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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

apeliaciją aukš

rijų marokiečiams neparlri

Pasiūlė paleisti 
politinius kalinius

Giedra, šilčiau.
Saulė teka 6:38, leidžiasi 4:31

kė pamokslą ir paskyrė bausmę 
už teismo įžeidimą.

Antstoliai nuvedė ją į 26-tą 
gatvę, bet ten ji padėjo užstatą 
ir vidun nebuvo įvesta.

Prezidentas Fordas priėmė 
Izraelio parlamento delegaciją 
Baltuose Rūmuose ir gana ilgai 
kalbėjosi apie Izraelio santy
kius su kaimynais.

Teisėjas Douglas stengėsi da
lyvauti posėdžiuose ir svarsty
muose, bet paskutiniu metu įsi
tikino, jog tai nepakeliama jam 
našta.

♦ Beirute ketvirtadienį vėl 
prasidėjo susišaudymai tarp ko
vojančiu pusių. Palestiniečiai 
bandė pulti Pan American lėk
tuvus ir angarus. Libano kariai 
nušovė du palestiniečius.

misijonierius George Dunne, pagerbiamas Stanley R. Molis, 
solistas Algirdas Brazis, Ray Anderzunas 'ir architektas A 
Kerelis. ■ •

♦ Ispanijos premjeras Arias 
Navarro vakar tarėsi su Maro
ko užsienio ministeriu ir su jo 
atvykusia delegacija. Ispanai 
negali įtikinti marokiečių, kad

Nenusistovėjusi 
marokiečių valdžia
MADRIDAS, Ispanija. — Ma

roko užsienio ministras Osmanas 
vėl atskrido į Madridą, kad galė
tų tęsti pasitarimus dėl ispanų 
Sacharos teritorijų.

Savo laikui Ispanijos vyriau
sybę pareiškė, kad ji sutiksian
ti atiduoti Sacharos, žemes 
Jungtinėms Tautoms, tai Maroko 
karalius Hasanas II nori, kad 
bent dalis tų teritorijų būtų ati
duotos jam. Greta esanti Mau
ritanija taip pat nori gauti da
lį ispanų Sacharos. Pretenzijų 
reiškia ir Alžirija. . ' į/-'

Bet Ispanijos vyriausybėj vi
są reikalą atiduos Jungtinėms 
Tautoms, kad jų priežiūroje bū
tų pravestas plebiscitas ir be 
vietos gyventojų žinios Sacha
ros žemės nebūtu dalinamos.

nariams, negalėjo išeiti iš par
lamento, nes nebuvo tikras, į 
keno rankas jis pateks. Parla
mentas nebuvo saugojamas, o 
jį apsupo komunistų kontroliuo
jami darbininkai. Bet Azevedo 
pasiekė premjero reidenciją.

♦ Vakar gen. Franko sveika
ta vėd pradėjo silpnėti. Gydyto
jai nustatė, kad kraujas vėl ver
žiasi į vidurius. Gydytojai ma
no, kad plyšo buvusios operaci
jos nevykusiai susiūta siūlė. La
bai susilpnėjo ligonio širdis, ne
randa priemonių jai sustiprinti. 
Gydytojai bijo daryti dar vieną 
operaciją.

Angolos sostinėje komunis
tams pavyko sustabdyti Luan- 
don besiveržiančius karius iš 
pietų ir šiaurės. Pranešimai sa
ko, kad Angolos nepriklausomy
bės siekiančios demokratinės jė
gos susitarė neleisti komunis
tams įsigalėti visame krašte.

Sovietų valdžia paskelbė, 
kad ji pripažįsta “preidento Ne
to” vadovaujamą Angolos vy
riausybę ir planuoja Luandoje 
pastatyti pačią didžiausią sovie
tinę ambasadą.

♦ Ambasadoriaus pasiūlymas
Jungtinėms Tautoms paskelbti 
amnestiją visiems politiniams 
kaliniams sukėlė didelio susirū
pinimo sovietų diplomatų tarpe. 
Jie nebuvo pasiruošę aiškintis 
ir nebuvo gavę jokių instrukcijų 
šiuo klausimu. . • ■

o Portugalijos karo taryba 
yra susirūpinusi, kad komunis
tai nepajėgė karo jėgų pagalba 
padaryti perversmo, bandys ruo
šti perversmą darbininkų uni
jų pagalba. Už kolonijų sugužė
ję Portugalijos komunistai su
lindo Į unijų vadovybę, kurią ko
munistams perdavė gen. Vasco 
Goncalves. Dabartinė valdžia 
unijų klausimo dar nesvarstė.

Portugalijos premjeras Aze-

Iš kairės i dešinę Stanley J. Moliui pagerbti komiteto nariai, 
stovi: Normanas Buršteinas, John Drevin, John G. Evans Jr., 
komiteto pirmininkas, kun. Ansas Trakis, Cook apskrities ko-

Praeitą savaitę Lisabone so
cialistai ir liberalai buvo suruo
šė pačią didžiausią demonstraci
ją. Susirinko 50,000 žmonių 
premjero Azevedo reikalavi
mams pritarti. Minėtą demons
traciją pagadino du komunistų 
jaunuoliai, paleisdami dvi skar
dines ašarinių dujų. Jie buvo 
sučiupti ir gerokai apkulti. Jei
gu ne karo policija, tai vargu 
be ligoninės jie būtų apsiėję, bet 
policijos paleisti šūviai pagadino 
demonstracijos pabaigą.

šiandien komunistų kontro
liuojamos darbininkų unijos dar
bininkai subrinko tiefe parla
mentu ir pradėjo reikalauti di
desnės algos ir daugiau statybos 
darbų, nes pastaruoju metu sta
tyba veik visai sustojo. Dabar
tinė vyriausybė stengiasi gauti 
paskolų iš užsienio, bet turi pra
eiti kiek laiko, ? kol .paskolų do
kumentai bus sutvarkyti.

Kiekvienam aišku, kad prie 
parlamento rūmų įvykusi de
monstracija yra politinio pobū
džio. Komunistai nenorėjo leis
ti dabartiniam parlamentui pra
dėti darbo. Tiktai susiformavu
si Azevedo vyriausybė prižadėjo 
sudaryti sąlygas, kad steigiama
sis parlamentas galėtų pradėti 
darbą Portugalijos konstituci
jai paruošti, šiandien pats 
premjeras Azevedo turėjo pasa
kyti pagrindinę kalbą ir išdė
styti išrinktiesiems vyriausybės 
planus bei pageidavimus.

Dabartinėje Portugalijoje yra 
pilna žodžio, spaudos ir demon
stracijų laisvė. Komunistai pa
sinaudojo šia laisvę ir suvarė sta
tybos darbininkus prie parla
mento, kad parodytų savo galią 
ir pakenktų vyriausybei sutvar
kyti teisinius krašto reikalus.

Parlamente susirinkusieji la
bai nepatenkinti tokia didele de
monstracija, tyet jie jau pla
nuoja dar vieną, kuri turėtų 
baigti visas tuščias politines 
demonstracijas. Portugalija ne
nori diktatūrinės santvarkos. 
Diktatorius kraštą valdė 45 m. 
Portugalijos gyventojų daugu
ma pasisakė prieš diktatūrą, jie 
neleis komunistams primesti sa
vosios. Portugalijos karo jėgos 
yra priešingos komunistinei dik
tatūrai, bet jos nenori kištis į 
konfliktą, kol nevartojami gin
klai.

Mažės namų dydis
Ateities namai nebus tokie 

dideli, kaip iki šiol kad buvo 
statomi. Be to, ir kaina jų bū
sianti aukštesnė. Tokią išvadą 
padarė San Franciske susirinkę 
nejudomo turto biznieriai.

Namų dydis mažės tai pačiais 
ekonominiais sumetimais, kaip 
ir automobilių.

Namų pirkimo-pardavimo apy
varta šiek tiek padidėjusi, bet 
ne dėl 5% mokesčių kredito, ku
rį valdžia teikia. Paskolų nuo
šimtis, gal būti, šiek tiek kri- 
siąs, bet 1976 m. jis vėl pakil
siąs, pasak namų ir miestų au
gimo sekretorės C. A. Hilles.

Patricia Hearst ir Sara J. 
Moose bylų nagrinėjimas, gal 
būt, galės būti atidėtas sekan
tiems metams. To siekia jų gy
nėjai — advokatai. Jie įrodinė
ja, kad sugaištas laikas kalti
namųjų psichiatriniam stoviui 
tirti, turi būti neįskaitomas i 
90-ties dienų laikotarpį nuo su
ėmimo dienos, kaip federalinės 
valdžios parėdymas reikalauja. 
Teisėjas tuo klausimu dar nėra 
pasisakęs. Prisilaikant taisyk
lių, bylų nagrinėjimas turėtų 
prasidėti gruodžio 15 d.

Hearst kaltinama banko api
plėšimu, o Moore — nužudyti 
preidentą.
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Šeštadienį, lapkričio 15 dieną, 
7 valandą vakaro, Personality 
Lodge salėje, esančioje 6649 S. 
Archer Avenue, Chicagoje. Visa 
lietuviškoje Chicaga pagerbs 
visuomenės veikėją ir gerą 
Amerikos lietuvį Stanley J. Molį.

Molis dirbo ir tebedirba lietu
viams naudingą darbą, ruošda
mas minėjimus, sakydamas kal
bas, organizuodamas lietuviškas 
programas, rengdamas šokius, 
radijo valandėles, priremdamas 
savo petį Naujienoms, padėda
mas lietuviams politikams ir at
stovaudamas lietuvius ameri- 
čių tarpe, šiandien jis dirba at
sakingą darbą Chicagos miesto 
savivaldybėje.

Chicagos lietuviai turės pro
gos įvertinti Molio atliktą dar
bą ir tinkamai jį pagerbti. Mi
nėjimas ruošia SLA 228 kuopa, 
pirmininkaujant J. G. Evans Jr. 
Informacijoms pragoma kreip
tis į Evansą RE 7-8600 tele
fonu.

Planuoja eiti į aukštesnį teismą
Ralph Newman advokatas pa

reiškė, kad jie planuoja eiti į 
aukštesnį teismą, nes vertinto
jas neprisipažįsta kaltu.

Advokatai rengiasi palaukti, 
kol bus paskirtą bausmė, o vė
liau jie paruoš
tesnį teismą, nes vertintojas ne
prisipažįsta katu.

Advokatai rengiasi palaukti, 
kol bus paskirą bausmė, o vė
liau jie paruoš apeliaciją į aukš
tesnį teismą. Newman gali gau
ti iki aštuonerių metų kalėjimo 
už dokumentų klastojimą.
Teisėjas Miller apibarė Langford

Lietuviams pažįstama Anna 
R. Langford, buvusi pietinės 
Chicagos aldermanę, buvo pa
skirta ginti vieną kaltinamąjį. 
Paskelbus teisėjui bylos eigos 
patvarkymus, ji užprotestavo ir 
teigiamojo negynė. Ramiai sė-

Pareigas ėjo 36 metus, parašė daugiausia 
motivuoty teismo sprendimu

WASHINGTON, D. C. — Vyriausio teismo teisėjas William 
O. Douglas, ligos ir skausmų kankinamas, trečiadienį įteikė pre
zidentui G. Fordui atsistatydinimo pareiškimą. Teisėjas Douglas 
yra vienas didžiausių-Amerikos teisininkų, 36 metus ištarnavęs 
vyriausiame krašto teisme ir parašęs daugiau motyvuotų spren- 
imų negu bet kuris kitas aukščiausio teismo teisėjas.
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Ralph Newman buvo pakvies- į dinčiai advokatei teisėjas pasa
tas įvertinti dalį prezidento Nik- 
sono dokumentų. Teismas pri
pažino, kad tie dokumentai bu
vo netiksliai įvertinti, bet ir do
kumentai pasirašyti sena data. 
Prezidentas Niksonas tuos do
kumentus padėjęs į archyvus ir 
norėjęs-gerokai sumažinti savo 
pajamų mokesčius.

•Pajamų lakštus tikrinantieji 
pareigūnai nepripažino buvusiam 
prezidentui teisės nurašyti iš 
pajamų stambias sumas. Prezi
dentas Niksonas vadovavosi ne
tiksliais Newriano padarytais 
vertinimais ir vertinimo su klas
totomis datomis.

NEW YORK, N. Y. — JAV 
ambasadorius Daniel P. Moyni
han pasiūlė visoms Jungtinėms 
Tautoms ppaleisti visus politi
nius kalinius.

Jeigu mes nesirūpinsime poli
tiniais kaliniais kiekviename 
krašte, mums žmonių laisvė vi
sai neberūpi, — pareiškė am
basadorius Hoynihan.

Paaiškėjo, kad dabartiniu me
tu daugiausia politinių kalinių 
yra Sovietų Sąjungoje ir ki
tuose diktatorių valdomuose jie be plebiscito Sacharo terito- 
kraštuose,

RALPH NEWMAN PRIPAŽINTAS KALTU, 
SKŲSIS AUKŠTESNIAM TEISMUI 

Teisėjas nubaudė lietuviams pažįstamą 
advokatą Anna R. Langford

CHICAGO, Illinois. — Lietuviams gana gerai pažįstamas 
knygų kainų vertintojas ir Lincolno istorijos žinovas Ralph G. 
Newman buvo pripažintas kaltu neteisingais dokumentų verti
nimais.

DIDESSNIŲ ALGŲ
Socialistai ir liberalai kviečia kitę 

miestu darbininkus demonstracijoms
LISABONAS, Portugalija. — šiandien susirinko Portugalijos 

rinkti atstovai krašto konstitucijai nustatyti, bet jie staiga pasi
juto apsupti didelės minios. Pasirodo, kad Lisabono statybos dar
bininkų unija apsupo susirinkusius parlamentarus ir pareikalavo 
didesnių algų ir daugiau darbo.

Douglas kartais mėgsta para
šyti straipsnį, kuris kongreso 
atstovui Fordui tada nepatiko.

