo
nių. Kai minėtas Hoosier Salo
nas ruošia reprezentacines me
tines parodas, tai kiekvieną die
ną parodos metu moterų grupės 
suruošia meno popietes su pra
nešimais, paskaitom apie meną. *

kaitai parodos metų (Wm. H. 
Block auditorijoje, Gary, Ind. 
Mano tema buvo “Tradicinio ir 
Modernaus meno sankryžoje”.' 
Publikos buvo pilna auditorija. 
Po programos buvo arbatėlė.

Mūsų parodų atidaryman atei
na nemažai publikos, o kitom 
dienom dežuruotojas snaudžia 
iki 9 vai. vakaro. Galima sa
kyti, kad nereikalingai paroda 
merdi savaitę ar dvi be lankyto
jų. Tas pats būna ir 16-to Va
sario parodas rengiant Kodėl 
neparodyti tautinio subrendi
mo ? Mikas Šileikis

Samagono biznis nekoks
Samagono arba nelegalios vis- 

kės gamybos, kaip čia vadina
ma, moonshine biznis sumažėjo, 
kuri metų metais kaikuriuose 
Amerikos sektoriuose žydėte žy
dėjo.

Amerikos valdžios mokesčių 
agentai — akcizininkai šiomis' 
dienomis sunaikino keletą moon- , 
shino slaptų bravorų South' 
George valstijoje ir dabar agen
tai tesuranda vos vieną bravo
rą į mėnesį, kai praeityje jų su
rasdavo dešimtimis. Tačiau 
svarbiausia priežastis, tai patri- 
gubėj usi cukraus kaina.

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bopkytes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidy, nes vaišty su
maišymas gajj būti fatališkas, Pati le
pinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa-I 
pildyti, kad būtum bet kokiam neti< 
kėtumui pasiruošęs.

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

— Našlių, Našliųkiy ir Pavienių 
asmenų klubas turės priešmetini su-! 
sirinkinią lapkričio 14 d. 7 vaL vak. 
Vyčiu salėje, 2455 W. 47 St. Narius 
ir prijaučiančius prašome dalyvauti. 
Po susirinkimo šokiai J. Joniko or
kestrui grojant. Bus įr vaišės.

V. Cinką, sekr.

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

Along with your cake serve a Cranberry Rocket Poach, easQy 
prepared for twelve with two quarts of Ocean Spray cranberry 
juice cocktafly chilled, 1/4 cup of grenadine syrup and J quarts d 
elub soda. Simply add ruby-red cranberry rocks to keep eold 
Make your berry -colored cubes by pouring undiluted cranberry 
juice right Into your ice trays instead of water. Tbis punch is a 
taper thirst-quencher that will go along with yoor harhefynd 
toads and yopr fabulous dessert 
* \

AMERI«CRAN FLAG CAKE
CMakes 1 - 9x 13 x2 inch oakek

p. package (IS 1/2 ounces) yellow oake nd*
1 teaspoon ground nutmeg
3 squares (3 ounces) semi-sweet chocolate,

1 can (1 pound) Ocean Spray >BU< ari nil wry mu 
1/2 cop fresh or frozen dry-pack blariwrki

Prepare cake mix according to package dlrectiooa adding aufr 
jneg and grated chocolate to cake batter. Pour batter into a 
greased and floured 9 x 13 x 2 Inch baking ma. Bake as directed

until ready to serve. Just before serving cut jeMMd OMbsrry 
sauce lengthwise Into 1/2 inch thick slices. Ott slices i—gfiii lsi 
Into strips 1 inch wide. Drain strips well on absorbent paper. 
Place blueberries tn rows In uppeg Mt band corner of the sake to 
resemble the stars on the flag. Place canberry rtrips scrov oatts 
to resemble stripes on the flag. It will be necessary te Meet er&n-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Kaip geriausia mėsa ir riebalais pasisotina mano siela Ir linksmo

mis lūpomis mano burna šlovina tave. Kai tik būsiu tave atsiminęs sa
vo guolyje, nakties budėjimuose mastysiu apie tave", — Psalmė 63,5, 6.

