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DAUGELIS NORI GAUTI TEISĖJO 
WILLIAM 0. DOUGLAS VIETĄ
Prokuroras Levi, pasitaręs su prezidentu, 

patarę teisininkams pasvarstyti
WASHINGTON, D. C. — Prokuroras Edward H. Levi, pa

sitaręs su prezidentu Fordu, pasiuntė Amerikos teisininkų drau
gijai vienuolikos teisininkų sąrašą, prašydamas pasvarstyti, kuris 
teisininkų geriausiai tiktu sergančio ir atsistatydinusio teisėjo 
William O. Douglas pareigoms. Įdomu, kad teisininkams pasiųstų 
kandidatų tarpe yra įtrauktas ir prokuroro Levi vardas. Bet pro
kuroras teisininkams parašė, kadp jie gali j sąrašą įtraukti dar 
kelis vardus.

KISINGERIS BEREIKALINGAI
PRAŠINĖJA MASKVĄ

Sovietų agentai pasakoja, kad rusai jau 
ir šiaip yra padarę didelių nuolaidų

WASHINGTON, D. C. — Sovietų užsienio ministeris Andrei 
Gromyka jau šių metų spalio 21 dieną, besitardamas su valstybės 
sekretorių H. Kissingeriu, aiškiai pasakė, kad sovietų valdžia at
metė JAV pageidavimą praplėsti atomo ginklų kontrolę, praneša 
Chicagos Sun Times speciali korespondentė Washingtone Mari
lyn Berger. Jau tada Gromyka neigiamai atsakė sekretoriui, 
bet jis nenorėdamas priimti neigiamo atsakymo, patarė jam dar 
kartą klausimą pasvarstyti politiniame 'biure.

Pareiga pasiūlyti kandidatus

Atsiradus laisvai vietai aukš
čiausiame valstybės tribunole, 
prokuroro pareiga pasiūlyti pre
zidentui kelis kandidatus, nuro
dyti jų kvalifikacijas, kad vėliau 
prezidentas galėtų pasirinkti pa
tį geriausią, ir prašyti senatą, 
kad jį užtvirtintų svarbiom tei
sėjo pareigoms. Prezidentas 
Fordas, būdamas kongrese, ban
dė apkaltinti teisėją Douglas ir 
pašalinti iš pareigų. Kaltinimas 
buvo moralinio posėdžio — vy
resnio amžiaus teisėjas vedė vos 
20 metų savo mokffrę~= tęiąėš 
studentę,-. -----

Dabar aiškėja, kad tos sutuok
tuvės buvo laimingos. Perą la
bai gražiai sugyveno, o teisėjo 
žmona pati tapo teisininkė, gi
nanti svarbias bylas.

Teisėjo ir jo žmonos Cathy 
amžius skiriasi 45 metais, bet 
jiedu patenkinti dirbą naudingą 
darbą.

Douglas patenkintas 
atsiliepimais

Atsistatydinęs teisėjas Doug
las labai patenkintas teisėjų ir 
spaudos paskelbtais atsiliepi
mais.

Ne vieną kartą teisėjas Doug
las buvo paskelbtas ektremistu, 
buvo reikalaujamas jo pasi
traukimas iš aukščiausio teis
mo, bet jis nesitraukė ir tęsė 
savo darbą. Jis buvo labai di
delis spaudos ir žodžio laisvės 
šalininkas. Jis priešinosi vi
siems valstijų įstatymams ir 
valdžios patvarkymams, kurie 
varžė pagrindines žmogaus lais
ves. šiandien visa spauda, įs
kaitant ir jį kritikavusioji, pri
pažįsta didelius teisėjo nuopel
nus Amerikos teisės ugdymo sri
tyje. Jis vadinamas JAV vals
tybės stambiausiu teisės galiū
nu.

Generolo Franko 
širdis silpnėja

MADRIDAS, Ispanija. — Ser
gančio generolo Franko širdis 
penktadienį buvo visai sustoju
si, bet gydytojai, ją masažuoda
mi, vėl privertė plakti.

Kiekvieną dieną vieni gydyto
jai kalba apie viltis sustiprinti 
ligonį, bet kiti gydytojai prane
ša apie silpnėjantį sveikatos sto-

Aiškėja, kad visa kraujo apy
takos sistema pakriko. Gydyto
jai tikėjosi, kad išpiovus du treč
dalius žarnų, kraujavimas į vidu
rius sustos, bet jis nesustojo. 
Kitos operacijos gydytojai ne
drįsta daryti.

Kastro veža 
Angolon kubiečius
LUANDA, Angola. — Ketvir

tadienį ir penktadienį Luando 
pietiniame priemiestyje įvyko 
keli mūšiai su artėjančiais An
golos laisvės kariais ir atsiųs
tais svetimais legioniečiais.

Nustatyta, kad Luandon buvo 
iškelti 1,200 gerai ginkluotų ir 
apmokytų Kastro vadovaujamos 
Kubos karių. Naujai pasiskel
bęs “Angolos prezidentas Neto” 
savo kalboje pasakė, kad atvyks 
dar didesnė pagalba iš užsienio.

Laisvos ir nepriklausomos An
golos vyriausybė koncentruoja
si Novo Lisbos srityje. Laiki
noji sostinė bus šiame prekybos 
centre, kol bus nuginkluoti ar
ba sumušti visi Angolos komu
nistai ir atstatyta demokratinė 
ir nepriklausoma Angola.

Howlett bus - 
demokratu kandidatas

CHICAGO, Illinois. — Praei
tą penktadienį paaiškėjo, kad 
dabartinis valstijos sekretorius 
Michael J. Howlett bus demo
kratų partijos kandidatas Illi
nois gubernatoriaus pareigoms.

Chicagos meras Daley tebe
kalba, kad partija turi kelis kan
didatus, bet iš pareiškimų šian
dien visiems aiškėja, kad meras 
prirems savo petį prie Howlett 
kandidatūros.

Sekretorius Howlett yra ge
ras administratorius ir kalbė
tojas.

SUSIMAIŠĖ SMEGENINES
Grūdų prekybos biznieriams 

kažkokiu būdu susimaišė sme
geninės. Jau kuris laikas skel
biama, kad grūdai, supilti lau
kuose ant žemės, — apie 50 mil. 
bušelių, — gali sugesti ir su
daryti milijoninius nuostolius, 
kad jiems išvežti neturima lais
vų vagonų ir t. t..

Tuo tarpu Chicago and North 
Western Transportation and Co. 
praneša, kad ji turinti šimtus 
dengtų ir atvirų grūdams per
vežti laisvų vagonų, kurie sto
vi stotyse nenaudojami.

Ulinojaus žemės ūkio depar
tamentas mano, kad grūdų san
dėlių — elevatorių vedėjai są
moningai vengia samdyti minė
tos geležinkelių bendrovės va
gonus. Sandėlių vedėjai kalti
na ūkininkus, kad jie nenori da
bar parduoti grūdus, laukdami 
geresnių kain ų. Tuo tarpu rug
sėjo mėnesį buvo mokama 3 dol. 
už javų bušelį, -o dabar jie kaš
tuoja vos 2,20 dol.

Prieštaraujančios, diplomatę asmenybės atkreipė fotografu dėmesį paskutinėje J. Tautu asamblė
joje. JAV ambasadorius D. P. Moynihan atidžiai klausosi J. T. generalinio sekretoriaus K. Wald- 

heimo tyliai pasakojančio diplomatines "paslaptis". i

PORTUGALIJOS PREMJERAS PRIŽADĖJO Popiežius susirūpinęs
PERŽIŪRĖTI ALGŲ KLAUSIMĄ

LISABONAS, Portugalija. —.’ Portugalijos premjeras Aze
vedo, n enorėdamas vartoti jėgos, prižadėjo ja rezidenciją supan
tiems darbininkams peržiūrėti algų klausimą. į

Komunistuojantieji darbinin
kai reikalavo “išvalyti” darbo 
ministeriją, nekreipiančią dėme
sio į Portugalijos darbininkų 
unijas, bet premjeras jiems pa
reiškė, kad čia jis nieko nepri
žadės, nes tai yra premjero ir 
politinių partijų reikalas, o ne 
darbą .pametusių darbininkų.