Douglas vedė jauną 
teisininkę

Teisėjas Douglas buvo kriti
kuojamas už tai, kad jis, vyres
nio amžiaus žmogus, vedė jau
ną teisininkę.

Dabartiniu metu teisėjas yra 
77 metų amžiaus, o jo žmona, 
ginanti bylas įvairiuose teismuo
se ir gyvenanti su teisėju, yra 
tiktai 32 metų amžiaus. Metų 
skirtumas didelis, bet jiedu gra
žiai sugyvena, domisi teisės pro
blemomis. Visą ligos metą jo 
žmona Cathy gražiai ligonį pri
žiūri ir, jei reikia, pavežioja ra
tukais.

Chicagos gydytojai pradės 
gydyti

Cook apskrities ligoninės gy
dytojai susitarę su miestu dėl 
darbo sąlygų ir jau pradėjo dar
bą miesto ligoninėje.

Paskutinėm dviem savaitėm 
Cook apskrities ligoninės gydy
tojai mitingavo ir gatvėmis su 
plakatais vaikščiojo, reikalau
dami pagerinti darbo sąlygas vi
soje ligoninėje.

Vakar pavyko susitarti dėl lai
kinos sutarties, o vėliau jau bus 
vedami pasitarimai tikrai sutar
čiai su miesto sveikatos komisi-

Teisininkai pripažino 
'teisėjo autoritetą

Vyriausiame JAV teisme bu
vo daug teisėjų, bet reikalai taip 
susidėjo, kad teisėjas Douglas 
veik visuomet turėjo rašyti 
sprendimo motyvus. Apskaičiuo
jama, kad teisėjas Douglas, iš 
400 vyriausio teismo išleistų to
mų, prirašė veik visą šimtą.

Vyriausias teismas Amerikoje 
įprasta vadinti pirmininkų var
dais. Dabar kalbama apie “War
ren teismą”, paskelbusį visą 
kraštą palietusių sprendimų, bet 
motyvus “Warren teismo” spren 
dimams daugiausia ruošė teisė
jas Douglas.

Daugelis nesutiko su 
teisėjo motyvais

Teisėjas Douglas buvo geras 
konstitucinės JAV teisės žino
vas ir darbštus istorikas. Jis 
visuomet studijuodavo motyvus, 
vertusius teisėjus ar įstatymų 
leidėjus paruošti sprendimus ar
ba įstatymus.

Vyriausiu teismo teisėju jį 
paskyrė prezidentas Franklin 
Rooseveltas, o dabartinis prezi
dentas, kai jis buvo respubliko
nų partijos vadas kongrese, no
rėjo apkaltinti teisėją Douglas, 
bet nesurinko pakankamai pri
tarėjų.

' The First and Greatest \
Lithuanian Daily in America

Ruošiamas planas
New Yorkui gelbėti

NEW YORK, N. Y. — Guber
natorius Hugh Carey, didesnie
ji bankininkai ir politikai ruo
šia planą ekonominei New Yor- 
ko padėčiai gelbėti.

Patirta, kad prezidentas For
das sutiktų pakeisti griežtą sa
vo nuomonę, jeigu jis matytų, 
kad ir pats miestas bei valstija 
nori padėti didmiesčiui išvengti 
bankroto.
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jųjų laikų Lietuvos istorija ir

Tikrai, šį lapkričio mėn. vyksta visų mūsų didžiųjų orga
nizacijų konferencijos — s&imai. Neseniai praėjo Chicagoje 
drimetinis Balto seimas. Čia pat jau ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos metinis suvažiavimas, kuris įvyks lapkričio 22 d. Pick 
Congress viešbutyje, Chicagoje, o tos pačios dienos vakare ten 
pat įvyks Lietuvos laisvės gynėjų laikraštininko Bill Andersono 
ir kongresininko Edward J. Dervinskio pagerbimo banketas. 
5.aip paprastai, Alto suvažiavimai esti gyvi ir gausūs dalyviais.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto metinis seimas 
įvyks lapkričio 29-30 dienomis Brooklyne, N. Y., Kultūros Židinio 
patalpose. Be Vliko valdybos, Tarybos ir Tautos Fondo Centro 
narių bei atstovų pranešimų, dr. Bronius Nemickas kalbės apie 
Helsinkio konferencijos susitarimų teisinę prigimtį, šis Vliko 
seimas bus svarbus ne tik atliktų darbų įvertinimo ir ateities 
veikios gairių nustatymo atžvilgiu, bet ir tuo, kad tuo pat laiku 
įvyks ir naujos Vliko vadovybės sudarymas sekančiai kadencijai.

Sveikindami Amerikos Lietuvių Tarybos ir Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto svarbiausius suvažiavimus, linkime 
sėkmės ir vieningo darbo taip gyvybinėje Lietuvos išlaisvinimo 
veikioje, tęsiant neatlaidžią kovą prieš mūsų krašto okupanto 
suktas užmačias. ...  ■ ■

šia prbga kviečiame LVLS-gos narius ir visus tautiečius iš- 
-eivijoje visu kuo remti tiek Vyriausiąjį Lietuvės -Išlaisvinimo 
Komitetą bei jam lėšas telkiahtį Tautos Fondą, tiek ir Amerikos 
l ietuvių Tarybą. ; , ■ -

LVLS-gos Chicagos kuopos 
metinis susirinkimas įvyks lap
kričio 23 d. Apie laiką ir vietą 
valdyba painformuos kuopos 
narius laiškais. Darbotvarkėje 
numatyta LVLS-gos prezidiu
mo pirm. G. J. Lazausko pra
nešimas, prof. M. Mackevičiaus 
paskaita Helsinkio konferenci
jos t Ana, naujos valdybos rin
kimai ■sekantiems metams, nau
jų narių pristartymas, savo spau
dos ir veiklos reikalai, a. a. agr. 
Jono Bertašiaus prisiminimas.

*■ Daugelio organizacijų vei
kėja Alena Devenienė, gyv. 
Santa Monika, Calif., po opera
cijos sustiprėjus tikisi dalyvauti 
ALTo suvažiavime Chicagoje ir1 
kituose suvažiavimuose.

♦ Varpininkų Leidinių Fondo 
pirm. Zigmas Dailidka, Chica- 
gaje, sveiksta, grįžęs iš ligo
ninės.

* Dail. Česlovas Januška, gyv.

Ozone Park, N. Y, yra iivykęs 
į Europą ilgesnei kelionei.

* Neseniai išėjusiame “Sėjos” 
or. 3, 1975, yra šie straipsniai: 
Vyriausias Lietuvos laisvės vei
ksnys, L. Š. — Prof. dr. Petras 
Avižonis, B. V. Mačiuikos — 
Socialinės ir kultūrinės proble
mos Lietuvos kaime, Z. Dailid- 
kos ir V. Čižiūno straipsniai 
Lietuvių Bendruomenės klausi
mais, dr. V. Sruogienės — Tarp
tautiniai moterų metai, J. NaŠ- 
liūno — a. a. Izidorius G. Toliu
šis, K. Karvelio — Kas dainon 
nesudėta, A. Grigiškio — Lietu
vos žemėje įmintos pėdos, Nau-

“Sėja” pradėta leisti 1953 m. 
mėnesiniu laikraščiu. Dabar 
žurnalas išeina 4 kartus per me
tus. Prenumerata — 5 dol. 
Adm. adresas: -J. Urbelis, 1649 
N. Broadway, Melrose Park, 
Ill. 6U160.

♦ Dr. V. -Sruogienės veikalas 
apie Steigiamąjį Seimą netru
kus išeis iš spaudos, tikimasi 
apie Naujuosius Metus. Leidžia 
Vysiausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas.

■NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA. RAKŠTI S d f AKYSE

SŽSK

PLUNKSNOS MEISTERIS
Minint -Jo 10 metų jmirties sukaktį

Tik paminėjus T964 metais 
žurnalisto, publicisto Henriko 
Blazi 60 metų amžiaus ir 40 me
lų veiklos sukaktis, jau 1965 
m. lapkričio 11 d. jo netekome.' 
Apibūdinant jį spaudoje matęsi' 
antraštės: “Plunksnos meiste
ris”, “Su .plunksna per pasau
lį*’ ir kt. Tai buvo produktyvus 
žurnalistas. AlvyLęs į Ameri
ką redagavo sav. “Lietuvių Ke-: 
lią” ir nuo 1953 m. IPU biūle-' 
tenį anglų kalba, daug padė
jo “Varpui” ir besisteigiančiai 
“Sėjai” patį pirmąjį dešinit-

daug

esama
Kaune

■kų, . daug atsitikimų, 
darbų, ir ^erų’ir blogų.

Visokių jaunų vyrų 
visais laikais ir visur,
buvo ir tokių jaunų vyrų, ku
rie mylėjo dabartį, jos dova
nas, semiamas rieškučiomis ir 
glėbiais, ir visai nekvaršino 
savo jaunos galvos, kodėl Šan
čiuose darbininko vaikai mur
zini, kodėl Suvalkijos ūkinin
kai streikuoja, kodėl Kalvari-. 
jos atlaiduose elgetos karą ke
lia.

Tikiu, kad ir šių dienu Kau- 
no ar Vilniaus jaunimas pana
šus, kaip ir mes buvome. Yra 
mylinčių dabartį ir semiančių 
žemiškąsias gėrybes be mažiau 
šio galvos skaudėjimo ar rū
pesčio. Bet yra daug ir tokių, 
-kurie norėtų -keturiais vėjais 
■ūžti, ketiniais frontais karinu-- 
-ti. Yra daug ir tokių, kurie- 
•nOrėtų paklausti, kodėl Kauno

Jam įnirus, išsamesnius ne
krologus parašė dr. Kazys Kar
velis “Varpo” nr. 7 ir luo metu 
buvęs “Sėjos” redaktorius ra
šytojas Antanas Rūkas 1965 m. 
“Sėjoje” str. “Retėja šertoji’ 
gvardija”. Kasgi geriausia 
gali pavaizduoti didyjį žūr-. 
nalistą, jei ne patys žur
nalistai, kurie kartu išgyveno Pažangos namuose ir Vilniaus 
laiko bėgyje įvairius spaudos' Vyskupų rūmuose rusas sėdi, 
laikotarpius. Todėl tam tikslui kodėl falsifikuojama Lietuvos 
čia pateikiame rašytojo Antano istorija, kodėl uždaryti vartai į 
Rūko minėtą straipsnį, 
dedikuotą 
miniinui.

tada!Vakarų pasaulį.
Henriko Blazo at-

pusėse vandenynų 
retėja senoji 

retės, 
antras

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių -tautą 4r -beturiu 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. l*en 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 lieoian- 
čias knygas. Jis perskaitė Šimtus knygų ir parašė 52 psL knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršrfiaį, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halšted St, Chicago, Ill. 68608.

jeigu jis nori išlaikyti leidinio 
■tam tikrą liniją ir lygį. Tai ži- 
nau iš savo asmeniško patyri- 
Tuo. Redaguoju IUP Biuletenį 
jau dvylika metų, organizacijai 
priklauso 13 tautybių su žy
miais vardais ir titulais, o kai 
reikia Biuleteniui medžiagos, 
labai dažnai nuo viršelio iki 
viršelio man tenka prirašyti 
viską pačiam ir niekad nema
žiau kaip 60% viso turinio.

■ "Tavo . pirmoji siūloma tema 
neliestina .. 3” “Antrąją temą 
apgalvosiu ir gal pajudinsiu. 
Pasistengsiu kuo nors daugiau 
prisidėti, kas gnan atrodytų 
reikšminga ir svarbu”.

Gal būt, ir apgalvojo, gal būt, 
ir pajudino, bet prisidėti (be 
abejonės, tai būtų buvę reikš
minga -ir svarbu) nebesuspėjo, 
nes.-r- palengva retėja senoji 

:gvardija abejose pusėse vande
nynų ..,.

biografiją, kuri butų spalvin
ga neeiliniais nuotykiais Rygos, 
miesto lietuviuko, IŠukeliavu- 
šio daugybę kelių kelelių ligi 
tarptautinib ^leidinio rfedakto- 
riaus New Yorke. Toji biogra
fija būtų apologija privačiai 
iniciatyvai spaudoje mažame 
krašte, kuris, kad ir šųklūpda- 
mas, kad ir suklysdamas, išsi 
kovojęs savarankišką gyveni
mą, džiaugsmingai kūrė vis 
tobulėjančią ateitį.

Reikėtų surinkti ir išleišti 
bent pačius didžiuosius jo 
plunksnos darbus, kad ir apie- 
J. Tumą Vaižgantą, -J". "Baltru
šaitį, V. Mykolai^ Ptftiną, K,; 
Balmontą, B. Sruogą, K. Binkį, 
J. Paleckį (pebaigtą. skelbti,; 
bet gal baigtą stalčiuose), apie 
Sovietų Rusiją, -apie Stuttho- 
fo kacetą. Tų straipsnių kny
gos būtų ne įtik. lietuvių bele
tristinis žų rūalisĮtikos ; lobyno' 
indėlis, bet ir-vertinga medžia
ga- mūsų kuliūro& isim’ijai..,. c.',

H. E. Blazo -biografija būtų 
pasakojimas apie kietai ir sun
kiai dirbanti vyrą vienam di
džiajam tikslui, kad žemėje 
būtų geriau ir gražiau gyventi 
kiekvienam žtnogūi. Tai būtų 
pasakojimas apie skriaudas ir 
nuoskaudas taųi, kuris 'buvo 
greitas apglėbti ..ir išbučiuoti 
visus. *f. '

Kad bent dalelę "H. E, Blazo 
paskutiniųjų dienų mąstymo 
ir nuotaikų palikčiau šių die
nų ir ateities skaitytojams, lei
džiu sau paskelbti čia kai ku^ 
rias ištraukas jo laiško, rašyto 
man jau iš ligoninės' kurioje 
jis ir užbaigė,-,savo gyvenimo 
dienas: ",

“Tavo laišką gavau prieš ke
lias dienas, o ftSeją” vakar. 
Abu mane paniekė ligoninėje, 
mat guliu j a u*''antrą savaitę, 
širdis ir vėl sušlubavož Dakta
rai įsako atsišhkyti • bėlkokio 
darbo ir dėl l<)0%- nfedarbiūgu- 

j trauktis į pensiją. ‘Stačiai ne-. 
. ....._j ką rimsti. a Nėnianau,- 
I kad darbo a išsakęs- galėčiau 

į finansinę nedaryt^' Ėrii petjTrdrūS

bais, kurie retai kam tepake- 
liami. 4!