Kiekvienas, kuris atsimena ir mąsto apie Visagalio Dievo gerumą, no
rės garbinti ir girti jį savo lūpomis. Reikia žinoti, kad Dievas yra tei
sus, meilingas, maloningas ir išmintingas. Toks žinojimas turėtų ugdyti 
mumyse norą būti tuo atveju jam panašiais. Juo labiau mes įvertiname 
kilnų Viešpaties charakterį, tuo didesnis bus mūsų noras būti jam pana
šiais. Juo aiškiau mes matome galinguosius Dievo darbus gamtoje ir 
mums parodytąjį jo gerumą, tuo daugiau mūsų širdys ir lūpos norės girti 
ir šlovinti jį. >

Kas antrų antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrine- 
toiv aiškmimuK

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusiai!? | t< klausimą atsakę knygute "Viltis po mirties'*, kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
J// 2533 W. 71st Street
JS Telef.: GRovehill 6-2345-6
M ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

II (

GAIDAS - lAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

-- ■- ■

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacjjos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, DI. Phone: OLympic 2-1007

•‘ . /

PETRAS BIELIŪNAS /
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 7^572

GEORGE F. RUDMINAy
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds /1138-1139
- —r llJ IL

STEPONAS C. LACK IR/ūNŪS
(LACKAWICZ) /

2424 WEST 69th STREET / Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PEACE / Virginia 7-6672

1 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, I>los Hills, DI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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ir kurios statybai jau yra. inves- kurio klauaimąs nėra išspręstas 
tavusi 58 milijonus dolerių.

Gamtos apsauga ir. saugumu 
reikalo kiek atšalo, nors jų yra susirūpinę apylinkės gyvento- 

tilpo tokia gausiai visose Amerikos lietu- jai iškėlė teisme bylą, kurioje 
jvių kolonijose. Juk ir respub-< apeliacinis teismas patenkino 
ilikonai savo partijoj turi pana-'gyventojus ir sustabdė jėgainės 

publikonų Federacija savo'Con šią organizaciją, vadinamą Ri-|statybą. 1 aėiau vyr.Amerikos

įfor a Democratic Action orga- 
įnizacijos nariai. Gal dėl to 
lietuviai demokratai visai be

KUR iYRAi DEMOKRATAI?
Naujienų 262 n r. 

žinia:
Amerikos Lietuviu Res-Jikonai savo partijoj turi pana-i

Bet ji nekliudo 
reikšti 

rybą. Liet. Resp. Federacijos! savo nusistatymus bei pažiū- 
konvencijos pirminikas dr. Jo-'ras pačioje partijoje ir visuo- 
nas Genys raštu kreipėsi į Altos menėje, 
vaidybą, kad Liet. Resp. Fede- niją.
racija būtų įjungta Į Amerikos Reikia, kad Amerikos lietu- 
Lietuvių Tarybą sudarančių or-iyjai demokratai sujustų ir įsto- 
ganizacijų sąstatą, šis klausi
mas buvo svarstytas Altos val
dybos posėdyje spalio 31 <1. ir 
Liet. Resp. Federacija į Altą 
priimta. Respublikonų Fede
racija turi 24 klubus, kurie vei
kia visuose didesniuose JAV į 
miestuose nuo San Francisco

vencijoje vienbalsiai nutarė Pon Society.
įstoti į Amerikos Lietuvių Ta-1 lietuviams ir kitiems

teisinas , bylą grąžino atgal į 
apeliacinį teismą ir įsakė ją 
naujai persvarstyti.

formuojant jos opi-

tų į Amerikos Lietuvių Ta
rybą bendram visų demokrati
niu jėgų labui taip pat Ameri
kos ir pavergtos Lietuvos ge
rovei. Kuzya Petrokaitis

Tai džiuginanti žinia. Bet ji 
tuoj pat kelia klausimą — kur 
vra mūsų demokratai ? W- C

Pastaraisiais metais demo
kratu partijoje buvo pradėju
sios aktyviau reikštis American

NESIBAIGIANTI BYLA
Kaip žinia, Northern India

na Public Service Co yra pra
dėjusi statyti Indianoje, prie 
Mičigano ežero, Indiana Dunes 
rajone, 685 megavatų galingu
mo ir 450 mil. dol. vertės ato
minę jėgainę elektrai gaminti

FDA ir vaistų sąrašas
Senato monopolių komitete 

vedamas apklausinėjimas vajsr 
tų tinkamumo ir vaistų gamin- 
tojij monopolio klausimu.