Komunistų propaganda 
gerai organizuota

Komunistų kontroliuojama 
statybininkų unija turi labai ge
rai organizuotą propagandą. 36 
valandas darbininkai prastovėję 
prie premjero rezidencijos, pa
siruošė plakatus ir organizuotai 
baigė savo demonstraciją. Jie 
skelbia, kad patį svarbiausią rei
kalą jie laimėjo, premjeras pri
žadėjo peržiūrėti darbininkus 
algų klausimą.

Premjeras pareiškė, kad jis 
žinąs ekonominius darbininkų 
sunkumus, bet jis jiems paste
bėjo, kad ir kelias į geresnį gy
venimą taip pat yra sunkus.

Jis priminė, kad ne streikai 
pagerins krašto ekonomiją, bet 
nuolatinis darbas padės pakel- 

pašlijusį krašto ūkį.
Premjeras tikisi gauti 

paskolų ir paramos (

Premjeras priminė darbinin
kams, kad valdžios planuojamos 
gauti paskolos ir darbininkų pa
siryžimas dirbti pagerins ne tik
tai pačių darbininkų, bet ir vi
sos valstybės ūkį.

Jis priminė darbininkams, kad 
nuolatinės demonstracijos ir 
kiekvieną dieną keliami vis nau
ji reikalavimai padėties nepage
rins. Naktį premjero rezidenci
ją apsupusieji darbininkai su
kūrė laužus ir dainavo dainas.

Prezidentas Gomes kalba 
apie discipliną

Portugalijos prezidentas paty
ręs apie organizuotų darbininkų 
nutarimą apsupti premjero re
zidenciją, priminė, kad visiems 
portugalams reikalinga discipli
na. Valdžia ėmėsi priemonių su-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ti

Fordas, skris- 
pasiims grupę 
žinančių apie

o Prezidentas 
damas į Pekiną, 
patarėjų, gerai 
naujai besiformuojančią tarp
tautinę padėtį. Pekinan skren
dantiems diplomatams bus aiš
ku, kad Sovietų Sąjunga tikros 
atomo energijos kontrolės su
tarties nebenori.

Prancūzijos prezidentas Va
lery Giscard d’Estaing ekono
minės konferencijos metu no
ri išvežti prezidentą Fordą, Di
džiosios Britanijos premjerą ir 
Vokietijos kanclerį H. Schmidt 
į užmiestį ir savo viloje aptarti 
ekonominius Vakarų Europos 
klausimus. Amerikos diplomatai 
nori, kad prezidentą lydėtų sek
retorius ir Simon.

♦ Peronienė sukvietė naujai 
sudarytą kabiretą į ligoninę ir 
davė jiems naajas instrukcijas 
įtampai krašte sumažinti. Po
litikai norėtų, kad Peronienė at
sistatydintų, bat visiems prane
šė, kad krašto prezidento parei
gų ji neatsisakysianti.

♦ Beiruto aerodrome buvo nu
šauti lengvais koulkosvaidžiais 
ginkluoti du jauni arabai, ieško- 
jusieji automoAlio ar sunkveži
mio. Jiems Liiano kariai įsakė 
atiduoti ginklus, o kai nepaklau
sė, tai buvo rušauti.

♦ Suomijos kariuomenės va
das gen. Lauri J. Sutela buvo 
atskridęs į Wsshingtoną pasita
rimams įvairiais klausimais. Jis 
tarėsi su JAV;karo vadais.

■» Jeruzalėje* arabai padėjo 
bombą Ziono likštėje, kuri už
mušė 6 nekaltus žmones.

♦ Teisėjui Douglas atsista- 
tidinus, vyriar8’aa teismas pa
kryps gerokai į dešinę, nes liko 
prezidento Eisenhowerio ir Nik- 
sono skirti konservatyvūs teisė
jai.

tvarkyti politikuojančius karius, 
bet disciplinos privalo prisilai
kyti ir darbininkai.

Popiežius Povilas VI yra labai 
susirūpinęs ir nepatenkintas, 
kad žurnalistai kažkokiu būdu 
sugeba išgauti slaptas žinias iš 
Vatikano, kurios jokiu būdu ne
turėtų būti skelbiamos. Pavyz
džiui porą metų du Italijos žur
nalistai parašė knygą “Seksas 
spavednyčioje”, kur Vatikano 
užkulisinis gyvenimas ir net pats 
popiežius pavaizduoti piktai, re
miantis žurnalistų elektroninių 
būdu užrašytais daviniais, ži
noma, kaip ir tikėtasi, žurnalis
tai tapo ekskomunikuoti.

Pereitą. ketvirtadienį (11.13) 
popiežius išleido naujus įsaky- 
mus.Ąjeį griežtas,direktyvas, jo- 
ku įnjįu lieišdaviiiėti. Vatikano 
paslapčių, o vįąr. elektroniniai 
įrengimai nuolat tari būti tik
rinami patikimų mokovų.

Popiežius nesutiko keisti 800 
metų turinčias popiežiaus rinki
mo tradicijų, kurių prisilaikant, 
juodi ir balti dūmai skelbia po
piežiaus rinkimų davinius. Esą, 
konklavas galės šį klausimą iš
spręsti. Jis taipgi nesutiko, kad 
vyskupai turėtų teisę rinkti nau
ją popiežių. Be to, uždraudė fo
tografuoti sergantį popiežių, gu
lintį lovoje ar rekorduoti jo žo
džius.

Jis nėra patenkintas bei nutildytas 
prezidento Fordo kabineto pertvarky
mu, — sako buvęs Kalifornijos gu-Į 
berną torius Roneld Reagan. Pajėgus 
konkurentas Į prezidentlnj postą nuo 1 
respublikonų partijos netiesiogiai at- ’ 
sako, turėdamas omeny gandus, kad 
kabineto pakeitimai skirti apraminti 

GOP delinj sparną.

Palestiniečiai 
grobia žmones

BEIRUTAS, Libanas. — Pa
lestiniečiai vengia susitikti su 
Libano kariais, bet jie naudoja 
kitus metodus tarpusavei ko

vai vesti.

Praeitą trečiadienį palestinie
čiai pagrobė 120 žmonių, Gink
luoti vyrai įsiveržia į privačius 
namus, suima namuose rastus 
vyrus ir išsiveda. Kur juos ve
da — niekas nežino.

Be to, palestiniečiai pradėjo 
šaudyti į keliais važinėjančius 
karius. Libano prezidentas kal
bėjosi su mahometonų vyriau
siu dvasiškiu — mufčių.

Šnipinėja lėktuvai 
be lakūnų

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų žurnalas “Jane’s Aircraft” 
paskelbė, kad amerikiečiai ga-- 
mina pačius tyliausius ir ge
riausius šnipinėjimo lėktuvus, 
vairuojamus be lakūno, šie ame
rikiečių lėktuvai pakyla didelėn 
aukštumon, nufotografuoja prieš 
karo jėgų judėjimą ir naujomis 
priemonėmis praneša centrui. 
Lėktuvas vykusiai padaro judan
čių automobilių arba žmonių 
nuotraukas.