Henrikas Ernestas Blazas — 
žurnalistas par excellence nuo 

• pat studentavimo laikų, nuo 
laikraščio "Studento”, kurio 
jis buvo įsteigėjas ir redakto
rius. Net ir superlatyvas -5par 
excellence’’ neišsako visos H.; 
E. Blazo žurnalistinės jėgos, 
kuri labai ryškiai veržėsi straip 
sniuose ir studijos grožinės li
teratūros užmojais, tur būt, 
dėl įgimto talento grožinei li
teratūrai kurti. ■ i’.

Gražesnė ateitis ieškoma 
įvairiais keliais ir būdais, da
bartis taisoma, kritikuojama, 
gydoma taip ■ pat įvairiomis 
priemonėmis. H. E. Blazo prie
monė buvo satyros savaitraš
tis “Kuntaplis”, kurio veda
muosiuose, apybraižose ir' ki
tokiuose linksmo pobūdžio, ga
baluose jis kalbėjo apie dienos 
aktualijas taip taikliai ir kūry
bingai ir kandžiai, LacKneAde- 
nam paliestam nusidėjėliui-pa
širdžiai suskaūdėdavo, o vi
siems skaitytojams ne kartą at
siverdavo akys ir. pražysdavo 
šypsena, kad ir pikta kartais, 
bet nuo ausies ligi ausies.,.

H. E. Blazas vienas iš nedau
gelio Lietuvos žurnalistų, ku
rie nesusirišd nei su valdan
čiųjų, nei su opožicijos galin-j 
gąja spauda. Tai. taip sakant, 
visiškai savarankiškas žurna-| 
listas, - visiškai “selfemployed”. 
Bendrovė, kur jis redagavo 
“Naują žodį”, savaitraštį “Die
ną”, • /humoro žurnalą “Vaps
vą”, buvo kelių žurnalistų sam
būris ir gyvavo vien tik talentų 
ir organizacinių sugebėjimų 
dėka. Dienraštis “Laikas”, bu
vo paties H. E. Blazo įsteigtas, j 
jo paties redaguojamas ir kas 
kartas tobulėjo, gražėjo, gerė
jo ir plito, kol, rusams bolševi
kams užėjus, buvo prievarta 
uždarytas. Visiškai savaran
kiško žurnalisto keliu žygiuo
jant krašte, kai ir bekonas 1 
buvb valstybės globojamas, 
bai lengva patekti į 
griūtį. O H. E. Blazas žygiavo 
galvą iškėlęs. Tatai ne tik ta
lento. ne tik gabumų reikalas*, 
tai — didelis aplinkos pajau
timas. didelis mažojo žmogaus, 
jo reikalų, jo rūpesčių,, jo 
širdies skaudulio supratimas 
ir atsiliepimas į jį, į mųžajį

=s
Jau kuris laikas atspausdintą -ir įaiima gauti knygų rihkcje į

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Aferose knyga aprašanti -paskutinių 90 (Į869-L959) metų ;. 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psh Kaina 
510. Išleido Amerikos Lietuvių Istbrijds draugija. •/

Knygoje aprašyta pirmas Chftagoti 'atvažiavęs; ftėttlris, 'prrmbš’; 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių bfografi- ' 
jos. Duoti dokumentai katalikišku, sočailistiiuų, laisvamanrikų ir 
kitų organriacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- ,i 
kai ir fct. ' ' " _

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašote parašyti čekį arba iioney 1 
Orderi - . s, -;

A M ERT KOS LIETUVAI ISTORIJOS DRAUGIJOS -I 
vardu ’ir pasiųsti: •;

1739 Sb. HaHted SL, Chicago, 11L 60608 V ;I

• š
2 S

POLONIA GROVE SALEJE

(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke

4604 ARCHER AVĖ.

“ ■ ■:< , L

Kviečiame į Felikso Vaitkaus skridimo 40 metu sukakties

SANK

Mes buvome laimingesni, 
įneš galėjome klausti. Dabar
tinis Kauno ir Vilniaus jauni
mas klausti negali. Bet viena 
•kartą visliek paklaus. Ir tada 
bus dabarties tragedija.

Iš tų anų senu dienu Kauno, 
jaunųjų vyrų būrio vieni su
gniužo ir nuėjo su d ab artini L 
antims sulaužė kalėjimai ir 
•koncentracijos stovyklos, tre
tieji perėjo visokias velniavas 
ir šiandieną džiaugiasi, kad 
ir vėl yra tokių neramių, maiš
taujančių, klausiančių, kovo-. 

. jančių jaunų vyrų, kokie jie 
į ynų ,rp)MVO patys anomis senomis die- 

iįlomis Kaune. Tačiau visi tie

gvar- 
kol te- 
mohika- 
mohika- 
tat tvar-

Abejose 
palengva 
d;ja. Ir 
liks vienas 
nas.. O dar vėliau ir
nų nebebus... Tokia 
ka žemėje: vieni nueina, antri 
ateina, nugriūva ąžuolai, o jų 
vietose žaliuoja, šlama, šniokš
čia ir ūžia jauni. Nežinia, kaip 
tiems išeinantiems gvardie- 
ciams, bet pasiliekantiems ny
ku. Pasiliekančius, I>e vos pa
keliamos širdperšos, užpuola 
(laugybi' klausimų, 
niekaip neatsakomų.

Kažin kada, šiandien atrodo buvę jaunieji vyrai šiandieną 
kentei, Kaune buvo- sensta ir vienas po kito mirš- 

nie didelis būrys jaunų vyrų, ta: retėja senoji gvardija... 
svajojusių ne lik "Lietuvą. bėt| štai, išėjo niekuomet nebe- 
ir visą pasatflį p&telikti, kad sugrįžti vienas nepalūžusių 
kickvletiam žfliogni liūtų getą raiių sėhų laikų gvardiečių Hen-- 
ir grasei gyventi žemėje. Vieni;rikas Ernestas Blazas. Nuo 
buvome glaudžiau susiję, i 
draugystės ryšiais stirtŠti. anl-į jos lygumas, per Stutthofo 
ri atokesni, bet mirs visus koncentracijos lagerį, per be-' 
jungė bendrijon dabarties kri- fihmių stovyklas Vokietijoje jis 
tika ir tobulesnės ateities ieš- atsiyrė ligi New Yorko. kad 
kojimas. Dėl to užgimė Keturi čia U^bhigtų savo ekstravagarr 
vėjai, dėl to trankėsi Trečia- tršką kelionę, išraizgytą įvy
sią frontas, dėl to spardėsi Kun- kiais, knrie silpnesnį būtų se- 
faplis. 1)1 to buvo daui daly- “niM šndfrttžę mižymetą dar-

labai

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

vegetuoti, kaip daržovė.
“Žinai, mielas Antanai, nei 

aš nei tu niekad nemėgonie 
žmonių, kurie Įgyvetiime 
dindavo “vi
Tikri visuoriiehes Šutai buvo 
kuklūs ir paprasti, kaip Sleže
vičius. IMnijfe Vaižgantas.

i i'į^j ’ viiniiC V91“ 
isiičmfenėš šūlus’’.Įi ■ '

žmogų, jam suprantalna kalba. I pseudoiulai priešingai pasižy-
Tur būt, dėl to mažojo žmo

gaus. kai kiekviena' jėga'bu
vo reikalinga kovai dėl Lietu
vos išlaisvinimo, H. E. Blazas 
pasirinko ir atitinkamą politi
nę partiją — Lietuvos vaistie-j 
čių liaudininkų sąjungą.

mi arogantiškumu it nėkuklu- 
niu ir veikia Jiagal liaudies 
priežodį: “kafe šiiniui uodegą 
pakels, jeigu nfe.jis pats!” '« 

“Taigi “Sėjai? mažiausiai yra 
I reikalingi “savi uodegų kilno- 

„ . ■ , , . |to.ių” rašiniai. Iš antros pusės
net-j Kauno per Baltgudijos ir Rusi- riojė yra ėjęs Vicepirmininko ’ "

generalinio sekretoriaus ir ki
tokias pareigas. New Yorke ligi 
mirties buvo žaliojo intertia- 
cional (International Peasant 

’Union), kurio jo politinė par
tija yra nariu, mėnesinio leidi
nio anglų kalba redaktorius.

■Reikėtų parašyti M. E. "Blazo

jie yra tpirmiejūsavo rašliavos 
redakcijai patiekti. Turėsi, bro
lau, vargo išlaviruoti tarp am
bicingų žmonių- patiektos me
džiagos ir medžiagos, Ittrri “Sė
jai” tikrai rislingą/ Tokią 
medžiagą parinkti ir pagaminti 
čia išeivijoj e.y (A pūčio redakto
riaus neišvengiama, „pareiga,

VAKARIENĖ, '
MENINĖ DALIS

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

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 401.

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto rašto

CHICAGO, ILLINOIS 606081739 SO. HALSTED STREET,

arba telefonu HA 1'6100.

Bus didelė Felikso /Vaitkaus 
Pranešimas, kaip* tas skridimas

skridimo ^dokumentą paroda, 
buvo suorganihioiak ' ' P.

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

i — NAVJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, NOVEMBER 14, 19*5
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$. ėaLTūsis i prieš jų okupaciją veikę bendrie
ji teismai vėl tuojau atsistatė 
ir jie, išskyrus Vyr. Tribunolą,

Šėrikų buvo suimti ir ištremti 
į Rusiją šie asmens: 1) Vyr. 
Tribunolo baudž. skyr. pirmi-

laikinieji teisėjai, iš jų 2 kari
ninkai ir 2 kareiviai, o kari
ninkų bylose — visi karininkai.

ti prie atskirų didesnių karinių menė aktyviai kosojo su priešu 
vienetų ir susidėjo iš pirminio- I arba kur buvo įvestas karo što
ko bei kitų 4 teisėjų, kurių 2 bu- vis. šie teismai buvo sudaromi

(Tęsinys)
Be jau suminėtos Vyr. Tribu

nolo ir Apel. Rūmų sudėties, tei
sėjais šiuose teismuose anksčiau 
dar. yra buvę: Vyr. Tribunole 
— jau paminėti po pirm. pad. 
bei skyrių pirmininkai ir dar J. 
Byla, J. Buika, A. Janulaitis, 
B. Masiulis, C. Milvydas, Plue- 
mecke ir Hesse (Klaipėdos kraš
to skyriaus teisėjai), J. Rimša, 
o Apel. Rūmuose — jau minėti 
Vyr. Tribunolo teisėjai S. Bal
tūsis, S. Leonas, M. Mataitis, 
Kauno apyg. teismo skyriaus 
pirmininkas S. Žilinskas ir A. 
Ronkus.

Didžiuma paminėtų teismų 
pirmininkų, jų padėjėjų ar skyr. 
pirmininkų ir Vyr. Tribunolo 
bei Apel. Rūmų teisėjų anksčiau 
yra dirbę taip pat ir apygardų 
teismų teisėjais. Be jų ir jau 
kitų išvardintų apyg. teismų 
teisėjų, apyg. teismuose anks
čiau teisėjais yra buvę dar ir 
šie asmens: Pr. Bračiulis, Bu- 
dreckas, A. Drevinskas, J. Ei
noris, B. Fridmanas, D. Gečas, 
V. Grosas, Gineika, K. Jablons
kis, V. Karoblis, J. Nikolskis, 
K. Oleka, J. Penčyla, Pr. Pen- 
kaitis, J. Pikčilingis, A. Sugin
tas, B. Tolstojus, Ziakinas, A. 
Žilinskas.

čia pateikiami koleginiuose

teismuose dirbusių asmenų są
rašai, be abejo, nėra visai pilni, 
nes pagal dabar turimas sąly
gas neįmanoma visko tiksliai iš
siaiškinti ir dėl to čia vienas 
kitas reikalingas asmuo gali bū
ti pasigendamas.

Kas, be jau išvardintų, anks
čiau yra buvę taikos ar apylin
kių teismų teisėjais, čia, kad 
ir apytikrio sąrašo pateikti ne
galima, nes didžiumos atsiminti 
neįmanoma, o rašytiniai duo

mens nėra prieinami. Galima 
tik pažymėti, kad dalis jau iš
vardintų koleginių teismų tei
sėjų anaksčiau ilgesnį ar trum
pesnį laiką yra buvę taip pat ir 
taikos ar apylinkių teismų tei
sėjais.
6) Okupacijos ir jų padariniai

Sovietų Rusijai 1940.VL15 d. 
Lietuvą okupavus, Lietuvos Vyr. 
Tribunolas, Apeliaciniai Rūmai 
ir apylinkių teismai greitu lai
ku buvo panaikinti ir jų vietoje 
buvo įsteigti bolševikiniai teis
mai, būtent — bolševikinis aukš
čiausias teismas ir apylinkių 
liaudies teismai, o apygardų teis
mai buvo perreformuoti. Visi 
buvusieji teisėjai iš tarnybų bu
vo atleisti, naujų paskyrimų tei
sėjų vietoms užimti jie negavo.