Jame vaistų ir maisto admi
nistracija pareiškė, kad ji 
mananti artimoje ateityje pa
skelbti naują sąrašą tinkamų 
vartojimui vaistų. Esą, dabar 
kaikurie daktarai nežinant 
pacientams, vengia prirašyti 
pigesnius genetikos vaistus, 
nors pigesnieji genetikos vais
tai faktinai yra ta pačia for
mule padaryti, kaip ir bran
gesnieji. ■ ' s

ir gal būt seimas jį,svarstys.
Po vaišių SLA 318 kuopos val

dybos nariai apsvarstė kai kup
riuos savo kuopos reikalus, ši 
Northtsaidės kuopa gyvuoja, bet 
SLA 226 kuopa kadaise buvo 
gausi nariais ir veikli, bet kai šį 
rajoną užplūdo “lotynų” banga, 
tai jos nariai išsikėlė į kitas apy
linkes. Tokiu būdu 226 kuopa 
susirinkimų nešąukia, tiktai se
kretorė Emma Petraitienė su
renka narių mokesčius. Neseniai 
likvidavosi ir.Humboldt Parko 
Lietuvių klubas.

Svečiai praleido popietę gra
žioje ir draugingoje atmosfero
je. Koresp. š.

help Waited — male 
D«rbfalnkg Reikia

BODY SHOP 
Experienced body men and painters 
needed for busy south suburban shop. 
Top pay and medical insurance 

available.
DOLTON BODY SHOP 

14435 GREENWOOD RD. 
DOLTON. ILLINOIS 

841-3700

plan

5ĮS
REAL ESTATE FOR SALE 

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

FULL TIME SALES 
No Saturdays, no Sundays. 

Experienced preferred but not 
required.

Please apply:

WOOLWORTH COMPANY 
674 N. Michigan Ave.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

PIRKITE DABAR SAVO DOVANOMS 
SIŲSTI Į LIETUVA

Taip pat savai šeiniai Kalėdų ^proga.
Pinigus taupantis pardavimas iš sandėlio.

SEKMADIENI, LAPKRIČIO 16 D. NUO 9 RYTO IKI 4 V. POPIET
Didžiausias už bet kada buvusį išpardavimas Philmaid Lingerie — 

pižamos, suknios, darbo apranga namuose, pilno ir pusės dydžio apatinukai. 
Įvairus gabalai medžiagos, apsiuvinėjimai, elastiškos juostos. Nailono, sa- 
tinos. trikotažo ir kitokie drabužiai nuo 30 iki 50 dydžio.

SPECIALUS ĮVAIRIOS MEDŽIAGOS GABALŲ MAIŠELIS TIK 50 c. 
Tai tik la'bai maža dalis krautuvių kainos.

Douglas “L” sustoja prie Racine ir Morgan stočių.

1022 W. VAN BUREN ST.
Didelė .automobiliams aikštė veltui.

PRANEŠKITE IR ATVYKITE KARTU SU SAVO ARTIMAISIAIS.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.

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

z "" ■ ■ —■

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
y

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėio 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar ju 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, 
aip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 

viskų reikalų renesanso.
K'NUOJA: Chicagoje ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — 516.00, 

trims mėn. — S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo-

> — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai. 

Prašon, naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJhNOS,
1739 So. Halted St., 
Chicago, 111.30608

I Į Siunčiu------ -------  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga jaremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS . ______ ____ __ _______________

ADRESAS .

— Mokslo ir Pramonės Mu
ziejuje atidaryta rumunų-tau
todailės paroda. Dalis daiktų 
yra iš Tautinio meno muzie
jaus Bukarešte. Ypatingai dė
mesį patraukia Moldavijoj ga
minami kilimai ir įvairūs namų 
puošimo ornamentai. Paroda 
bus iki gruodžio 3 d.. r .

— Vis daugiau JAV Kongre
so narių rodo pritarimo rezo
liucijai Lietuvos inkorporavimo 
nepripažinimo reikalu. Kon- 
gresmanas J. 'Herbert Biirke at
siuntė raštą Amerikos Lietuvių 
Tarybai, pabrėždamas reikalą 
pasipriešinti interpretacijai, ko
kią Sovietų Sąjunga teikia Hel
sinkio konferencijos aktui, ir 
išryškinti, kad nepasikeitė ilga
metė JAV politika nepripažinti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
teisėto prijungimo. ■

— Mėnesinis laikraštis anglų 
kalba “Speak Up”, Box 272, To
ronto, Ont., M5T 2W2, Canada, 
spalio laidos skiltyje The Coun- 
terrevoliution rašo apie katali
kų Bažnyčios persekiojimą oku
puotoje Lietuvoje. Ten vyks
tančią žmonių rezistenciją laik
raštis prilygina su pirmųjų krik
ščionių Romos katakombomis. 
“Speak Up” savp drąsia laiky
sena sukėlė daugelio kanadie
čių ir amerikiečių dėmesį, ypa
tingai tautinių mažumų žmonė
se. Leidėjus atstovauja G, Ur
bonas. ,■. - - J

— L. šimučio knygą “Ame-" 
rikos Lietuvių Taryba”1 -gavęs 
Australijos lietuvių veikėjas P. 
Alekna, .dėkodamas Altai, pa
žymi, kad ji buvo įteikta Syd-! 
nejaus lietuvių klubo bibliote
kai. ’■>. . • t

— William Martišius, filmų 
kūrimo srityje San Francisco 
valstybiniame universitete pa
siekęs bakalaureato laipsnį, 
svarsto galimybes sukurti isto
rinį filmą apie Lietuvą. Apie 
tą planą' painformavo Ameri
kos Lietuvių Tarybą.