Tas pats žurnalas tvirtina, kad 
amerikiečių technologija yra 
daug pranešesnė, negu rusų. 
Sovietijos gyventojai nenori ti
kėti šiomis žiniomis, nes komu
nistų kontroliuojama spauda vi
są laiką kalba apie sovietų ly
gybę, b kartais ir pranašumą. 
Astronautų susitikimas su kos
monautais rusams aiškinamas, 
kad šioje srityje sovietų moks
lininkai jau prilygo amerikie
čiams.

Rastas nuskendęs
C

laivas
Povandeniniams laivams ieš

koti skirtas lėktuvas pereitą 
ketvirtadienį užčiupo Superior 
ežero dugne gulintį laivą, ku
ris, manoma, gali būti nusken
dęs “Edmund Fitzgerald”. Kaip 
žinia, jis dingo beplaukiąs Lake 
Superior ežere, prisikrovęs ge
ležies rūdos. Su juo kartu din
go ir 29 jūreiviai.

Užčiuptasis laivas guli ežero 
dugne, 13 mylių nuo Coppermind 
arti Sault Ste Marie, Mich. To
je vietoje ežeras turi 370 pėdų 
gylio ir yra nelygus. i

Sovietų valdžios pareigūnai 
pasakoja, kad Brežnevas jau 
Vladivostoke yra padaręs dide
les nuolaidas amerikiečiams, bet 
jiems tų nuolaidų dar neužtenka. 
Amerikiečiai nori kontroliuoti 
priešakiu ir užpakalin šaudan
čius strateginius lėktuvus, ka
da ,sovietų karo vadai minėto 
lėktuvo nelaiko strateginiu gin
klu, nes jis teskrenda tik 375 
mylias. Amerikiečiai žiu , kad 
minėtas naujas atominiams gin
klams vežti lėktuvas, ore pa
pildytas kuru, gali laisvai pa
siekti JAV teritoriją.

Sovietų valdžia nųęi laikytis 
Vladivostoko susitarimo raidės, 
atomo ginklų gamybą apriboti 
2,400 raketoms, pasitikėti žodžiu 
ir baigti visą reikalą. Jeigu no
ri kitas ginklų rūšis įtraukti į 
susitarimą, tai sovietų valdžia 
tokiam susitarimui nepritaria. 
Helsinkyje Brežnevas pasakė 
prezidentui Fordui, kad jis dar 
neįtikinęs sav kolegų platesnei 
kontrolei, bat dabar aiškėja, 
kad sovietų valdžia iš viso neno
ri kontrolės.

Reikia manyti, kad buvusio se
kretoriaus James Schlesingerio 
prašymas skirti daugiau pinigų 
krašto apsaugos reikalams ir to
limesniems atomo jėgos tyrinė
jimams buvo atsakymas į šį so
vietų valdžios nenorą strategi
nių ginklų kontrolės. Neigia
mas sovietų valdžios atsakymas 
efektyviai strateginių ginklų 
kontrolei privertė sekretorių Ki- 
singerį skristi į Pekiną ir tartis 

su Kinijos valdovais pasaulio 
taikos klausimais. Atrodo, kad 
ir prezidentas Fordas gruodžio 
1 dieną skrenda į Kiniją tais pa
čiais apskaičiavimais.

Mao Cetungas jau Kisingeriui 
patarė atsikratyti detantės po
litikos, nes Maskva niekad su
sitarimų nesilaikė ir nesilaikys 
šį kartą. Jeigu nepavyko susi
tarti su ■Sovietų Sąjunga dėl 
strateginių ginklų kontrolės, tai 
tada, aišku, niekais nueis visi 
detantės politikos pageidavimai.

Donal Rumsfeld senato ko
mitetui atsisakė paneigti, kad 
jis nebus partijos kandidatas vi
ceprezidento pareigoms. Jis 
tvirtina, kad nieko nežinojęs 
apie prezidento nutarimą atleis
ti sekretorių Schlesingerį.

♦ Praeitą penktadienį Angli
jos gyventojai neturėjo laikraš
čių dėl vienos dienos protesto 
streiko.

Šilčiau.
Saulė teka 6:29, leidžiasi 4:32.



Z. JUŠKEVIČIENĖ

Balfo sdntas buvo gausus ir sėkmugas
Ftlifrit&ė na tf jei s Balfo statutas

Pirmas, teigiamas, malobUs 
fs-ūdis, tai Balfo simboliu it 
Z m erfkos-Lietuvos didži ulėmis 
tė iavomis papuošta scena, sa
vame jau kėlė šventišką nuo
taiku

efmo dalyvių buvo keli šim
tai, tai skyrių atstovai nuo At
lanto iki Pacifiko ir vietiniai, či- 
kamškiai svečiai, spaudos atsto
vai.

Suvažiavimą, Balfo seimą ati
darė ilgametis Balfo darbuoto
jas, direktorius, V. Šimkus. Jis 
sudarė garbės ir darbo prezidiu- 
nrs, pravedė oficialią, iškilmin
gąją seimo dalį. Į prezidiumą 
bnvo pakviesti ir vietas užėmė 
penkiolika asmenų, tai iš tolimų 
vietovių atvykusieji patys Bal
fo direktoriai, centrinių organi
zacijų atstovai, Lietuvos diplo
matinės tarnybos atstovė, L. G. 
konsule, J. Daužvardienė, dr. K. 
Bobelis, Altos pirm., Balfo cen
tro vai. vicepirmininkai ir t. t.

Jie visi pagarbiai ir susėdę už 
f go stalo lietuviško rašto, fino 
staldengtėmis tautiniais, -sihi- 
boliniais drožiniais papuošto. 
Buvo pasigęsta tik vieno, bet 
svarbaus mažmožio’ 'kvapsnaus' 
gėlės žiedo, ar žalio lapo, geros

iftfotaikos skleidėjo. Balfo sei
mas (vyko š. m. lapkričio mėn. 
8 d., Brighton parko lietuvių R. 
K. parapijos salėje.

Invokaciją sukalbėjo prel. Mo
zeris, vietos lietuvių parapijos 
klebonas.

Pagerbti mirusieji, žymieji, 
pirmieji Balfo įkūrėjai, veikė
jai : L. šimutis, prel. prel. J. Kon
čius ir kiti į amžinybę nukelia
vę balfininkai. Mirusių pager
bimą pravedą kun. An. Trakis.

Sveikinimai

Seimą žodžiu sveikino visa il
ga eilė iškiliųjų asmenų, kaip 
tai: Lietuvos Diplomatinės tar
nybos atstovė, organizacijų at
stovai, paskiri aktyvūs visuo
menininkai, dvasiškiai.

Vysk. V. Brizgys, savo svei
kinimo kalboje, pasakė: “Balti
ninkas yra ir tebūna lietuviuose 
meilės ir darnos simboliu. Atkrei
pė dėmesį į pagarbos reikalą, tar
pusavio santykiuose”'. Vyskupas 
perdavė irKunigų vienybės svei
kinimą, gautą iš pirmininko 
prel. j. Balkono. Kiti sveikini
mai: pulk. J. švedas L. Kūrėjų 
Savanorių S-gos; kun. Baltra- 
šūnas, Balfo direktorius iš Bos-