1941 m. birželio mėn. bolševi
kus iš Lietuvos išvijus, visi

veikė iki Sov. Rusija 1944 m. 
Lietuvą vėl okupavo antru kar
tu. Jie buvo atstatyti susidariu
sios Laikinosios Lietuvos vyriau
sybės, kuri, deklaravusi Lietu
vos valstybės nepriklausomybę, 
be kitų jos atliktų darbų, bolše
vikų okupacijos metu Lietuvo
je įvestus bolševikinius įstaty
mus panaikino ir vėl atstatė 
prieš jų okupaciją Lietuvoje 
veikusius įstatymus, jų tarpe 
taip pat ir 1933 m. Teismų san
tvarkos įst. Į teismus vėl grįžo 
juose prieš bolševikų okupaciją 
dirbusieji teisėjai, kur buvo su

ninkąs J. Brazaitis ir teisėjai 
M. Mataitis, N. Morkvėnas bei 
karinis teisėjas pulk. J. Matu
levičius, 2) Apel. Rūmų teisė
jai K. Kazlauskas, M. Bašins
kas ir S. Sasnauskas, 3) Kauno 
apyg. teismo skyrių pirmininkai 
T. Žilinskas ir S. Žilinskas ir tei
sėjai J. Balvočius bei St. Žilys, 
4) Marijampolės apyg. teismo 
pirmininkas A. Skrinska, skyr. 
ūirmininkas VI. Goštautas ir tei
sėjas J. Krikščiūnas, 5) Šiaulių 
apyg. teismo pirmininkas Pr. 
Baranauskas ir teisėjai J. Mielys 
ir B. PeČkauskis, 6) Panevėžio

Gynyba buvo leidžiama bendra 
tvarka, kaip ir bendruosiuose 
teismuose, išskyrus grynai ka
rinio pobūdžio bylas, kuriose gy
nėjais galėjo būti tik karininkai 
arba tik toki advokatai, kurie 
buvo atsargos karininkai. Spren
dimai iš esmės buvo galutiniai, 
t. y. apeliacinės instancijos jiems 
nebuvo;; jie galėjo būti skun
džiami tik kasacine tvarka Vyr. 
TribunedūTN. **"

P eisnj-ai pepri-
klausombje Lietuvoje buvo įves
ti irgi 1919 m. Jie buvo įsteig-

vo karininkai ir 2 kareiviai, 
fiems teismams buvo pavestos 
spręsti tik kareivių bylos ir tik 
dėl tokių nusikalstamų darbų, 
už kuriuos negrėsė bausmė su 
teismų susiaurinimu. Pulko teis
mo sprendimai iš esmės irgi bu
vo galutiniai ir jie tegalėjo bū
ti skundžiami tik kasacine tvar
ka Vyr. Tribunolui. Gynyba šio 
teismo bylose buvo leidžiama.

Karo lauko teismai 
nebuvo nuolatiniai teismai, o 
tik ad hoc sudaromi teismai, ir 
jie veikė tik vietose, kur kariuo-

iš pirmininko, kuriuo galėjo bū
ti tik karininkas, ir 4 narių - 
V karininkų ir 2 kareivių, o ka
rininkų bylose — vien iš kari
ninkų.

(Bus daugiau)
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sidariusios spragos, ten buvo 
paskirti kiti žmonės.

Vokiečiai,užėmę Lietuvą, pra
džioje į atsistačiusių Lietuvos 
teismų reikalus nesikišo ir jie 
veikė visai savarankiškai, o vė
liau padėtis pasikeitė. Pradė- 
jusis veikti Liet. Vyr. Tribuno
lą, jam padirbėjus virš 7 mėn. 
laiko, Vokiečių okupacinė val
džia 1942 m. vasario mėn. pa
naikino, o Apeliaciniai Rūmai 
buvo perreformuoti ir kai ku
rios Vyr. Tribunolo funkcijos 
perėjo vykdyti jiems, kaip pa
silikusiam aukščiausiam teismui. 
Taip pat buvo išimtos iš Lietu
vos teismų kompetencijos kai 
kurios bylos, pav.: bylos, lietu
sias žydus ir vokiečius bei jų 
turtą, visos politinės bylos, by
los dėl policijos nusikalstamų
jų darbų, bylos dėl naminės 
degtinės varymo (išimtos, ro
dos, 1943 m. ir perduotos Vo
kiečių specialiai sudarytam or
ganui spręsti) ir dar kai kurios 
kitos bylos, o taip pat buvo už
drausta spręsti bylas dėl nuo
savybės teisių į nekilnojamąjį 
turtą. Be to, dar buvo patvar
kyta, kad. Vokiečių okupacinė 
valdžia gali ir betkurią kitokią 
bylą bet kada iš lietuviškų teis
mų išimti ir pasiimti pati ją 
spręsti, ir šia teise kai kada jos 
organai yra pasinaudoję. Atsi
statė teismai, kaip ir anksčiau, 
bylas sprendė ir savo sprendi
mus skelbė “Lietuvos Respubli
kos vardu”, ir tas truko gana Į likusių Lietuvoj e teisėjų didžiu-' 
ilgą laiką, bet paskiau Vokiečių mos likimas nežinomas, bet yra 
okupacinė valdžia buvo patvar- tikrų žinių, kad kai kurie iš jų 
kiusi, kad sprendimai būtų skel- Į ten vėliau irgi buvo suimti, ka- 
biami “Įstatymų vardu”.

Savo interesams Lietuvoje 
apsaugoti Vokiečių okupacinė 
valdžia turėjo įsisteigusi savo 
atskirus vokiškus teismus.

: _■...........................

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
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apyg. teismo teisėjas Z. Rustei
ka ir 7) apylinkių teismų teisė
jai P. Beleckas, L. Kalnietis ir 
J. Kregždė (gal ir daugiau, nes 
tikslus visų likimas neišaiškin
tas). Jų didžiuma, būdami iš
tremti į labai žiaurias sritis ir 
uždaryti koncentracijos stovy
klose ar kalėjimuose, ten netru
kus yra žuvę. Be to, pirmosios 
bolševikų okupacijos- metu dar 
buvo suimti ir kalinti: 1) Apel. 
Rūmų pirmininkas J. Gudaus
kas ir Vyr. Tribunolo teisėjas 
S. Leonas, kurie iš kalėjimo iš
sivadavo tik kilus rusų-vokiečių 
karui, 2) Apel. Rūmų teisėjas 
E. Balbachas, kuris iš kalėjimo 
išsivadavo per repatriaciją į Vo
kietiją ir Panevėžio'apyg. . teis
mo teisėjas L. Vabalas, kuris 
bolševikiniame Panevėžio kalė
jime 1940 m. yra miręs kanki
nio mirtimi. Vyr. Tribunolo tei
sėjas A. Vaitonis, vengdamas 
gresiančio bolševikų persekioji
mo, 1941.II.3 d. nusižudė.

1944 m., Sovietų, Rusijai oku
puojant Lietuvą antrą kartą, kai 
žmonės jau buvo patys, kas iš 
tikrųjų yra bolševikai, iš ligi tol 
Lietuvoje išsilikusių gyvų bu
vusių 1940 m. pradžioje teisėjų 
net apie 70 asmenų pasitrau
kė į užsienius, jų skaičiuje visi 
išlikę Vyr. Tribunolo teisėjai, 
išskyrus S. Leoną, didesnė pu
sė kitų koleginių teismų teisėjų 
ir kiek mažesnė pusė išsilikusių 
apylinkių teismų teisėjų. Pasi-

linami ir ištremti, o kai kurie 
ir nužudyti. Pavyzdžiui, buvęs 
Marijampolės apyg. teismo tei
sėjas J. Giedrikas, kurio šeima 
buvo suimta ir ištremta į Rusi
ją 1941 m. (jis pats tada buvo 
pasislėpęs), bolševikams Lietu
vą okupavus antrą kartą, tuojau 
jų buvo suimtas ir sušaudytas.

II. Ypatingieji teismai

Be jau aptartų bendrųjų teis
mų, Lietuvoje, kaip jau minėta, 
veikė dar ir tam tikri ypatingie
ji teismai, čia pirmiausia pa
minėtini kariniai teismai: Ka
riuomenės teismas, pulko teis
mas ir karo liuko teismas.

Mūsų teismai, kiek tai buvo 
įmanoma, stengėsi visais būdais 
išsaugoti nepriklausomos Lietu
vos santvarką bei teisę ir dėl to 
Vokiečių okupacinė valdžia, už
simaniusi padaryti vienokią ar 
kitokią reformą teisingumo dar
bo srity, jei net ta reforma bū
davo ir visai nekalto pobūdžio, 
visada, išskyrus potvarkį dėl iš
tuokų, iš mūsų teismų bei kitų 
tuometinių Lietuvos teisingumo 
darbuotoji! pusės susilaukdavo 
labai stiprios opozicijos. Dėl to 
mūsų teismai taip pat nesisten
gė okupacinės valdžios išleis
tais potvarkiais vadovautis ir 
kai kuriuos iš jų visai aiškiai 
sabotuodavo, šiaip, paliktoje 
veikimo srityje teismo darbas: 
šios okupacijos metu vyko be- nų baudžiamosios, drausmės ir 
veik normaliai. kitos įstatymų pavestos bylos,

Teismų darbuotojai daugiau-[išskyrus tas, kurios buvo pa- 
sia yra nukentėję nuo bolševikų, vestos spręsti pulko teismui, ir

Pirmosios bolševikų okupaci- b) pagal Ypatingus' valstybės 
jos metu iš buvusių paskutiniu apsaugos įstatus taip pat bylos 
prieš okupaciją laiku teisėjų bol- civilinių asmsnų dėl nusikalti- 
____________________________ I mų, padarytų karo storiui esant, 

tų įstatų 14-tame paragrafe nu- 
"^’ rodytais atsitikimais, šio teis

mo teisėjai buvo nuolatiniai ir 
laikinieji; niolatinrus sudarė 
pirmininkas if 3 nariai, kurie 
buvo skiriami Respublikos Pre
zidento, Krašto apsaugos minis
trui pristačius, iš karininkų, bai
gusių aukštąjį teisių mokslą ir 
turinčių reikiamą praktikos sta
žą, o laikinieji teisėjai buvo ski
riami Krašto apsaugos minis
tro, dalių vadams pristačius, iš 
karininkų ir puskarininkių ar ei
linių kareivių 6 mėn. laikotar
piui. Teismo teisiančioji sudėtis 
(teisminė kolegija) buvo suda
roma tokia: pirmininkaująs — 
teismo pirmininkas arba kuris 
nuolatinis teisėjas — ir 4 kiti

Kariuomenės teis
mas, vienas visoje valstybė
je, pradžioje/ buvo vadinamas 
Armijos teismu. Jis buvo įsteig
tas 1919 m. Jam priklausė: a) 
karių, karo belaisvių ir kitų ka
riuomenei priklausančių asme-

I I
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ir uždirbti pinigų!
Kai jūs perkate pas mus, jūs mokate kainas

■

KAIP BET KURIOJE KITOJE VIETOJE

Viena žema kaina visiems

į
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TAI IR YRA, KĄ MES VADINAME “UŽDIRBIMU PINIGŲ”.

i
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S
Mes atidarome tik šeštadieniais.
Mes esame vieninteliai parduoda tik už grynus 
pinigus; neduodame kreditan nė išsimokė j imui. 
Tik pirkti ir pasiimti. Galima susitarti dėl pri
statymo.
Nėra Įkyrių pardavėjų. Rinkis ir pirk su malo- 
numalš.
Nėra brangaus reklaminio išdėstymo, keliančių 
kainas.
Baldų ir grindims reikmenų pavyzdžiai, išėję iš 
rinkos ir nežymiai įbrėžti reikmenys galima Įsigy
ti sutaupant 90%.

® Nuo geru iki aukščiausios kokybės Įvairūs baldai. 
Tai yra tik šalutinė krautuvė ir visas gėrybes ga
lima Įsigyti tik šeštadieniais.
Visi pirkiniai turi būti paimti arba pristatyti lai
ke 2 savaičių.
Visos prekės yra akivaizdoj, todėl keitimai ir at
šaukimai nedaromi.
Nėra abejonės, kad tokių bargenų niekur kitur 
nėra.
Mes mielai prekiausime su jumis. Praneškite tai 
savo draugams, lai jie atvyksta su jumis kartu 
taupyti ir turėti malonumo.
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Jei turite klausimų,
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klauskite pardavėjų

Atdara TIK šeštadieniais

6240 So. Western Ave I
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Taupykite dabar.

t:

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

73/4%'
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.
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FURNITURE CO

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

Investavimo knygelės sąskaitos neša 
m

Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

btalfta 1923 metafa. TeL 421-3071

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams psstatytL
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Kviečiame visus į šventę
Ateinantį sekmadieni Chicagoje bus paminėtas drą

saus lakūno Felikso Vaitkaus transatlantinis skridimas. 
Lapkr. 16 dienos popietę Polonia salėje susirinks lietu
viai, kuriems rūpi priminti visų Amerikos lietuvių suor
ganizuotą Vaitkaus skridimą per Atlantą ir pabendrauti 
su naujieniečiais, kurie daugumoje tą skridimą organi
zavo finansavo ir paruošė.

Visi atsimename, kad 1933 metais Amerikos^lietu
viai suorganizavo Dariaus ir Girėno skridimą, kuris pa
sibaigė didele tragedija. Abu lakūnai perskrido Atlantą, 
bet jie žuvo tuometinėje Vokietijoje, Soldino miškely
je. Ta nelaimė sukėlė didelį liūdesį ne tik Amerikoje, bet 
ir visoje Lietuvoje. Amerikos lietuviai tuojau ryžosi su
organizuoti antrą skridimą, kuris turėjo būti geriau pa
ruoštas ir turėjo laimingiau pasibaigti.

Naujienos ėmėsi iniciatyvos šiam skridimui ruošti. 
Joms pavyko sutraukti Chicagos finansininkus ir biz
nierius ir svarbiausia — sutraukti Amerikos paprastus 
žmones, — kad būtų sudarytas komitetas, sukelti pini
gai, nupirktas lėktuvas ir paruoštas lakūnas didelei ir 
ir pavojingai kelionei..