— Balfo seimo banketas pra
ėjo labai geroje nuotaikoje. 
Visus sužavėjo Liet. Ev. Tėviš
kės parapijos moterų nonetas, 
vadovaujamas ir mokomas muz. 
Jurgio Lamsačio su Viktoro 
Jurkšaičio palyda. Tą puikų 
muzikinį vienetą sudaro ponios 
ir panelės: Lilė Buntinienė, Ire
na Kleinaitytė, Karina Srugytė, 
Aldona Buntinaitė, Klaudija 

-Sedaitytė. Zelma Juškėnienė, 
Kristina Sinickaitė, Būta Naujo- 
kienė ir Edita Žejnaitaitytė. Jų 
tarpe yra puikiai dainuojančių 
solo. Parinktos dainos ir jų iš
pildymas visiems labai patiko.

— Prof. J. Ereto knyga apie 
• užmirštąsias Baltijos valstybes 
'Amerikos Lietuvių Tarybos rū
pesčiu yra leidžiama italų kal
ba. Lėšomis šio leidinio pasi
rodymui talkina Chicagos atei
tininkai sendraugiai.

1 — Dr. Kazys Bobelis dalyvavo 
Balfo seime Chlcagoje, lapkri
čio 8 d., ir pasakė sveikinimo 
kalbą Amerikos Lietuvių Tary
bos vardu.

— Lithuania — šitokiu pava
dinimu iliustruotas leidinys an- 

,glų kalba jau spausdinamas
Vilnius. Bernardinų gatvė IV. Vijeikio spaustuvėje. Spau-

CICERO IŠNUOMOJAMAS 4 kamba
rių apšildomas hutas 1-me aukšte tik 
.dirbantiems ię suaugusiems. Užda
ras porčius. teitomis išklota vonia, 

yra krosnis ir šaldytuvas.
, •/ . . Reikia užstato.

i J Tel. 652-2113.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
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Kilnojamieji vaikai 
blogai mokosi

Nepastoviai gyvenančių že
mės ūkio darbininkų vaikai la
bai blogai mokosi mokykloje. 
Jie yra atsilikę 6 —18 mėnesių, 
palyginus juos su kitais.

To priežastis yra nuolatinis 
kilnojimasis iš vietos į vietą, 
nuovargis, blogas ir nepakan
kamas maistas ir tt 97 mil. dol. 
suma, skirta persikeliančių 
vaikų mokslo reikalams, nėra 
pakankama.

Atstovų rūmų auklėjimo ko
mitetas tyrinėja šį klausimą ir 
manoma, kad reikėtų išleisti 
naują pagerintą įstatymą.

dai paruošė kun. J. Prunskis. 
Iš spaudos 'išeis lapkričio pabai
goje ir numatoma jį jau turėti 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavime lapkričio 22 d. Pick- 
Congress viešbuty.

—- Young Americans for Free
dom demonstracija prie IBM rū
mų gerai pavyko. Spaudos kon
ferencijoj turėjo progos pasi
reikšti pabaltiečių atstovai. Lie
tuvių vardu kalbėjo Alto infor
macijos vedėjas kun. dr. J. 
Prunskis. Demonstracijoj savo 
plakatais kreipė dėmesį latvis 
Tedis Zierinš ir mūsiškis Vik
toras Motušis. Reikia pastebė
ti, kad demonsaracijos ir kon
ferencija buvo ruoštos paskubo
mis.