tono, E. vk^?. Balfo*
steigėjų, iš Detroito; Al. Bud- 
reckas — Vytauto Didžiojo šau-1 
Hų rinktinės ir visos šaulių Są
jungos Tremtyje; dr. P. Kisie
lius — Ateitininkų federacijos; 
kun. A. Zakarauskas, M. P. lie
tuvių parapijos klebonas, Bal
fo vic. direktorius, kurio para
pijos ribose veikia Balfo centras 
ir susilaukia iš jo apčiuopiamos 
paramos; Dr. Meškauskas — R. 
Katalikų federacijos, jis kalbė
jo krikščionišku pajautimu^ šir
dies jausmu, ir įteikė asmeninę 
piniginę auką Baltui; T. Blins- 
trubas, Tautinės Sąjungos ir Al
tos aktyvus darbuotojas; dr. K. 
Povilaitis, III. valstybinės lietu
vių gydytojų vardu, jis pasveiki
no seimą ir pažadėjo vispusišką 
paramą Balfui, baltininkams pa
linkėjo nenuilsti taip reikalinga
me, reikšmingame šalpos dar
be. A. Juškevičius — sveikino 
Reorganizacinės L. Bendruome
nės vardu, jis pasakė, kad Bal
fas, šelpdamas į vargą, nedalią 
patekusius lietuvius, ypač už- 
geležinės uždangos, juos drauge 
sustiprina tautiniai ir dvasiniai. 
(Kreiptinas dėmesys: seimo pir
mininkui iššaukus Reorganizaci
nės Bendruomenės atstovą, salė
je pasigirdo gausūs ir skardūs 
plojimai, kas leidžia daryti išva
dą, jog Reorganizacinė Bendruo
menė yra užėmusi girtiną Tau
tinės misijos vykdymo liniją ir

j pietus nuo Amerikos "gronyčios", 
politinė "kova" vyksta tais pačiais me-1 
todais, kaip rr šiaurėje. Josė Lopez 
Portillo, kandidatas į. Meksikos pre
zidentus nuo šalies žymios partijos, 
iškėlęs "Vz/ raidės pavidalu rankas, 

sveikina publiką

Aštuonioliktą Balfo seimą svei
kino, dėkojo batfiiHBkams už 
pasišventimą,<k rietė- nepavargti 
pasišvęsti šiam kilniam darbui 
ir ateityje N. Lietuvos Diploma
tinės tarnybos- atstovai, J. Ra
jeckas, iš Washington©, Simu
tis, iš N. Y., Bielskis, iš Los An
geles, dr. K. Valiūnas — Vliko

j^r.dė’.io vedėję.
Pasakė, kad Balfo pirm. M. 

Rudienė drauge eina ir neapmo
kamos administratorės pareigas, 
sdtaupo daug pinigo tiesiogei 
šalpai. Seimas plojimu nutrau
kė pranešimą, dėkojo pirminin
kei, M. Rudienei už jos didelį 
pasišventimą Balfo idėjai, vargs
tančiam broliui, sesei. Pasakė, 
kad ir siuntiniai yra sudaromi 
taHtoš būdu, be i&kasčių ir šiuo 

! būdu yra sutaupoma nemaža pi- 
f nigo suma. Ir vėl plojimas, reiš
kiama padėka, talkininkams, pa
sišventėliams.

Kun. A. Zakarauskas savo pra
nešime priminė, kad Balfas bu
vo Įsteigtas prieš 31-nus metus, 
kada į Lietuvą liejosi raudona
sis tvanas, 1944 m. Balfas šelpė 
pabėgėlius Lietuvius Vokietijo
je, stovyklose. Balfas darė žy
gius, kovojo JAV valdžios Įstai- 

I gose, kad lietuviai pabėgėliai bū
tų įsileisti į JAV-bes. Sakė, kad 
Balfo veikla nesumažėjo ne šian
dieną, išvardino į kokius pasau
lio kraštus, valstybes yra siun
čiami siuntiniai, pagal vargstan
tiems lietuviams.

Pasakėį-kad Balfas visokiais 
būdais laužiasi pro geležinę už
dangą, siekia koncentracijos sto
vyklose vargstančius, ligotus 
lietuvius, ten šelpia juos. Gana 
stipriai šelpia ir daugelį Bra
zilijos lietuvių, reikalingų Bal
fo .pagalbos. Apčiuopiama pini-

Salėje vėl ilgas ir skardus ploji
mas, aišku; seimo dalyviai dėko

nusi- 
atga-

Balto

km už išsamų veiklos prane
šimą ir užgiris jo tvirtą 
statymą, Lietuvos laisvės 
vimo reikalu.

J. Jasaitis, Generalinis
c .v. sekretorius, taip pat patei
kė gana išsamų veiklos prane
šimą, kaip jam, įgudusiam vi
suomenininkui yra įprasta, jis 
savo pranešimą padarė sklan
džiai ir greitai. Pateikė kon
krečius atlikto darbo davimus: 
sukvietė suvažiavimus, paren

gė jų darbotvarkių projektus; 
parengė — išsiuntinėjo Balfo 
vykdomo piniginio vajaus atsi
šaukimus. Atliko skyriams skir
tų bendraraščių su redagavimą, 
Balfo centro organizaciniu, in
formaciniu reikalu.

Pranešė, kad Balfo C. valdy
ba, kadencijos metu turėjo 19 
posėdžių, (su keliomis išimti-- 
mis) raštu iš anksto prisiunčiant 
ir darbotvarkės projektą, tiks
lu direktorius parengti posė
džiui iš anksto. Balfas turi 32 
direktorius. Buvo sušaukti, įvy
ko keturi direktorių posėdžiai: 
Clevelande, Waterburyje, Chicą- 
goje. Pastebėtina, jog direkto
riai vykstą į posėdžius kelion
pinigių iš Balfo negauna, vyks
ta asmeniškais pinigais, patys 
kelionę apsimoka.

Piniginj Balfo vajų rengiant, 
J. Jasaitis paraki, ftahratinė-

narna. Zonduota dirva, vestas 
susirašinėjimas, Balfo naujų 
skyrių steigimo reikalu. Išvar
dino ir vietoves; Phoenix, Den
verį, Hot Springs, San Francrsko 
lietuvių kolonijas. Kaip gene
ralinis sekretorius, J. Jasaitis 
rūpinosi, Balfo reikalu sušaukė 
tris spaudos konferėhtijas. Tei
kė žinias spaudai iš direktorių 
suvažiavimo. Rengė informaci
ją spaudai ir apie šį įvyksiantį 
seimą.

j. Jasaičio, Balfo generalinio 
sekretoriaus veiklos pranešimas 
yra .centro valdybos konkrečios 
ir gausios veiklos dalis, liudijan
ti Balfo centro valdybos didelį 
pasišventimą į vargą pateku

siam lietuviui. Ką težino ne tik 
dabartis, bet ir ateitis.

(Bus daugiau)

S* CAREFUL!

4>

OntyyoU 
can priftėM

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

mažai kas ši klausimą stūdijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
Raibą yra parašyta daug'knygų ir -brošiūrų. Lietuviai minimi 
šeriuose atsrinimmaosfe ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. "

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halstėd St, Chicago, III. 60608.
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Bendruomenėje atstovauja. pirmininkas, E.Čekieųė — Tau-gjne suma remia vienintelę lie- 
daugumą). Vl.'Selenis, is De-^^ę sąjUng‘o's vardu; j. Gaila'tuvių gimnazija, Vasario šešio- 
troito — Balto Tarybos direk- _ JAV LB-nės; Br. Nainys —Į liktą, Vokietijoje.
torių pirm.; J. Janušaitis Žur- pasaulio L. Bendruomenes: P. ,
troito 
torių pirm., «. i
nalistų S-go’s, jis pasveikino Bal- £>argis . 
f o veikėjus, paskatinę ir atei- < 
tyje dirbti, aukotis šalpos dar- .; - ___
bui, pažadėjo Žurnalistų Sąjun- katalikišku kongregacijų vado- 
gos paramą; kun. An. Trakis ai; viso į.w svėgdarfaų yra 
Balfo vicep. seimą sveikino įgauta 28-ni. SveiMnnfiils fastu 
mininkės, M. Rudienės vardu, prisįatė Dalia Babelienė, .ji per- 
šiuo metu tarnybos reikalu ' skaitė organizacijų pavadinimus 
esančios Europoje. Jis drauge ir sveikinimą pasirašiusiųjų pa- 
perdavė sveikinimą ir lietuvių vardes. Seimas atidžiai išklau- 
evangelikų.