Dirbusieji komiteto nariai jau buvo trumpai pami
nėti, bet iki šio meto mes nematėme vyriausio šio skri
dimo organizatoriaus, komiteto sekretoriaus žodžio. Jo 
negirdėjome, nes jis ateinantį sekmadienį atvyks į Chi- 
cagą ir dalyvaus Naujienų suruoštoje Vaitkaus skridimo 
sukaktyje. Jis papasakos visą eilę įdomių nutarimų, ku
rie iki šio meto dar nebuvo paskelbti. Antanas Vaivada 
dalyvavo visuose skridimo paruošimo šventėse ir komi
teto posėdžiuose, jis užrašinėjo nutarimus, siuntinėjo 
laiškus ir organizavo aviacijos šventes, provincijose. Jis 
išlydėjo lakūną Vaitkų iš Chicagos, jis kartu su juo lau
kė geresnio oro New Yorke, kol lakūnas-pakilo ir pasi
leido tolimon kelionėn per Atlantą.

Antanas Vaivada gyvu žodžiu papasakos banketo 
dalyviams apie visą skridimo organizavimą, vestus pa
sitarimus, sutiktas sunkenybes ir išdėstys, kaip tos sun
kenybės buvo įveiktos. Kartu su Antanu Chicagon at
skrenda ir minėjime dalyvaus jo žmona Milda, visą laiką 
veikusi lietuvių tarpe ir dar šiandien bendradarbiau
janti su Naujienomis.

Minėjime turėsime progos išgirsti inžinierių Ed-

mundą Jasiūną, tapusį Amerikos lietuvių aviacijos di- 
didžiausiu istoriku. Dideliu darbu, laiko auka ir pasiryži
mu jis yra surinkęs daugiau informacijų apie buvusius 
Amerikos lietuvius lakūnus ir apie jų ryžtą rizikingoms 
kelionėms, negu bet kuris kitas lietuvis. Jis kalbėjosi su 
gyvais skridimų organzatoriais, su žuvusių lakūnų gimi
nėmis ir surinkęs nepaparastai daug liudijimų, doku
mentų ir lėktuvų dalių. Jis nesigailėjo laiko ir pinigų is
torinei medžiagai rinkti. Jis pasakys, kaip jam sekėsi 
rinkti duomenis apie lakūną Feliksą Vaitkų ir kaip bu
vo ruošiamas jo skridimas.

Be to, inž. Jasiūnas yra suruošęs įdomią Vaitkaus 
skridimo parodą.' Ten yra keli svarbūs dokumentai, liė- 
čiantieji skridimą, yra Vaitktus lėktuvo dalių ir yra daug 
nepaprastai įdomių ir retų fotografijų. Visi banketo da
lyviai galės pamatyti inž. Jasiūno surinktus ir parodai 
paruoštus eksponatus. Ten bus didokas pluoštas spau
dinių, liečiančių Vaitkaus skridimą.

Šia proga Naujienos išleidžia didelę programą Vait 
kaus skridimo sukakčiai paminėti. Joje bus informaci
nės medžiagos ir didokas pluoštas nepaprastai įdomių 
fotografijų. Kiekvienas minėjimo dalyvis gaus minėtą 
programą.

Bet įdomiausia, kad Vaitkaus sukakties minėjime 
bus būrys Chicagos lietuvių, kurie atsiliepė į Naujie
nų kvietimą ir prisidėjo prie sėkmingo Vaitkaus skridi
mo. Bet dar svarbiau, minėjime bus didokas būrys lie
tuvių, kuriems šiandien rūpi Naujienos ir Naujienų ve
damas darbas kovoje už Lietuvos laisvę ir už stipresnę 
Amerikos lietuvių vienybę.

Vienam kitam nepatinka Naujienų tiesmokąs žodis 
svarbesniais visuomeninio Amerikos lietuvių gyvenimo 
klausimais. Atsiranda ir tokių, kuriems nepatinka, kai 
Naujienos iškelia viešumon nelemtus Amerikos lietuvių 
gyvenimo reiškinius arba patikslina neteisingas, dažnai 
propagandistų sufabrikuotas, žinias. Naujienos yra pa
dėjusios ne vienai lietuvių organizacijai atsistoti ant ko
jų, jos, keldamos viešumon šios dienos negeroves, padeda 
organizacijoms ir visiems lietuviams dirbti laisvės kovai 
naudingą darbą.

Kviečiame visus Chicagos ir jos apylinkių lietuvius 
ateinantį sekmadienį atvykti į Naujienų ruošiamą Vait
kaus skridimo sukakties minėjimą. Turėsite progos susL 
pažinti su didele Naujienų šeima, su gausiais jųjų ben
dradarbiais, vedamo darbo pritarėjais ir su visa naujie- 
niečių šeima, vedančia lietuviams naudingą darbą. Vie
niems kitus pažinus, bus įdomiau dirbti.

trims mėnesiams . .. —- $7.50
vienam mėnesiui  $2.50

Kanadoje:
metams ______ ;_______ $30.00
pusei metų --------------------- $16.00
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
Metams ______ s__________$31.00
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui  $4.00

Naujienos eini kasdien, ifakiriant 
sekmAdienius, Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
nt 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Lakūno r. VditKdūb skijdis yci Ailaiica
Naujienos ruošia banketą 40 mėty nuo jo skridimo 

sukakčiai paminėti
Visi lietuviai laukė antrojo 

transatlantinio skridimo, nes 
visų širdyse dar buvo gyvas ir 
didingas Dariaus ir Girėno žygis. 
Tą skrydį pakartotinai pasiža
dėjo atlikti leitenantas Feliksas 
Vaitkus.

1935 m. rugsėjo 21 d. ankstų 
rytą “Lituanica H” pakilo iš 
Floyd - Bennet aerodromo New 
Yorke, ištiesė galingus sparnus 
ir pasuko Atlanto vandenyno 
linkme. Vaitkus savo pažadą iš
tesėjo.

Žinia, kad Įeit. F. Vaitkus pa
kilo žygiui į Kauną, greit pasie

kė — Lietuvą. Visų lietuvių 
džiaugsmas buvo neapsakomas. 
Visų lūpose skambėjo jo vardas. 
Visuomenė gaudė kiekvieną ži
nelę apie skridimo eigą, kiti net 
budėjo per naktį prie radijo im
tuvų, laukdami naujų žinių. 
Naujų žinių buvo labai nedaug. 
Visi žinojo, kad “Lituanica II” 
skrenda, tačiau niekas nežinojo, 
kur ir kaip ji skrenda.

Sekančią dieną po pietų mi
nios žmonių žygiavo į karo avia
cijos aerodromą laukti atskren- 
dančio lakūno Vaitkaus. Aero
drome susirinko apie 50,000 

Žmonių. Atžygiavo kariuomenės 
daliniai, šaulių būriai, įvairios 
organizacijos ir t. t. Didingai 
plevėsavo vėliavų miškai. Skam
ba dainos ir minių džiaugsmas 
drąsaus vyro garbei.

Tik staigiai į tribūną įlipęs 
prof. Z. Žemaitis paskelbė, kad 
“Lituanica II” nukritusi Airijo
je. Liūdesys apgaubė minią.

Associate Press agentūra iš 
Amerikos atsiuntė tokią tele
gramą :

“Vaitkus nukrito ir jo lėktu
vas sudužo Ballinrobe, airių lais
voje valstybėje. Lėktuvas nu
kentėjo, bet Vaitkus išliko gy
vas”.

Tuo pačiu laiku anglų telegra
mų agentūra Reuteris papildo
mai atsiuntė dar šitokio turinio 
telegramą: “Vaitkus visiškai 
nusikamavęs po ilgo skridimo da
bar miega viešbutyje Ballinrobe. 
Galimas dalykas, kad jis šian
dien vakare išvažiuos į Dubli
ną. Kiek galima spręsti, Airi
jos pakrantę jis pasiekė per 22 
valandas. Oras viršuj Atlanto 
vandenyno buvo labai blogas”.

'Šios liūdnos žinios jaudino su
sirinkusią minią. Visvien visi 
džiaugėsi, kad drąsusis lakūnas 
Vaitkus nugalėjo siaubingą At
lantą ir po lėktuvo katastrofos 
pats išliko gyvas ir sveikas. Vait
kaus sutikti komitetas nutarė 
tuojau leitenantui F. Vaitkui pa
siųsti sveikinimo telegramą nu
galėjus Atlantą ir užuojautą dėl 
įvykusios nelaimės.

Vėliau buvo gautos žinios, kad 
Vaitkūs Airijoje turėjo nusileis
ti dėl benzino stokos. Dėl di
delio galvijų skaičiaus aplinki
niuose kaimuose lakūnas leido
si labai lėtai ir iš 30 aukštumos 
lėktuvas staiga nukrito. Atsi
mušus į žemę, sudužo lėktuvo 
dešinysis sparnas, susilenkė pro
peleris ir buvo nuplėšta važiuok
lė.

Kalbėdamas su anglų telegra
mų agentūros Reuterio atstovu, 
lak. Vaitkus pareiškė, kad skri
do 10,000—13,000 pėdų aukš
tumoje. Kada jis buvo Atlanto 
vandenyno viduryje, lėktuvo 
sparnai apledėjo ir karburatorius 
apšalo. Per visą skridimą jis ne
matė nei vieno plaukiančio lai
vo. Lakūnas visu keliu girdėjo 
airių valstybės radijo stotis.

Aviacijos žinovai teigė, kad 
šis Vaitkaus skrydis yra nepa
prastos vertės, nes rugsėjo mė
nesį, dar nei vienas lakūnas ne- 
perskrido Atlanto. Dėl “Litu- 
anicos II” skridimo pasisakė ir 
Lietuvos karo avialijos viršinin
kas pulk. inž. Gustaitis. Jis 
pereiškė, kad vienas kitas yra 
linkęs prikišti Vaitkui, kad jis 
nesugebėjo, pabaigti savo kelio
nės, nepasiekė Kauno aerodro
mo. Toki priekaištai yra lengva
pėdiški ir juos gali daryti žmo
nės, neįsigilinę, kas yra trans
atlantinis skridimas ir kokios 

tos kelionės sąlygos. Nežiūrint 
j avarijos, Vaitkaus skridimas yra 
pavykęs. Jis nuskrido 5,200 ki
lometrų. Tai didžiausia ir sun
kiausia kelio dalis.

Reikia atsiminti, kad Vaitkus 
skrido vienas. Tokių skridimų 
labai maža ir jau tik ryžtas vie
nam keliauti yra didelis dalykas. 
Toliau pulk. inž. Gustaitis sako, 
kad Vaitkus padarė milžinišką 
žygį ir jis nusipelnė didžiausios 
mūsų pagarbos. Jo perskridi- 
mas transatlantinių skridimų 
eilėje užima labai garbingą vietą. 
Vaitkaus kelionė kelia nei kiek 
nemažesnį entuziazmą kaip kad 
jis būtų nutūpęs Kauno aerodro
me. Reikia Vaitkumi džiaugtis 
ir didžiuotis. Jis vertas didelės 
mūsų pagarbos. Lietuvos Aero 
klubas Vaitkų išrinko garbės na
riu.

Perskridęs Atlanto vandenyną, 
lak. F. Vaitkus kurį laiką vie
šėjo Airijoje, vis dar tikėdama
sis, kad lėktuvą bus galima 
greit pataisyti ir tęsti juo ke
lionę į Kauną. Tačiau pasirodė, 
kad Lituanicos II pataisymas 
ilgiau truktų ir brangiai kainuo
tų, todėl F. Vaitkus nuspren
dė lėktuvą išardyti ir atvežti į 
Kauną, kur, mūsų karo aviaci
jos pasiūlymu jis bus pataisytas 
ir, jei reikės, mūsų lakūnų oro 
keliu bus pristatytas į Ameriką.

Pats F. Vaitkus, nuvykęs į 
Londoną, ten kurį laiką paviešė
jęs Lietuvos atstovybėje, kelei
viniu lėktuvu nuvyko į Berly
ną. Vėliau lakūnas Vaitkus at
vyko Klaipėdon, o iš čia mūsų 
karo lėktuvu atskrido į Kauną, 
kur buvo labai iškilmingai su
tiktas. Lietuvos Šaulių Sąjun
ga apdovanojo transatlantinį la
kūną leitenantą Feliksą Vaitkų 
auksiniu ženklu.

Apdovanojimas skamba šiais 
žodžiais: Darius ir Girėnas pa
liko savo tautiečiams didingą 
testamentą: jie nugalėjo Atlan
to vandenyną ir sudėjo gyvybės 
auką ant Tėvynės aukuro, kad 
lietuvių tautos sūnūs be persto
jo garsintų pasaulyje Lietuvos 
vardą. Tu pirmas pakilai į jų 
nurodytą padangių kelią ir nu
galėjai audringąjį Atlantą.

Tu savo ryžtumu ir stipria 
valia įrodei, koks turi būti lie
tuvis. Tave šiandieną viso pa
saulio lietuviai vainikuoja tau
tos didvyrio vainiku! Lietuvos 
šaulių Sąjunga nuoširdžiausiai 
Tave sveikina, įrašydama į šau
lių eiles Garbės šauliu, ir prie 
Tavo didvyriškos krūtinės sega 
savo auksinį ženklą.

Garbė Tau, mūsų Didvyri.
Valstybės Prezidentas apdo

vanojo F. Vaitkų Vytauto Di
džiojo III laipsnio ordinu.

ai bud

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

ROCKFORD, ILL
Žinutes lipinu prie viena ki

tos. Jų vis daugiau atsiranda. 
Mūsų mielas dietiraštis Nau
jienos randa vietos jas patal
pinti, kas paįvairina gyvenimą.

Balfo 85 skyriaus pirminin
kas dr. Valentinas Piioplyš ir 
vicepirmininkas Petras šernas 
išvažiavo į BALFo organiza
cijos seimą Čikagoje, žinome, 
kad jie ir žinių parveš. Atėi- 
nantį sekmadienį, tai didžra- 
sios Amerikos lietuvių organi
zacijos RLB suvažiavimas, būs 
irgi Čikagoje. Didelė delega
cija, visa valdyba, tik ne val
džią nuversti, bet ratus pašme- 
ruoti, kad lengviau ristųsi, iš
važiuoja iš Rockfordo į tą su
važiavimą. Iš jų lauksime py
ragų, net ir baronkų. ‘ _

Ateina šv. Kalėdos, bet žiema 
pas mus kolkas lengva ir drėg
na, sniegas dar nepasirodė. 
Lietuvių klubas rengia kalaku
tų pietus savanoriams, bet ne 
už dyką, reikės užsimokėti. Šo 
kiai taip pat bus visiems, kas 
tik mėgsta valsą ar polkutę.