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

— Patricia Dapkutė išrinkta 
Į Fox kolegijos Studentų tary
bų. Taryba atstovauja studen
tus ir planuoja kultūros bei 
sporto veiklą, taip pat organi
zuoja pramogas.

gimtadienis
Lapkriočio 9 d. gražioje SLA 

iždininkės Euphrosine Mikužiū- 
tės rezidencijoje, 2026 N. Hum
boldt Blvd., buvo paminėtas jos 
gimtadienis šeimyniškoje nuo
taikoje. Svečių tarpe dalyvavo 
solenizantės sesutės p-ia A. Ja- 
tis-Juozaitis, jaunesnioji sesu
tė, šeimininkė, Emily Juciūtė, 
p. p. Wally ir Valerija Čherry, 
dail. Mikas 'Šileikis, na, ir pati 
Euphrosine. i . ;

Prie gausių vaišių stalo-nesi
gailėta SLA iždininkei kompli
mentų ir sugiedota-Ugiausių mė
tų. Kadangi solenizantė yra il
gametė SLA iždininkė ir kitu • 
lietuvių organizacijų veikėja, po
kalbio metu painformavo sve
čius apie Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje seimą Chicago j e, 
ris Įvyks ateinančiais metais lie
pos mėnesį Piek Congress vieš
butyje. Seimo metu 6-sis apskri
tis rengia banketą, ji patarė ja
me dalyvauti. Mikužiūtė papa
sakojo apie veiklą bei poilsio na
mų — vasarnamio planavimą,

— Encyclopedia Lituanica 
bus Altos įteikta kongr. E. Der- 
winski ir laikr. W. Andersonui, 
įvertinant jų nuopelnus Lietu
vos reikalui.

— Cleveland o Lietuviu Tau
tinių šokių grupė ’’Grandinėlė” 
dalyvaus Baltimorės LB. ruošia
mam koncerte lapkričio 15 d: 
Lietuvių salėje.

—. Lietuvių šaulių Sąjunga 
paruošė meniškus, tautiniais 
motyvais paruoštus, adresus, 
kuriuos lapkričio 22 d. įteiks 
'kongresmanui E. Derwinskiui 
ir laikraštininkui W. Anderso
nui, pagerbdami jų didelius 
pąsitarnavimus Lietuvos reika
lui. Abudu jie tą dieną atvyks 
į Chicagą dalyvauti jų pagerbi
mo bankete.

— Jonas G. Evans Sr. ir Jo
nas Kvečas su artimaisiais da
lyvaus F. Vaitkaus skridimo per 
Atlantą 40 m. sukakties minė
jimo bankete, kurį rengia Nau
jienos. Rengėjai maloniai kvie
čia visus tautiečius dalyvauti 
ir prašo vietas rezervuoti iš 
anksto Naujienose. Telefonas 
421-6100.

— Sol. Dana Stankaitytė, for
tepijonu palydint muz. Aloyzui 
Jurgučhii, išpildys meninę pro
gramą Altos bankete lapkričio 
22 d. Pick-Congress viešbuty 
pagerbiant kongr. E. Der- 
■tvinskį ir laikraštininką W. An
dersoną.

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

MUMS GERAI KARTU
6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 

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

2 BUTU MEDINIS. 2 auto garažas. 
Reikia specialisto ranku pataisymui, 
Marquette Parke. $13.000.

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

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų, me- ' 
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
S35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS

(Pr).

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVE. 

Tel. 257-5861

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

Real estete. Nottry Publle.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnlg 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

- ' "-s

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. ‘

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

■ ME INSU
Call Frank Zapolis 
3208'/į W.95th St.

GA 4-8654
“^i-^r*T-ilHi-^rir Ao--

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

— Cicero Medžiotojų ir Žve
jų Ešerio klubo balius įvyks p. 
Pečkaus svetainėje š. m. lapkri
čio 15 d., 8 vai. vakaro, 1500 
So. 49 Avenue, Cicero. Gros 
linksma Ramonio muzika. Įėji
mas ir vakarienė tik $5.00 as
meniui. Valdyba

(Pr).

.........

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. (50632. Tel. YA 7-5980 

' - --- -.... *

Dėmesio 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

—~

♦ Venecuelos Lietuviu Drau
gija rengia Rudens linksmava- 
rį lapkričio 15 d. B. Pakšto sa
lėje, 3800 So. California Ave. 
Šokiams gros šaunus B. Pakšto 
orkestras. Veiks laimės šulinys. 
Programą išpildys Vyčių choras. 
Šalti ir Šilti patiekalai. Pradžia 
7 vai. vak., auka $7 asmeniui. 
Bilietus prašoma įsigyti pas 
platintojus. Informacijoms 
kreiptis tel. 225-4995 dieną ąrba 
776^-3727 vakarais.__ _ •(Pr).

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
lietuvį kailininką 

Chicago je “

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

TeL 263-5826 
(įataigoa) ir 
677-84A9

(buto)

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

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
REpublIc 7-1941