Balfo seimas gavo daugybę 
sveikinimu raštu

Pasaulio L. Bendruomenes; P.
— Amerikos Lietuvių su

sivienijimo. Sveikino visa eilė 
ir kitų organizacijų atstovai,

er

gos paramą; kun. An. Trakis

.Kviečiame Į Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties
f

f

POLONIA GROVE SALEJE

(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke

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

VAKARIENE,
MENINE DALIS

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

Vakarienė sū šampanu asmeniui 10 dol.

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

1759 S0. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100.

f sė sveikinirnUs ir visiems svei
kintojams ilgai plojo, dėkojo.

Jakubaitis, iš Clefrėlahdo pada
rė‘mandatų- korrfisijbs praneši- 

•' mą. J. Jasaitis, g&firi Balfo se
kretorius patikrino - atvykusius 
seimo atstovus^ juos iššaukė pa
vardėmis, atsiliepė.- ..

Seimo darbo prezidiumas

Seimo darbo ^prezidiumą suda
rė: Vi; Selenis-—Balfo direk- 

; torių pirmininkas,- V; išmkus— 
i B. direktorius^'J-. Brazauskas, B. 
I direktorius, iš? Waterburio, E. 
t Paurazienė, B. direktorė, -iš De
troito, dr. Andrašiūnas, B. di- 
rekt. iš Phl., jie pasikeisdami ir 
pirmininkavo. ..Sekretoriatą su
darė: Al. Pužauskas, Balfo cen
tro valdybos vicepo V. Balei- 
šytė, K. Kasakaitis, centro val
dybos sekretorius.-

Balfo seinifi komisijos
Rezoliucijų komisija: kun. Ig. 

Urbonas, J. Girdvilienė, J. Ja
saitis, Tikutis. ■

Nominacijų komisija: R, Ra- 
žauskienė, Petrauskas, Jakubai
tis, J. Skeivys, (J. Balčiūnas, J. 
žadeikis. |.
Balfas gavo Mambų piniginį 
palikimą — čekis Įteiktas Balfo 

iždininkių, sėime
Ona JakubaitĮenė, Cleveland© 

Į Balfo skyr. iaiininkė, pasižy
minti dinamika! veikli balfinin- 
kė Į seimą atvežė J. Tėvelio pa
likimą, čekį, -18,256.04 sumoje, 
čekį Įteikė Balffll c. v. iždininkui, 
K. Čepaičiui, s 
stebint ir skard

Pažįstant O. 1 
t tenka ne abejcrtiį 
prisidėjusi prie t 

tveHo sprendinį i 
santaupas — palikimą paskirti 
Balfui. Tai akijantis, skatinan
tis pavyzdys' Wtiems baltinin
kams savo koloiijuse tuYėti akis 
ir ausis atidarai' - -

, Balfo pareigūnų veiklos

- Pasakė, kad Balfo C. valdyba,, 
šu pirmininke, M. Rudiene prie
šakyje rūpinasi Bražinskų išveži
mu iš Turkijos, jų Įkurdinimu 
pastoviam gyvenimui, kur nors 
laisvame pasaulyje. Yra šelpia-( 
mi ir kiti pabėgėliai, reikalingi: 
Balfo paramos. Kun. A. Zaka- ■ 
rauskas baigdamas pranešimą 
akcentavę: Balfas veikė ir veiks, 
kol jo pagalbos bus reikalingas ( 
bent vienas lietuvis Balfo pa- ■ 
galbos bus reikalinga ir laisvę; 
atgavusi Lietuva. Lietuva turi 
teisę būti laisva ir ji bus laisva!

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkcjė

CH1CAGOS lietuviu istorija :
Alekso Abrvse knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) mėtų 

Uhicagos lietuvių gyvenimą, ir jų atliktus darbus 664 pšl. Karna. 
CIO'. Išleido Amerikos lietuvių istorijos Draugija. .

Knygoje aprašyta pirmas Čhicagon atvažiavęs. lležt^L?jftrinoė' 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos -šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso bifvo 121. draugija,. 48
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai if 314 veiklesnei žtnoniti -biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku socaiHstituų,' laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai,Vjjitėigtos mokyklos, -skaltykfoš> Sun
kai ir kt. '■ . i'• ' z U' - '.- -'i-'

• arba •Mo'riė?
Orderi

AMERIKOS LIETUVI U ISTORIJOS DMAŪGI JOS 
vardu ir pasiųsti: < - I

• ___ . r * ■ ' ' :

1739 So. Halsted St, Chicago, flL 60608 '

maturity.
A lot of people don’t

because they think it
privilege. Either Way#

want to* tise that money 
right away, thėfe’s

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

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
■Jt—

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

mature at justfbėright Į ,

lamo dalyviams 
Šiai plojant.
lakubaitiehę, ne- 
j kad ji bus daug 

geradario J. Tė- 
į savo gyvenimo

Kt»n. A >Ząttr£trabąs, Ralfo 
c. v. vicepirmiriftlstMz pateikė 
c. valdybės išsamų veiklos pra
nešimą. Pristatė'©. valdybos raš
tinės tarnautojas, A. Aleknienę, 
G. Giedraitytę, -kaip sekretores 
ir J. MackevLių, pašišventėlį

That’s one reason

v'Ą

1739 So. HalSted Street Chicago Iii* 60608
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nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

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

i



Š. BALTŪSIS

(Tęsinys)
Juos galėjo sudaryti Vy

riausias kariuomenės vadas ar
ba, jo nesant, Krašto apsaugos 
ministras, o ypatingais atvejais, 
jiems pavedus, taip pat ir žemes
ni kariniai viršininkai. Kaltina
muosius karo lauko teismui ati
duodavo tie viršininkai, kurie 
galėjo tokį teismą sudaryti. At
sakomybėn į karo lauko teismą 
buvo galima traukti: a) kariai 
ir kitokį kariuomenei priklau
santieji asmens dėl svarbesnių 
karinių, o taip pat ir bendrųjų 
nusikaltimų; b) civiliniai as
mens dėl jų padarytų vadinamų 
didžiųjų nusikaltimų, kaip suki
limas tikslu nuversti esamą vals
tybės valdžią, užpuolimas gink
luotos sargybos, šnipinėjimas, 

plėšikavimas, žmogžudystė ir t. 
t., ir c) taip pat kitaip nusikal- 
tusieji asmens, jei buvo randa
mą, kad dėl jų padarytų nusi
kaltimų svarbos tatai, t. y. ati
duoti juos karo lauko teismui, 
reikalinga kariuomenės intere
sams apsaugoti arba valstybės 
ar visuomenės tvarkai ir ramu
mui atstatyti, šis teismas spren
dė bylas be kaltintojo, be gynė
jo ir be sekretoriaus (posėdžių 
protokolus surašydavo vienas iš 
teisėjų). Jo sprendimai buvo

galutiniai , t. y. nebuvo jokios 
aukštesnės instancijos . toliau 
skųstis, bet turėjo būti patvir
tinti viršininko, kuris teismą 
buvo sudaręs. Jei sprendimas * 
nebūdavo patvirtinamas, tai jis yvr 
su visa byla turėjo būti siun- i, 
čiamas Vyr. kariuomenės vadui. j 
arba, jo nesant, Krašto apsau- j skundžiami 
gos ministrui, kurie galėjo jį 
patvirtinti arba panaikinti ir by
lą perduot: Kariuomenės teismui t 
spręsti.