Rockfordo Lietuvių Taryba 
ruošiasi prie didelės šventės — 
16 d. vasario paminėti. Lietu
viai šauliai pakviesti iš Čika
gos. Prižadėjo atvažiuoti. At
važiuos gal kokie pilni du au
tobusai. Jie išpildys programą 
salėję ir bažnyčioje. Jie pra
eitais metais puikiai pasirodė 
uniformuoti eisenoje nuo klu
bo patalpų iki bažnyčios. Tai 
džiuginančios žinios. Čia visų 
lietuvių pareiga dalyvauti ir 
atiduoti tėvynei aukas. Juk 
tik vieną tėvynę turime.

Pasimatysime kalakutų pie
tuose ir vasario 16 čL iškilmė
se. Žvalgas

žiemos pavojai
Kiekviena žierfraL atneša ne 

tik gamtos pakaitį, bet ir kai 
kurių nemalonumų, kaip snie
go kasimą. Seniems žmonėms, 
tūrintiėms širdies negalavimus, 
tai pavojingas žaismas.

Reikia •'(nepamiršti taip pat, 
kad kiekviena žiema kartū at
siveža žiemos ligas, kaip sie
kas ar gripus. - •••■<'

Amerikos šalpos ir sveikatos 
dėpėrfamėhfas iš anksto visus 
įspėja, ypSc 65 ift. amžiaus ir 
senesnius, kurie tūri širdies 
negalavimus, chronišką bron
chitą, inkstų negalavimus ir 
kit., turėtų priimti antibiotinę 
injekciją, nežiūrint ar Sloga 
yra pasireiškusi, ar jos hera. 
Sveikatos tarnyba pabrėžia, 
kad injekcijų kapsulės paruo
šiamos auginant slogūs virusus 
— bakterijas užveistuose kiau
šiniuose. Todėl, esą, kas yra 
alergiškas kiaušiniams, anti- 
flu vaistų neturėtų priimrti.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS
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Kitą dieną popiet Larry s turėjo pasi
matymą su savo motina. Grįžo nelinks
mas.

— Turėjau pasimatymą su motina. Tas 
senis dar nemirė, bet gali dar ir mirti. 
Paskyrė dešimt tūkstančių užstatą, mes 
neturtingi, motina tokiai sumai nesitiki 
rasti kokį geradarį.

— Turėk kantrybės. Gal motinai dar 
pavyks. Matai ji tavim vistiek rūpinasi, o 
tai jau daug.

— Mano motina gera. Ji kvaila. Tiki į 
Dievą, kaip ir tu. Bet aš žinau, kad ji ma
ne daug daugiau myli, negu savo Dievą. 
Gal jai ir pavyks...

Paskui Larrys papasakojo, kad ir jis, 
mažas būdamas, tikėjo į Dievą. Dar jam 
visai mažyčiam tebesant, ji prie lovos buvo 
pakabinusi kryžių. Prie jo ji mokiusi jį 
poterių ir tą gerąjį Dievą mylėti. Ir tikė
jęs jis. Kai kiek paaugęs, kartais su aša
romis meldęsis, prašydamas Dievą to ar 
kito, ko geisdavusi jo širdis. Tačiau jis 
ko prašydavęs niėkad nieko negaudavęs. 
Kuomet pradėjęs išeiti į gatvę, jo draugai 
trž Dievo baimę ir maldingumą pajuokd- 
vę. Mokyklą lankant, mokytojai, kurie 
daug ko mokė ir patys taip daug žinojo, 
apie Dievą nieko nekalbėję, lyg jo visai 

nebūtų. Kada pradėjęs vaginėti, nedorai 
gyventi, Dievas ir kabantis sienoje kry
žius, pasidarę nebepakenčiami. Jis vieną 
dieną jį nukabinęs nuo sienos ir jį išmetęs. 
Motina pykusi, verkusi, iš namų žadėjusi 
išvyti, bet paskui, nors ir dūsaudama, 
aprimusi. Tik, kadangi jie buvę neturtin
gi ir kambario sienos buvo labai seniai be
dažytos, tai toje vietoje pasilikęs ryškus 
buvusio kryžiaus ženklas. Dieną ir mėne
sienos naktį visada savo piktumui jį ma
tydavęs.

Šiuokart Dennis taip pat nieko jam ne
pasakė. Tik padavė cigaretę ir pats sau ki
tą užsidegė. Smilkstant dūmams, abu ty
lėjo. Nors Dennis ir nieko apie Dievą ne
bekalbėjo, bet jų susidraugavimas augo ir 
tai savaip veikė Larrį. Jis nebelaikė jį 
kvailiu. Praslinko dar apie- dešimt dienų 
po šio pasikalbėjimo. Tas jo tariamasis bai
susis senis nemirė, bet sveiko. Motina, net 
kaip ji s^kė, susiskolinusi pinigų, pasi
samdė advokatą, o tas pasirūpino Užstato 
sumažinimu iki dviejų tūkstančių. Dabar 
motinos padrąsintas jau ir Larrys tikėjo 
greit galėsiąs išeiti iš kalėjimo. Dennis 
lyg nujausdamas jo paleidimą, išvakarėse 
tarė:

—Greit sn išeisi į laisvę, bet tu pakeisk 
savo gyvenimą, kad vėl nepapultumci j 
teisingumo rankas. Matei koks čia jaunam 
gyvenimas.

— Nebūk tu pasiutęs, 
vok, ar tai beįmanoma. 

draugų. Supratn, mano draugai, kaip ir 
aš. Ką jie pasakys — išjuoks. Mes sudaro
me, kaip vieną grandinę. Esame surišti ir 
vienas kitą traukiamejtral manai aš galiu 
pakeisti gavojimą... J

— Draugai... Bet ką jie tau padėjo da
bar. Gal ir laikė tave kokiu herojum, bet 
pats matai, koks tu esi didvyris... Pakeisk 
gyvenamąją vietą ir atsikratysi draugų...

— Gal reikės pagalvoti, — tarė nuleis
damas galvą. Larrys. .*

Jau kitą dieną popigt Larrį paleido. Jis, 
atsisveikindamas, būvu linksmas, bet pa
žvelgęs į Dennį, surimtėjo ir tarė:

— Būsiu tau visuomet dėkingas ir tavęs 
neužmiršiu. Pagalvosiu ir, ką man esi pa
taręs. Tau linkiu iš Širdies, gyvenk su sa
vo Dievu. Aš įsitikinau kad be Jo čia ga
lima pasiusti, ar save išlnerimo sukrimsti...

Pasilikęs vienas, Dinnis užsidegė ciga
retę. Sklaidantis dūmams, jis jautė pasili
kusią tuštumą. Tas jaunas nusikaltėlis jam 
buvo ainešęs šviežio ii gaivinančio, kaip 
kaip pavasario vėjas dvelktelėjimo. Dau
giau jo sugrįžtant nebesitikėjo. Tikėjo, kad 
į šią jauną bet tamsią sielą jau buvo prasi
veržusi šviesa. i.

Kai po teismo sprerrtJiitM, trisde-
šiirtt metų bausmę, Dfentiis lipo laiptais į 
trečiąjį kalėjimo aukštį, jautėsi kaip po 

Denni. Pagal- didelio spektaklio, kifriamė jam pačiam 
Ar fu neturėjai teko suvaidinti pagrindinę rolę. Jo akyse
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gyvu vaizdu tebestovėjo teisėjai savo juo
domis togomis ir salėje matyti motinos, 
Lilijos, Roberto ir kitų artimųjų veidai. 
Kažkoks kartus šiurpas dar tebedrebino jd 
širdį, kai jojo motina po teismo sprendi
mo nualpo. Jis negalėjo prieiti net jos pa
kelti. Tą padarė jojo sargai, kurie grįžę, 
priėjo prie jo ir tuoj ant rankų uždėjo re
težius. Kildamas laiptais vis aukštyn, ju
to; lyg su kiekvienu žingsniu tie laiptai ir 
pats kalėjimas, kaip po užkeikimo žodžio 
vis grimzdo giliau į žemę, kaip koks kars
tas su visa jo jaunystės praeitimi, kur ne
bėra vilčių ir saulės gaivinančios šviesos...

VII

Sučirškė policijos seklio Maikio Gri- 
nenbergo telefono skambutis. Ruvo sek
madienis, o šeštadieniais kaip tik jis mėg
davo įsigerti ir pamerginėti. Tik prieš ke
letą minučių buvo išlipęs iš lovos. Prieida
mas prie telefono mėtė žvilgsnį į sienoje 
kabantį laikrodį. Jo rodyklės rodė lygiai 
aštuntą valandą. Atsiliepęs išgirdo savo 
viršininko Gerardo Passis balsą, šis pasi
sakė turįs svarbių reikalų pasikalbėti ir 
pakvietė užeiti pas jį į jo privatų butą. 
Toks kvietimas į namus jam buvo pirmas 
atsitikimas, ir jis spėjo tikrai rimtą ir sku
bų reikalą esant.

Jam tuo laiku viršininkas buvo pave
dęs vieno stambaus gengsterio Petucci Ga- 
laganiano sekimą. Tas praturtėjęs gengs- 
teris vertėsi slapta laikomais klubais ir 

prostitucijos namais bei kitais nelegaliais 
bizniais. Jis buvo įtariamas dviejų žmo
nių nužudymu, kurie jam buvo pavbjingi 
ir galėjo jį išduoti. Apie tą Petucci fifalga- 
hianą seklys buvo surinkęs apsčiai inkri
minuojančios medžiagos, tarėsi turįs tik
rą siūlo galą, kuris turėjo tą nusikaltėlį nu
tempti iki teismo ir paskui poilsiui už ge
ležinių grotų. . Jam kilo minfiš, kad Virši
ninkas gavo naujų irtformacijų, gal jis vėl' 
padarė kokį didelį nusikaltimį, ir dabar 
tuo reikalu viršininkas nori sū juo skiibiai 
pasikalbėti.

Skubiai apsiskuto, nusiprausė ir ren
gėsi juoda eilute. Jau rišant kaklaraištį, 
šeimininkė gretimam kambaryje ėmė ka
linėti sienų vinis. Tas vinių kalimas jį tdip 
nervino, kad atrodė, kad ji kala vinį nė į 
sieną, o į jo pakaušį. Keista, jam atrodė, 
jog ji gadina tokio brangaus buto sieną, 
bet ji buvo to buto tikra savininkė ir galė
jo daryti ką nbtėjo. Kitaip tas reikalas 
atrodė jai . Vinis — brangus ir vertingus 
daikt&s.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ



TELEF. PH 5-3225

DR ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IM GERKLES LIGOS 

2858 W. 63H Street
Valandos pagal susitarimą.

DR K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA 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

M. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talef. 6954)533 

Fox Vaiky Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE SO, ELGIN, ILLINOIS 

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rerick 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 5. Manheim Rd., Westchester, Hl.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

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

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — BE 3-5893

TJR. A. B. OLEVECKAS 
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
"3907 West TD3rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

M. K. A. V. JUČAS
TeL:-561-4605 ir 4894441

ODOS LIGOS— CHIRURGIJA
'O FT S A I :

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

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso fėl.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51 st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

“contact lenses”.
V«1 pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

-PROSTATOS CHIRURGIJA
-2656 WEST 63rd STREET

VSL: antrad. nuo 1—4 po pietą. 
kfeTvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880
■- Neujis rex. telef.: 448-5545

PR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą,I

V, Tunwswus, M. D., S. C.1 
CHIRURGAS 

1454 WEST 71 st STREET 
Ofiae telef.: HEmtock 4-2123 
Rwtid. tekf.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban-Į

MT dažai. Speciali pagalba kojoms , 
1 (Arch Supports) ir 11.

VbL: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.)
2t5O West 63rd St., Chicago, III. 60629 

iPIdf.- PRP«*et 6-5084

"Švyturio" jūros šauliy 
tradicinis vakaras

Tradicinis vakaras įvyko lap
kričio 8 d. Lietuvių namuose. 
Atidaromąjį žodį tarė kp. pirm, 
inž. Alfas Šukys. Pasveikino 
svečius ir padėkojo už atsilan
kymą. Svečių dalyvavo ir iš. ki
tur: Čikagos, Klevelando.

Supažindino L.š.C. T. VI. Pūt- 
vio šaulių kuopos trupę “Aitva
ras”, režisorę ir grimuotoją Al
doną ■ Dargytę-Biszkiewicz. Vai
dino “Generacijos medį”, dviejų 
veiksmų komediją. Vertimas iš 
anglų kalbos.

štai vaidintojai; Stepas Ra-

/?

NAUJOSIOS 
TELEVIZIJOS 

BE LEMPUČIŲ
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

GĖLININKAS
(PUTRAJIENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

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

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
L,m-- ,A_. . —-..J_____ ' - ... ... ^ ■ ‘“ir

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

TeL WA 5-8063
—.... —

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

z
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

j CHICAGO, ILL. 60629
S - —--------------- v

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Oar trees tod forests 
provide your family 'vitb many 

happy boars recreaboa. 
Tbxt’s why it’s important to protect

folkriring Smokey*« ABCs: 
Always bold matches dll cold. 

Be sure to drown <11 omp6rei. 
adr the ashes, and drown 

them again. Crash all 
famokes dead out.

Please! Only you cm 
pceveoc forest Eres

s £ x ----- ---- -

naujienos
.manauskas, Lili Nakrošienė, Vi
ta Balčiūnienė, Dana Jokubai- 
tytė, Regina Giniotienė, Vidman
tas šilininkas ir Vytautas Staš
kevičius. Sufleris — Dana Jo- 
kubaitytė, scenos priežiūra — 
Lili Nakrošienė ir administra
torius — Stasys Jokūbaitis. 
Veiksmas vyko Didžiulių rezi
dencijoje.