Toliau, prie ypatingų teismų mas. 
galima priskirti Lietuvoje vei
kusios žemės tvarkymo 
komisijos: apskričių žemės 
tvarkymo komisijos, o vėliau 
(rodos, nuo 1928 m.), kai darbas 
jau buvo sumažėjęs, jų vietoje 
veikusios apygardų žemės tvar
kymo, ir Vyriausioji žemės tvar
kymo komisija, kuri buvo suda
ryta prie žemės ūkio ministeri
jos. Šios komisijos sprendė skun
dus dėl kaimų vienkiemiais iš
skirstymo sudarytų projektų 
bei kitų žemėtvarkos darbų. Ap
skričių ir vėliau apygardų že
mės tvarkymo komisijos buvo 
sudarytos iš pirmininko, ku
riuo pirmiau būdavo taikos tei
sėjas, o vėliau — apylinkės tei
sėjas, ir 2 narių, kuriais buvo 
žemes tvarkytojas ir vietos ap-

»ekrities savivaldybės atstovas, 
o Vyr. žemės tvarkymo komisi
ją sudarė Kauno apyg. teismo 
pirmininkas arba jo pavaduoto
jas ir dar kitas šio teismo tei
sėjas, Žemės reformos valdybos 
valdytojas, Žemės tvarkymo de-

I partamento direktorius ir Savi- 
I valdybių departamento atstovas, 

žemės tvarkymo komisija 
veikė kaip apeliacinė instanci

ja. Jos nutarimai galėjo būti 
_____ i kasacine tvarka 
yr. Tribunolui.
Be to, prie ypatingų teismų 

reikia priskirti buvęs įsteigtas 
Statutinis teismas ir jūros teis-

. - - ------------------- r-- ................................................................................. ........................... ... ..............................

CRANE SAVINGS and Loan Association

iiiiiiuhi|

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

~ Mokama 4 mėty
f /U Certifikatams.

> į Mažiausia $5,000

s ar daugiau. - -

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

Tel. LAfayette 3-1083
AUTOMOBILIAMS

1 Mokama 1 mėty
gS / S /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

tuvos Imtu komisijos sekreto-1J 
rimu.
pilį ir 191S m.
laisvei prisikeliančią
levas jau buvo

KIPRAS BIELINIS

Vėliau atvyko į Petra-jvęs Lietuvai,, nesulauk, nau 
grįžo jau į'jos savo tėvynės aušros...

Lietuvą, j 
miręs tų pat 

metų sausio 18 dieną. Jo pra- 
. našystė, kad nemirs tol, kol 
i rusai nebus išvyti iš Lietuvos, 
•išsipildė. Jam teko pamatyti 
Į dar tik prisikeliančios Lietuvos; 
valstybės aušrą.

Sugrįžęs į Lietuvą Kipras 
tuoj pradjo dirbti savivaldybių 

l organizavime .ir kooperacijo
je. Einant kovoms su bermon- 
I liniukais Šiauliuose buvo lie
tuvių partizanų štabo narys. 

! Vėliau buvo visų trijų demo- 
'kratinių seimų narys. Taip pat 
I plačiai reiškėsi kooperacijose, 
i Suorganizavo ir pirmininkavo 
“Marginiams” buvo “Paramos” 
Spaudos 

j banko, 
I za torių 
■ nariu.

Okupacijų metu buvo vie- | 
nas iš ryžtingųjų rezistencijos I 
pradininkų. Susiorganizavusi | 
Vlikui buvo jo finansų koinisi-il 
jos pirmininku. Kaip Lietuvoj, S 
taip ir atvykęs į JAV visą lai- |

Kad išgelbėjus pinigą

je padėtyje, jos svaras taip kri
tęs, kod Donald Coggan, Can
terbury arkivyskupas, ragina 
tikinčiuosius, kad jie nuošir
džiai melstųsi, kad išgelbėjus 
nusmukusį pinigą. Esą, jis 
pats meldžiasi ir prašo Dievo 
intervencijos.

SKAITYK PATS IR PARAGINK
I Statutinis teismas! 
buvo įsteigtas 1935 m. prie Liet. • 
Vyr. Tribunolo pagal tais pat 
metais išleistą Statutinio teis
mo įst. (Vyr. Žinios — nr. 474, 
1935.III.13).- šiam teismui bu-' 
vo pavesta spręsti: a) bylos dėl i 
prieštaravimo Klaipėdos kraš-; 
to statutui Lietuvos Respubli-j 
kos ar Klaipėdos krašto įstaty
mų ir b) bylos dėl prieštaravi- į 
mo tam pat statutui respubliki- j 
nių ar Klaipėdos krašto autono- i 
minių organų administracinių! 
bei kitokių aktų. Jis buvo su
darytas iš pirmininko, kuriuo ■ 
buvo Vyr. Tribunolo pirminin
kas, ir 3 teisėjų, skiriamų Res
publikos Prezidento, Teisingumo 
ministrui pristačius. Teisėjais 
buvo paskirti: Valstybės Tary
bos vicepirmininkas B. Masiu
lis, Valstybės Tarybos narys Z. 
Starkus, Vyr. Tribunolo teisė
jas M. Brudeilinas ir VDU do
centas D. Krivickas. Tačiau by
lų šis teismas nesusilaukė ir po 
to, kai 1939 m. pradžioje Klaipė
dos kraštą užėmė Vokietija, jis 
nustojo egzistavęs.

Lietuvoje jūros teismas 
buvo tik Klaipėdoje, prie vieti
nio valsčiaus teismo (Amtsge- 
richt). Jis buvo sudarytas Vo
kietijos Seeamt’o pavyzdžiu ir 
susidėjo iš pirmininko — teisi
ninko bei 4 narių — laivininkys
tės žinovų. Jo jurisdikcija ap
ėmė tik Klaipėdos krašto pa
krantės vandenis ir jis tyrė , bei 
sprendė vien tik tas laivų ne
laimes, kurios įvykdavo šiuose 
vandenyse ar Klaipėdos uoste.

Galima prie ypatingų teismų 
priskirti ir veikęs Vyr. Tri
bunole sudarytas Teisėjų 
drausmės teismas bei 
Advokatų taryba,, kiek 
ji veikė kaip advokatų draus
mės teismas (jos nutarimai tei-

Gruodžio 7 dieną jau suei
na 10 metų, kai New Yorke 
staiga mirė Kipras Bielinis. 
Tai buvo ne eilinis asmuo. Kip
ras Bielinis gyvenime ėjo di
džiojo knygnešio, savo tėvo 
Jurgio Bielinio keliu. Apie 
porą metų dar vaiką Kipriuką, 
tėvas platindamas knygas ve
žiojosi kartu, ° kad suprastų 
knygnešio darbą.

Vėliau Kipras mokėsi Min
taujoje realinėje mokykloje ir 
Rygos gimnazijoje. Jau besi
mokydamas dalyvavo slaptuo
se mokinių būreliuose ir pla
tino lietuvišką spaudą.

1905 metais prieš caro val
džią buvo aktyvus Sukilimo 
dalyvis. Beveik visą Lietuvą 
yra pasiekęs uždegančiomis

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Fondo, Kooperacijos 
Ligonių kasų organi- 
eilėse ir jų valdybų

SVARBUS PRANEŠIMAS
Iš

EXPRESS CORP.
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VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
lOrtos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

PAID QUARTERLY AT ANNUMPER ANNUM.