Atsidarius scenai Didžiulių 
reidencija buvo be dekoraci
jų. Žiūrovas pats turėjo sukur
ti Didžiulių rezidenciją. Ant nu
leistų draperijų kabojo vienas 
paveikslas ir laikrodis. Baldai 
pagal reikalą išdėstyti neskonin
gai.

Pirmame veiksme^ kambary
je besėdįs ir pykę berūkąs ti
pingas Mykolas Didžiulis — Ste
pas Ramanauskas. Netrukus į 
kambarį įėjo ir Anastazija Di
džiulienė — Lili Nakrošienė, 
pasidabinusi blizgučiais ir kelio
likos virtinių ant kaklo karo
liais, vaizduojančią išdidžią tur
tuolę.

Didžiuliai buvę provincijos 
žmonės, atvykę į miestą ir pasi
turinčiai gyvenę. Didžiulienė 
vaizdavo esančią labai turtingą 
poniutę. Pokalbiuose su savo vy
ru, visą laiką intrigavo. Ji ir 
buvo pagrindinė “'Generacijos 
medis” artistė. Savo rolę atli
ko be priekaištų.

Josios vyras Mykolas, kaip ji 
kartais vadindavo Mikalojus, lyg 
iš prigimties šios rolės artistas, 
atrodė ramus, bet nenuolaidus. 
Visados priešingas savo žmo
nos užgaidoms. Dukra Matilda 
Didžiulytė, pritardama motinai 
kartais, tėvui parodydavo liežu
vi. Kiti artistai, taip pat atli
ko savo roles gerai. Kaip jau 
žinoma, mažesnėse rolėse nėra 
laiko Įsisiūbuoti ir parodyti sa
vo talentą. Kartais artistų pa
sisakymai publikai sukeldavo 
skanaus juoko.

Šis vaidinimas man priminė 
velionio A. Vanagaičio “Dzimdzi 
Drimdzi” grupę su savo humo- 
ristika, kurie žadino lietuviuose 
lietuvybę. Savo humoru tyčio
josi iš provincijos atvykusių kai
miečių, o šie juokėsi patys iš sa
vęs. Šis veikalas taip pat pa
traukė per dantį dabartinius 
ateivius į šį kraštą.

Ir mes sėdėdami ir klausyda
mi juokėmės patys iš savęs, nes 
tikrai kai kam ir yra buvę.

Reikia sutikti, kad linksmava- 
karis pavyko visu šimtu procen
tų gerai. Manau, kad reikėtų 
“Generacijos Medį” dar kartą 
pakviesti į Detroitą, žinoma su- 
dekoracijomis, nes daug kas ne
matė. Tuo laiku Detroite vyko 
kitas parengimas ir negalėjo to 
vaidinimo pamatyti.

Mieliems aitvariečiams už pa- 
siaukavimą padėkos žodį tarė 
pirm. A. Šukys, gėles režisorei 
Aldonai Dargytei - Byszkiewicz 
įteikė jaunos mergaitės Vilija 
ir Irena Teličėnaitės.

Po vaidinimo gretimoje salėje 
įvyko vaišės. Vaišių metu bu
vo supažindinti svejiai, atvykę 
iš kitų miestų. Iš Čikagos Vy
tauto Didžiojo rinktinės vadas 
Vladas lęganaitis, centro valdy
bos nariai: Stasė Oecesvičienė, 
Pranas Beinoras, Petras Pad- 
vaiskas ir Stasys Bernotavičius, 
Klaipėdos jūros šaulių kp. pirm. 
Karolis Milkovaitis.

Iš Toronto VI. Pūtvio kp. pirm. 
Stasys Jokūbaitis ir CV. V-bos 
narė Marija Jokubaitienė. Iš 
Klevelando karin. Juozapavičiaus 
kp. pirm, ir CV. V-bos narys 
dr. Kazys Pautienis. Vietiniai: 
L. š. S. T. pirm. Vincas Tamo
šiūnas ir CV Garbės Teismo 
pirmininkas teisininkas Marijo
nas Snapštys. , ,

Baigdamas norėčiau pastebėti, 
kad šeštadienį įvyko šaulių Są
jungos pirm. Vinco Tamošiūno 
bute CV. V-bos posėdis, kur bu
vo apsvarstyta daug svarbių ei
namųjų reikalų, kuriuos išgir
sime vėliau įsakymuose. Ruo
šiant šį linksmavakarį daugiau
sia pasidarbavo “švytūrietės*, 
Moterų sekcija: vadovė A. šu-j 
kienė, S. Vičienė, P. Televičienė,

V. šiūrkienė, K. Kirveiaitienė. 
Piragcs aukavb; C. Balsienė, A. 
Bukšnienė, Sti Paulikienė, S. 

Vičienė ir P. Skarulienė. Loteri
ją pravedė: C. Balsienė ir A. 
Bukšnienė. Parengimo vadovas 
J. Kinčius, talkininkai; R. Ma- 
Čionis, J. Rimkūnas, A. šiurkus
ir K. Urbšaitis. Parengime da
lyvavo apie du šimtus svečių. 
Valdyba visiems pasidarbavu
siems reiškia padėką, o ypač to- 
romtieč^ams, kurie nesigailėjo 
vargo ir atvyko mus čia palinks
minti.

LB Lituanistinės mokyklos 
koncertas balius

Balius įvyko lapkričio 8 d. 
Kultūriniame centre Southfield. 
Balių pradėo “žiburio” Litua
nistinės mokyklos tėvų komite
to pirm, visuomenininkas A. 
Nakas. Supažindino meninės 
programos pildytoją solistę Da
ną Petronienę ir pianistę Eleną 
Mykolaitienę ir padėkojo publi
kai už gausų atsilankymą.

Publikos dalyvavo apie tris 
šimtus. Meninę dalį atliko so
listė D. Petronienė pasigėrėti
nai puikiai. Padainavo 8 lietu
vių ir tarptautinių kompozito
rių dainas. Meninės programos 
dalį pravedė studentė Rita Ne- 
verauskaitė.

Po meninės dalis vyko vaišės 
ir šokiai, grojant Rimo Kaspu
čio padidintam orkestrui. Ren
ginys pavyko labai gerai. Pel
nas paskirtas Lituanistiniai mo
kyklai išlaikyti. Komitetas nuo
širdžiai dėkoja visiems pasidar
bavusiems ruošiant renginį.

— ALB Radijo klubo valandą 
praveda nuo lapkričio 16 d. re
daktorius ir pranešėjas Stasys 
Garliauskas. Visais reikalais 
prašoma kreiptis į jį.

— Birutė Barauskienė lapkri
čio 2 d. kalbėjo, tarpe kitų etni
nių grupių moterų tarptautinėm 
moterų problemomis. Diskusi-' 
jos vyko Wayne State universi
tete.

— Š. m. lapkričio 9 d. šv. An
tano parapijos patalpose buvo 
rodomas garsinis filmas ir aiš
kinama apie M. K. Čiurlionio 
gyvenimą. 1 A. Sukauskas

RACINE, W1S.
Grybai ir žvejyba

Saura gerokai pakenkė gry
bavimui. Kas paskubėjo ir 
pataikė į gerą vietą, rado šiek 
tiek ankstyvųjų kelmučių ir 
baltųjų paduškėlių. Neblo
gai augo ir didžiosios prancū
ziškos kempinės, kurios mėgs
ta ąžuolynus. Galimas atvejis, 
kad, dabar palijus, dar atsi
ras vėlyvųjų kelmučių, kurie 
auga apie kelmus.

Naujiena žvejams. Root upe

I kuris teka visas drumzli- 
i nas per miestą, pagaunamos 
lašišos, kurios ateina neršti 
iš ežero. Taip pat užkimba ir 
upėtakiai, Švarių ir gėlų van
denų gyventojai. j

Lietuviškas gyvenimas
Lietuviška veikla nėra jau 

taip labai triukšminga, bet taip 
pat nėra prisnūdusi. Po vasa
ros gegužinių, spiečiasi į sales.

Spalio 26 d. įvyko Kenosha 
— Račine Balfo darbuotojų 
vakars. Vaidino Cicero jauni
mas “Laisvės kainą”. Režisa
vo K. Runimas. Publikos bu- 
vakaras. Vaidino Cicero jauni
mo, kuriam veikalas buvo skir
tas.

JUd BTMWWw 1WW■ H* ■TW ■ ft * ■ B B ■ ■ Ii ■ ii ■ tl ft ■ ■ ■ B bt 
Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
tiela lavkk Viešpaties labiau kaip sargai ryto-*. Psalme 13:6.

Visokiuose sunkiuose ištyrimuose, suspaudimuose ir sielvartuose Dievo 
žmogus turi atsiminti, kad Viešpats žino ko mums reikia. Jis myli mus ir 
rūpinasi mūsų reikalais. Jo tarnai, angelai, visada sergi mus nuo persunkiu 
gundymų. Pranašas sako: “Aš pakeliu savo akis į tave, kuris gyveni dangu
je. štai kaip tarnų akys į Jų viešpačių ranką, kaip tarnaitės akys į jos val
dovės ranką, taip mūsų akys žvelgia į Viešpatį, mūsų Dievą. (Psalmė 123:2). 
“Tik į Dievą žvelgdama nutyla mano siela: nuo jo ateina mano išgelbėjimas”. 
(Psalmė 62:1). Esame užtikrinti, kad Dievas neapleidžia tų, kurie jo laukia 
ir ieško jo patarimų ir pagalbos. Jis myli ir sergi juos ir neleis užeiti ant 
Jų jokiems nereikalingiems vargams ir sielvartams.

Kis antrą antradienį Sophie Barcos radijas skelbia švento Rašto tyri ne
tolų ašktalmm.

Visi fino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
našleli? | ti klausimą atsako knygutė ^Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

iV. RAITO TYRINĖTOJAI 
^ftftftftUftftlftftftftftftftftftft'ftftftftftftftft'ftftftftftftftftftftftKSpalio 16 d. įvyto Wiscon- 

sino Lietuvių dienos baigia
masis posėdis. Peržvelgti at
likti darbai, paskirstytas likęs 
pelnas, iš kurio 300 dol. pa
aukota spaudai ir lietuviškoms 
organizacijoms. 1976 m. Wis- 
consino Lietuvių diena bus 
ruošiama rugpjūčio mėn. 1 d. 
toje pat vietoje. Po posėdžio' 
įvyko užkandžiai, kuriuos su-' 
ruošė darbininkams ir talki
ninkams organizacijos — ren
gėjos.

Lapkričio mėn. 2 d. Racine 
Lietuvių Moterų klubas vėl da
lyvavo tarptautinėje maisto ga
minių parodoje, kurioje buvo 
17 tautybių. Paroda praėjo sėk
mingai. Išparduotas visas mais-. 
tas. “Bijūno” liet, tautinių šo
kių grupė, vadovaujama St 
Milašiaus, dalyvavo parodos 
meninėje programoje.

DLK Kęstučio šaulių kuopa 
buvo įsteigta 1955 m. spalio 
mėn. 23 d. Nuo pat įsteigimo 
aktyviai dalyvavo vietos lie
tuviškame gyvenime. Lapkri
čio mėn. 16 d. ruošiasi minėti 
20-ties metų veiklos sukaktį šv. 
Kazimiero parapijos patalpo
se Racine, Wis. Dalyvaus LŠST 
centro valdybos atstovai ir kai
myninių šaulių kuopų nariai.; 
Programą atliks moterų kvar
tetas, vad. Juozo Grimskio. i

Porą metų iš eilės Kenosha 
— Racine -LB apylinkė ruošė 
Naujų Metų sutikimus, kurie 
visiems labai patiko. Apylin-; 
kės valdyba vėl ruošia 1976 me
tų sutikimą šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje, Racine, Wis. -

Jlirgis Milas •

^usirinkftnę 
PRANEŠIMAI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK

S3

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

— Našliu, Našliukiy ir Pavieniu 
asmeny klubas turės priesmėtini su
sirinkimą lapkričio 14 d. 7 vai. vak. 
Vyčiu salėjė. 24'55 '47 St. Nerius
ir prijaučiančius ęYašome dalyvauti. 
Po susirinkimo šokiai J. ’Joniko or- : 
kestrui grojant. Bus ir vaišės.

V. Cirrka, seku.

Freth from harvest and delectably ripe, cranberrfei ara baasrH* 
fcrffy bc< to bring delight to foil end holiday menus. At fkeir peedc 
of perf^fon, ft's a good Idea to buy u<l you need wow aed Ifmzo 
>ome feri your holiday cooking ahead. Cranberries are a M 
fe e ere end keep. Just pop unopened boxes into year freezer. Wh« 
peody l3 wa, simply rime, drain and uee as your recipe direct

To pek up an every day menu, or to serve traditional sinff* 
tnr in a festive way, this Cranberry Bread stuffing can be 
baked 4ther in a caswerole or k>af pen. THom raviahiD^ pad 
eranbertieg add color flair and fabulous flavor.

CRANBERRY BREAD STUFFING
(Maknt 2-Qirart casserole

8 cups bread cubes, 
hg’tiy toasted

1 eup Ocean Spray fresh 
\ cranberries, halved, rinsed

' end drained
K "boptiittdB chopped prunes 

cup finely chopped celery 
eup finely chopped onion 
(1 medium)

or 9 x B X 3-indh
1 teaspoon salt
1 teaspoon poultry z 

seasoning
cup butter, melted

3 eggs, well beaten <
1 can (10*4 ounce*) 

condensed chicken broGk 
OR 1% ceps rich 
chicken stock

Mix together toasted bread cubes, cranberries, prunea, «*- 
ecy, onion, salt and poultry seasoning. Sprinkle with melted 
belter and toss to blendL Spoon mixture into heavily greased 
2-qcart casserole or 9x5x3-inch loaf pan. Beat eggs and 
chicken broth until well blended. Pour mixture over bread. 
Bake in a preheated moderate oven (350°F.) for 1 hour or until 
firm. Loosen edges and unmold. Cut into aljoee end serve with 
ebĖtieUf tinskąjr or Imuju

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

MODKRNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NATRIAI:
Chicagos
Lietuvio
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

<2424 WEST STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

S '— MAIMHBMCS, CHICAGO A ILL.— FRIDAY, NDVEMBBt M, W75
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MENO KŪRINTŲ j 
FONDAS AUGA

tČiurlionio Galerijos kaupia
mas Meno Kūriniu Fondas šiais 
metais gavo labai vertingu kū
rinių. Vasario l(>-tos proga 
galerijos surengtoje dailės pa
rodoje Balzeko Muziejuje Jury 
Komisija atrinko tris paveiks
lus. Iš jų dail. Jono Tričio 
‘'Pirmoji šalna” ir dail. Vlado 
Vaičaičio “Lietuvos gamtovaiz
dis” autorių buvo padovano
ti Meno Fondui. Trečiasis, 
dail. Jono Rimšos “Tahiti gam-1 
tovaizdis”, tebelaukia niece-Į 
nato.