PASSBOOK
ACCOUNTS

sss^a

PER 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

HIGHEST RESERVES

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

PER ANNUM

$5000 or mor« 
minimum 

30 months

PER ANNUM

$1000 or more
1 year min.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

sėtumo atžvilgiu galėjo būti 
skundžiami Vyr. Tribunolui),-o 
taip pat dar ir d v a s i n i A i 
(bažnytiniai) t e i s m af, 
kurie, be kita ko, sprendė taip 
pat ir kai kurias santuokos rei
kalų bylas, kaip, pavyzdžiui, se- 
paracija, santuokos niekinga 
pripažinimo klausimas, o neka- 
talikų dvasiniai teismai — ir 
ištuokos bylas.

Ypatingu teismu yra buvusios 
dar ir Klaipėdos krašto 
apskričių valdybos 
(Kreisausschuss), kiek jos ėjo 
administracinio teismo pareigas.

Baigiant, čia dar galima pa
minėti ir tai, kad kai kuriems 
reikalams spręsti kai kada šalių 
susitarimu buvo sudaromi va
dinami t r e č ijų j ų teismai, 
kurių sprendimai abiems šalims 
buvo privalomi, ir kad taip pat 
kai kurios organizacijos bei kor
poracijos turėjo savo privati
nius garbės! teismus, ku
rie sprendė nstių tarpe pasitai
kančius vaidus bei jų pasielgi
mus, pažeidžiančius garbę arba 
kenkiančius organizacijos ge
ram vardui.- ■

Pastaba. Daugiau žinių 
apie Lietuvos teismus, jei kam 
yra prieinama galima rasti: a) 
atitinkamuose teismus ir jų dar
bą liečiančiuose įstatymuose, b) 
1930 m. Teisingumo ministeri
jos išleistame leidinyje “Lietu
vos teismas 1918—1928 m.”, c) 
Lietuvos teisininkų draugijos 
leistame Teises žurnale ir tos 
pat d-jos nuo 1927 m. išleis
tuose Teisininkų kalendoriuose, 
d) Lietuvių teisininkų draugijos 
tremtyje išleistose Teisininkų 
žiniose ir e) Lietuvių enciklo
pedijoje, kur, be žinių apie pa
čius teismus, taip pat yra nema
ža duomenų ir apie svarbesnius 
juose dirbusius asmenis.

(Pabaiga)

ką buvo socialdemokratų va
dovybės eilėse. JAV be VLIKo 
dar dirbo Lietuvos laisvės ko
mitete.

Spaudoje ne tik rašė straips
nius, bet išleido ir tris stambias 
knygas: “Penktieji metai”, 
“Dienojant” ir ‘‘Gana to jun
go”, taip pat mažesnę knygą: 
“Teroro ir vergijos imperija — 
Sovietų Rusija”. Be to paruo
šė spaudai Tautvaišienės kny
gą: “Tautų kapinynas Sibiro 
tundroje”.

Dėl kovu ir visuomeniniu 
darbų K. Bielinis šeimos nesu
kūrė. Gyveno kukliai. Iš sa
vo sutaupų testamentu paliko: 
Lietuvos Tyrimo 
5787 dolerius, savo 
jos Socialdemokratų 
rai tremtyje 4352
ALSS Literatūros fondui 3000 
dolerių ir premijai, kuri nese
nai paskirta Elenai Juciūtei už 
jos knygą: “Pėdos mirties zo
noje’’ 3000 dolerių.

Minėdami šio garbingo lie
tuvio nueitą gyvenimo kelią ir 
10 metų nuo jo mirties sukak-1

i

kalbomis ir demonstracijų or
ganizavimu. Rusų žandarų 
visą laiką buvo persekiojamas. 
Buvo net į jų rankas pakliu
vęs, sumuštas, bet pasisekė pa
bėgti.

1907 m. suimtas ir nuteistas 
keturiems metams sunkaus dar 
bo kalėjimu. Atlikęs bausmę 
— ištremtas j Sibirą. Būnant 
kalėjime neatpažįstamai apsi
rengęs jį aplankė ir tėvas. Tė
vas apgailestavo, kad tokį bran
gų jaunystės laiką jis turi pra
leisti kalėjime. Kipras be prie
kaištų atsakė, kad jis eina jo, 
tėvo nurodytu keliu. Tėvas pa
sakė, kad jis tuo didžiuojasi, 
nors jo akyse Kipras pamatė 
ašaras.

1913 metais pakeitęs pavar
dę iš Sibiro pabėgo ir atsirado 
Europos Rusijoje. Karo metu 
kurį laiką dirbQ Maskvoje Lie- tį, prieš jį lenkiame galvas.

Institutui 
ideologi- 
delegatū- 
dolerius,

Užsakymu sistema

SPECIALAUS RUBLIO 
CERTIF1KATŲ, 

AUTOMOBILIŲ IR 
KITOKIŲ DAIKTŲ 

JŪSŲ ARTIMIESIEMS SOV, 
SĄJUNGOJ 

bus sustabdytas po 1975 m. 
gruodžio mėn. 22 dienos.

Vieno Specialaus rublio kaina 
yra $2.75.

Ši kaina yra pilna ir nėra jo
kiu kitokiu primokėjimų.

Automobilių kainos 
kančios:
ZHIGULI VAZ 2101
ZHIGULI VAZ 2102 
Station Wagon 
ZHIGULI VAZ 2103 
ZAPOROZHETS ZAZ

yra se-

$3642.00

S3995.C0
$4147.00

968 AE
$2705.00

Visi užsakymai yra pilnai, ga
rantuoti ir apdrausti. Todėl už
sakykite dabar ir padėkite sa
vo artimiesiems. Tai yra jums 
paskutinė proga.

UŽSAKYKITE DABAR
UŽSAKYKITE TIK PER •

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

’ 125 East 23rd Street

s

Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

Mes turime 26 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

Taupykite dabar.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

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.

į
1
i

I
Ą

i

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

įstrigta 1923 metilą. TeL 421-3079



THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Dally Kxcapt Sunday by The Uxhuanian Neva Pub. Co., 

173* So. Halstad Str—t, Chicago, III. 6060S Takphon* HA 1-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. HJ-TNOTS

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

15 cents per copy.

$7.50
$2.50

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

mętams ___ __________
pusei metu____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams ______________
pusei metu 

$30.00
$16.00
$8.50
$3.00

$26.00
$14.00

trims mėnesi arm?
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
Metams _________ . ... .. $31.00
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui  $4-00

Naujienos eina kasdien, jAakiriant 
sekmadienius. Ižeidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstad St.. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$30 00 
$16.00

ATVIRUMAS
Dėl Helsinkio susitarimų JAV 

reporteriai spėliojo, kad už tai
ką Rusijos vakaruose Krem
lius pažadėjo Kisingeriui nesi
kišti į Artimųjų Rytų politiką. 
Tas spėliojimas pasirodė per
dėm klaidingas, nes sovietai 
skuba iki dantų apginkluoti

RusijaSiriją ir palestiniečius, 
aiškiai palaiko civilinį 
Lebano’ne.

Patys sovietai, tuo
padidino savo reikalavimus

tarpu,

Amerikai. Maskvos radijas ir 
spauda nesigailėjo puolimų Ja
mes R. Schlesinger adresu ir, 
pagaliau, prez. Fordas jį nu
šalino. Gal būt, tai tik suta
pimas, nes nesinorėtų tikėti, 
kad Maskva galėtų nors ir ne
tiesioginiai “nušalinti” Ame
rikos ministerius bei tat atitin
kamai paveikti.

TV savaitinėje programoje 
“World Press”, to pokalbio 
dalyvis Johnson, kuris seka

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus nu«
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vaL

Priešakin teks stoti kitiems žmonėms
Niekam ne paslaptis, kad kai kurie lietuviai, didele 

dauguma visuomeninių organizacijų ir net vadinamų va
dų, nepajėgdami susiorientuoti besikeičiančioje politi
nėje padėtyje, sukėlė gana didelę kontūziją Amerikos 
lietuvių tarpe. Klausimai, kurie anksčiau buvo aiškūs 
ir visiems suprantami, šiandien tapo neaiškiais ir ne
suprantamais. Organizacijos, kurios turėjo kovoti už 
pavergtos Lietuvos laisvę ir kelti kultūrą pačios pa
simetė ir nesusigaudo.