Vėliau dail. J. Tričys pado
vanojo savo puikiosios medžio 
graviūros “Barbara J. portre
tas” kopiją (3'16). žinant ko
kio kruopštumo reikalauja me
džio graviūros technika, šis 
kūrinys vertingai atstovaus au
torių Meno Fonde.

Dail. Mikas Šileikis po savo 
apžvalginės tapybos parodos 
Čiurlionio Galerijoje spalio 
mėn. padovanojo net penkis 
muziejinius kūrinius: “Siuvė
ją”, “žmonos portretą”, “Au
toportretą”, “Miko Petrausko 
portretą” ir “šeimininkę”. Jau 
viso kambario reikėtų iškabin
ti vien dail. šileikio Fonde tu-

yra Nepriklausomos Lietuvos 
nuosavybė. Tame fonde gauti 
kūriniai yra metrikuojami.
Čiurlionio Galerijos, Ine. vardu 

Domas Adomaitis 
Direk. Tarybos Pirmininkas 

1975 m. lapkr. 9 d.

Taupymo bendrovių 
rūpesčiai

Taupymo — skolinimo bend 
rovės yra susirūpinusios, kad 
vidutinė šeima daugiau nebe
įstengia įsigyti vieno buto na
muko, ypač naujai vedusieji. 
Statybos ir medžiagų kainos 
yra tiek pakilusios, kad namų 
kainos yra pasakiškai išsipūtu
sios. Naujai vedusioms, nusipir
kti nuosavą namą — svajonė.

Bendrovės siūlė, kad pini
gai investuoti į namų biznį bū
tų valdžios garantuoti bent iki 
80%. šis siūlymas rado atgar
sio tarp kai kurių kongresma- 
nų. Tačiau kongresas nepra
vedė bendrovių antro pasiūly
mo, kad paskolų nuošimčiai 
būtų keičiami, atsižvelgiant į 
rinkos situaciją. Dabar, kaip 
žinome, paskolų nuošimčiai 
yra pastovūs iki nebus išmo
kėta visa paskola, gauta namui 
pirkti.

MILDA BARONAITĖ - 
VAIVADIENĖ

Sekmadienį atskrenda į Chi
cago, kad galėtų dalyvauti Nau
jienų ruošiamame lakūno Fe
likso Vaitkaus transatlantinio 
skridimo 40 metų sukakties mi
nėjime.

■ dųje. Jis aiškino, kąip buvo 
išnaikinta lietuvių gentis prū
sai, -o- jų" vietoj atsirado vokiš
kieji junkeriai prūsų vardu. 
Kaip seniau prūsai buvo išnai
kinti vakarų Europos riterių pa- 
gelba, taip dabar komunistai 

j naikina lietuvius okupuotoje 
■Lietuvoje, gelbstint Sov. Sąjun
gai įvairių fonnų detentėnais. 
V. Bražėno raštas iliustruotas 

i princo Joachimo nuotrauka 
junkerio uniformoj,, pirmiau
siai kreipia dėmesį į tą puslapio 
vietą. # - -- - %
* i * * - — -• « *

’■— Julijos Zdanienės origina
lių darbų paroda ir popietė bus 
lapkričio 23 d. 3 vai. Tautiniuo- 
senamuose. Ruošia Lietuvos 
Dukterų Draugija. Pokalbiams 
vadovaus rašyt. Birutė Pūkele- 
viciūtė. Originalią kūrybą p. 
Zdanienė pradėjo prieš 10 m., 
priklauso Southern Artist drau
gijai. Hot Springs, Ar.‘ tos 
draugijos narių parodoj ji lai
mėjo aukščiausią premiją.

WPCF".. K-4- Į
MtLP WANTEt> -MALE-FĖMALE

Reiki* Darbininku ir Darbininkių

WANTED
MIDDLE AGED COUPLE 

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

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

Tel. PR 6-3035

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

available.
DOLTON BODY SHOP

• ‘ 14435 GREENWOOD RD.
4' DOLTON, ILLINOIS 

841-3700

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

FULL TIME SALES
No Saturdays, no Sundays.

■Experienced preferred but not 
• required.

Please apply:

'WOOLWORTH COMPANY
Antanas Vaivada papasakos) _ J

apie Vaitkaus skridimo organi- j §niukas, b7uAo^enięa įsu 
ponia ir jų artimieji dalyvaus 
F. Vaitkaus skridimo -per-At-

— K. M. Augustas, Al. Zu jus, 674 N. Michigan Ave.

žavimą ir išlydėjimą tolimoh ir
nežinomon kelionėn.

Milda Vaivadienė ilgus metus į fantą. 40 iri, sukakčiąį paminėti
dirbo Naujienų administracijo- j bankete šį sekniadienŲ lapkri- 
je ir Chicagoje turi daug drau-|čio 16 d. Polonia salėje. ' Ren-

RENTING IN GENERAL
• Nuomos

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR-ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

rimus darbus, kurių dalis tebė
ra Jaunimo Centre.

• štai lapkričio mėn. Steponas 
Karvelis iš Michianos padova
nojo Maironio metalinį barel
jefą.

Su džiaugsmu skelbdami vi
suomenei apie naujus kūrinius 
Meno Fonde, tariame viešą ačiū 
tų kūrinių autoriams ir mece
natams. Meno Kūrinių Fondas

r trumpam 
'■■■ -I'.'  iTTi-iivraM-—■  .linui iii i "

— Kongresmanas Edw. J. 
Derwinski painformavo Altos 
pirm. dr. K. Bobelį, kad Atsto
vu Rūmu Užsienio reikalu ko
misijos nariai gauna iš lietuvių 
laiškų su norima pravesti rezo
liucija Lietuvos inkorporavimui

!l SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARTA NOREIKTENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

i1 2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairiy prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI, į
----------  ii—

-L................................------------------, ...T,— ” IH1” 1

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

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

maistas, doleriniai CertifikafaL
V. VALANTINAS

---- ----------------- ----------------------------- 3^=-=-----------------------------------------------------------------------.-.r—- .................................. &

JUBILIEJINIU METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

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

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

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

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
M* M M ■■ « Mi SR ■“ MMRI «■> RV MM

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS -------------------------------------------------

ADRESAS ---------------- -----------------------------------------------------
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gų. čia dar tebegyvena josios j gėjai kviečią yisus dalyvauti irŲ1™ 
motina Michalina Baronienė.

nepripažinti, tačiau dar labai 
svarbu galimai greičiau pasiųs
ti daugiau laiškų, kad kongre
sas greičiau tą rezoliuciją pri
imtų ir ja JAV vyriausybė būtų 
įpareigota niekad nekeisti Lie
tuvos inkorporavimo nepripa
žinimo politikos. Lietuviai pra
šomi kaip greičiau pasiųsti dau
giau laiškų savo kongresma- 
nains, komiteto nariams.

— Sen. Charles H. Percy pa
kvietė nariu dr. K. Bobelį į su
daromą Illinois Senatorial Ad
visory komitetą.

— Michael Budrys, Chicago 
Tribune foto korespondentas, 
gavo Associated Press konkur
sinę premiją sporjp kategorijo-
je už nuotrauką Sailboats. Pre
mijas gavo 8 foto koresponden
tai iš Illinois valstijos.

— Tėviškės parapijos choras, 
vadovaujamas muz. J. Lamp- 
saičio, ir solistė Genė Antanai
tytė - Ugianskienė pildys me
ninę programą Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėji
me Chicagoje, Marijos Aukšt. 
mokyklos salėje, vasario 15 d. 
2 vai. popiet Minėjimą ruošia 
Chicagos Lietuvių Taryba.

— Vilius Bražėnas, Fort My-

prašo vietas rezervuoti iš anksto.; 
Prašoma kreiptis į Naujienas. 
Tel. 421-6100.

— Ponia Kazė Brazas, Oak 
Lawn, Ill., atskiru laišku prane
šė apie dienraščio pristatymo 
nenormalumus. Minimi daly
kai perduoti atitinkamoms paš
to Įstaigoms. Dėkui p. Bružie
nei už pranešimą ir $6 auką Naū- 
jienų paramai.

— Ponia Anna Fuentes, North 
Hollywood, Calif., artinantis 
Padėkos dienai, jos proga užsa
kė Naujienas savo mielam tė
veliui Jurgiui Macaičiui. Nau
jienų vadovybė dėkoja, poniai

CICERO IŠNUOMOJAMAS 4 kamba
riu apšildomas butas 1-me aukšte tik 
dirbantiems ir suaugusiems. Užda
ras porčius. teilomis išklota vonia, 

yra krosnis 'ir šaldytuvas. 
Reikia užstato.

: Tel. 652-2113.

BRIGHTON PARKE IŠNUOMOJA
MAS 2 KAMBARIŲ BUTAS sausam 

rūsy su visais baldais. 
Tel. 927-7248.

IŠNUOMOJAMAS ŠVIESUS KAMBA
RYS TVARKINGAM ASMENIUI.

Tel. 434-6977.

PERSONAL
Asmenų Ieško

IPPOLIT KAZIMIROVICH PIVARŪ
NAS moved to the U. S. in 1916 from 
Petersburg (Leningrad). Lived in 
Chicago 1929. owner of a garage, had 
5 or 6 children. His mother Veroni
ca Antonovna Pivarunas lived and 
died in Leningrad in 1930.

If anyone has information or knows 
the whereabouts of the aforementio-

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

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
į 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

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

MUMS GERAI KARTU
6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 

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

2 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.

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

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

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

Annai už prasmingą dovanos 
parinkimą tinkama proga ir 
kartu su ja sveikina naują skai
tytoją p. J. Macaitį.

— B. Šniukšta, 1501 W. Day
ton St, tavernos "ir užkandinės 
savininkas, pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė Naujierių nau
dai penkinę. Po 4 dol. atsiuntė 
Agnes Maneikienė iš Mendon, 
Mich., ir Bernice Andrišūnas iš 
Hot Springs, Ark. Naujienų va
dovybė višiems-^itubširc^ai'- dė
koja.

— A. Pleškys iš Marquette 
Parko apylinkės,' pratęsdamas' 
prenumeratą, atsiuntė Naujienų 
paramai 5 dol. -Tos apylinkės

ned. please write: 
NAUJIENOS

Box 208 _ - 
1739 So. HALSTED ST'. 

CHICAGO, IL 60608

— Dr. AleksSndro Flaterio 
studija apie senosios Lietuvos 
įstatymus bei teisę susilaukė 
ypatingo dėmesio. Gauta užsa
kymų siųsti spalio 22—25 d. 
numerius, kuriuose buvo iš
spausdinta minima studija.

• v > .T' . ■ _

o Venecuelos Lietuvių 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.

ers, Fla., atsiliepdamas Į .vieną tautietis užsisakė Naujienas. 6 Šalti ir šilti patiekalai. Pradžia 
M. Kilian straipsnį Chicago Tri-i mėn., bet pavardės prašė nė- 7. vai. vak., auka 87 asmeniui.
bune, išnaudojo progą įdomiu 
būdu atkreipti skaitytojų dėme
sį į Lietuvos istoriją ir dabartį
to dienraščio lapkričio 12 lai- karnai.

minėti. Platinimo vajaus pro
ga Naujienos yra i siunčiamos 
susipažinimui 2 savaites nemo-

Bilietus prašoma įsigyti pas 
platintojus. Informacijoms 
kreiptis tel. 225-4995 dieną arba

o 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 h’etuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

>-Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

.T— . 1 T'V1 .. ' , . T '* .. * .-'f.....   —

M. A. i I M K U S 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4239 S. Maplewood. TtL 254-7450
Taip pat daromi virtimi!, glmlnJv 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoki blankai.

776-3727 vakarais. (Pr).

JAV R. LB. KONFERENCIJA
' <«.' v' 'ė

’ T

Įvyks 1975 m. lapkričio mėn. 16 d.,, sekmadienį,
SHERATON MOTOR INN.
5400 So. Cicero Aye., Chicago, Ill. T

9-10 vai. ryto Atstovų ir svečių registracija.
10 vai. ryto Konferencijos atidarymas.

5 vai. vak. Konferencijos dalyvių ir svečių 
bendras banketas, konferencijos salėje.

Visuomenė kviečiama dalyvauti. 
1 •

R.LB. Tarybos Prezidiumas 
ir

: Centro Valdyba

^>7- .i...:: -J.. -- - - ■ If III  , į

TERRA
Brmgtnyb«s, Lalkrodžltl, Dovanos 

visoms progoms.
3257 WEST GSrd ST„ CHICAGO 

TeleL 434-4660
'- —---— -- - -- ----------- Z
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Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
C h logo, III. 60632. Tel. YA 7-5980
r

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M, AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775Didžiausias kailių 

pasirinkimas
pas vlenintelĮ

lietuvj kailininką 7^ 
ChicagojeNORMANĄ

ei. 263-5826 
(i*taigo») ir 
677-8489

(buto)

185 North Wabash Avenue
2nd Floor ChicągOj UI. 60601

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeleL- REpublIc 7-1 Ml

7 .. . -- L .. 4

’NAUJIENOS1 KIEKVIENO

LIETUVIO
DRAUGAS IR BIČIULIS