Šia proga reikia turėti galvoje principai, kuriais tos 
organizacijos buvo sudarytos, dar ir šiandien yra geri, 
bet žmonės, kuriems buvo pavesta toms organizacijoms 
vadovauti, pasimetė ir sukėlė bereikalingą kontūziją. 
Daugelis klausimų jau ir anksčiau kai kam buvo neaiš
kūs, bet Helsinkio konferencija dar labiau aptemdė pro
tus ir Įtempė jausmus.

Viena didelė lietuvių organizacija, sudaryta kultū- 
riniems ir auklėjimo reikalams puoselėti, Įsivėlė Į politi
ką ir pradėjo, dublikuoti kitų lietuviškų organizacijų ve
damą darbą. Tas dublikavimas ir pagrindinių politikos 
klausimų nesupratimas, pridėjus dar kelias asmenines 
ambicijas, sukėlė kontūziją net tos organizacijos narių 
tarpe, o vėliau tą politinį neaiškumą permetė ir Į antra
eiles organizacijas. Pačios Helsinkio konferencijos me
tu, kai, anot jų, buvo svarstomas Lietuvos likimo klau
simas, Įtakingiausieji vadai dienas praleido tuštiems 
burbulams gaudyti. Juokdarys jiems pakišo- mintį, kad 
Helsinkyje buvo areštuotas Įtakingas šitokios politinės 
minties šalininkas, kada jis visai nebuvo areštuotas. Vi
sa jų veikla subliūško, kai jiems buvo pasakyta, kad nie
kas Helsinkyje nebuvo areštuotas ir prašome be reikalo 
mums galvos nekvaršyti.

Kad šie politikai niekad kojomis žemės nesiekė, ma
tyti iš jų darbu. Pirma jie savo organizaciją suskaldė ir 
visai be reikalo nukreipė savo energiją ne organizacijai 
stiprinti, bet kovoti prieš truputį kitaip galvojančius 
savo organizacijos narius, daug padariusius skyriams 
steigti ir lietuviams vienyti. Ta skaldymosi sėkla buvo 
taip giliai pasodinta, kad vieno skilimo neužtenka, jau 
pradeda dygti tolimesnių skilimų daigai. Netenka ste
bėtis, kad toliau matantieji šios organizacijos nariai 
traukiasi į šalį ir patys bando susiorientuoti.

Stipriausiai stovi Amerikos Lietuvių Taryba, kurios 
atstovai iš anksto buvo gerai informuoti apie Helsinkio 
konferencijos ruošiamus aktus, suprato tarp Rytų ir 
Vakarų vykstančią milžinišką kovą ir nepadarė klaidų, 
kurias darė kitų lietuviškų organizacijų vadai. Jie gavo 
Lietuvos laisvei labai svarbius tarptautinius užtikrini
mus, jie sugebėjo visam pasauliui paskelbiu kad Lietu
va karo metu buvo neteisėtai pagrobta, o pavergtiems 
lietuviams priminė, kad prievartos aktai nebus laisvojo 
pasaulio pateisinti. Amerikos Lietuvių Taryba savo 
nariams patarė studijuoti Helsinkio aktus, skaityti pre
zidento Fordo padarytus pareiškimus ir Helsinkyje pa
sakytą kalbą, ir padėti laisvajam pasauliui kovoti už 
pagrindines žmogaus teises kitoje geležinės uždangos 
pusėje, bendromis jėgomis siekti laisvės Lietuvai ir ki
toms rusų pavergtoms tautoms. Gerai informuoti parei
gūnai taip pat patarė neniekinti žmonių, kurie visą lai
ką gynė tautų laisvės principus ir niekad neatsisakė iš
kelti viešumon pavergtoje Lietuvoje okupanto vedamų 
prievartos darbų.

Šiandien didelei daugumai jau aišku, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybos pozicija buvo pati teisingiausioj! ir 
kad Naujienos tiksliausiai informavo apie tarptautinę 
padėtį ir kontūziją lietuvių tarpe. Naujienos nurodė ne 
tiktai netikslias tarptautinės padėties pozicijas, bet jos 
parodė, kas tą kontūziją lietuvių tarpe sėjo.

Visuomeninę kontūziją turės prablaivyti besiren
kančios trys lietuvių organizacijos. Pirmiausia kontūzi
ją turės išblaškyti Dr. Danilevičiaus ir Juškevičiaus va
dovaujama Registruota JAV Lietuvių Bendruomenė, sa
vo atstovus sukvietusi Chicagoje. Ji privalės pasisakyti 
dėl tarptautinės padėties ir paruošti aiškias instrukcijas 
savo nariams, kas toliau daryti, kad organizacija galėtų 
būti naudinga kultūriniems lietuvių darbams ir lietuvių 
vedamai laisvės kovai. Ji taip pat turės imtis priemo
nių organizaciniams klausimams efektyviai tvarkyti.

New Yorke netrukus posėdžiaus VLIKas, paskutiniu 
metu susidėjęs su Amerikos visuomeninio darbo skaldy
tojais ir konfuzijos sėjikais. Politinės grupės, norėda
mos šio komiteto darbą atstatyti į jam skirtas vėžes, tu
rės parinkti kitus žmones, suprantančius komiteto pas
kirtį ir mokančius talkon įjungti kitus lietuvius.

Pozityvų darbą šiais metais dirbusi Amerikos Lie
tuvių Taryba turės paruošti planus savo darbui gilinti, 
nes ateinantieji metai Amerikos Lietuvių Tarybą suda
rančioms organizacijoms uždės dar didesnę atsakomybę. 
Iki šio meto ALTas mažai dėmesio kreipė j skyrių su
darymą, tampresnių ryšių palaikymą, tikslios politinės 
informacijos skleidimą ir kitus senų Amerikos lietuvių 

[vykusiai vestus darbus.

Skaitytojų Balsai

o ne
Gi, R. Judson Mit- 

“Conti-

nurodo, kad detan- 
bet sustiprino 

“religi-

Ja ponijos ir Kinijos spaudą, ci
tavo Kinijos spaudą (Kisinge- 
riui lankantis Kinijoje), kuri 
puolė JAV, ryšium su Helsin
kio nutarimais, nes tas leidžia 
sovietams permesti žymias ka
ro pajėgas iš vakarų į rytus, į 
Kinijos posienį, ir tuo padidi
na karo pavojų. Tuo paaiški
namas kiniečių šaltumas šiam 
Kisingerio vizitui, štai kaip 
Kinija realiai supranta Helsin
kio konferencijos nutarimus.

Žurnalas “Current History” 
(spalio mėn. 1975) pašvęstas 
Sovietų Rusijai ir jos santy
kiams su JAV, ypač Helsinkio 
konferencijos nutarimų švie
soje. John C. Campbell ten 
rašo, kad iš to susitarimo dau
giau naudos turi sovietai, 
Amerika.
chell savo straipsnyje 
nuity and Change in Soviet 
Ideology 
tė nesumažino, 
Kremliaus komunistų
ją” ir revoliucinį kovingumą 
bei tikėjimą galutiniu Rusijos 
laimėjimu.

Po Helsinkio konferencijos 
Brežnevas turėjo Maskvoje 
pasitarimus su Rytų Vokietijos 
diktatorium Erich Hanocker. 
Jų pasitarimų bendrame ko
munikate aiškiai pasakyta,, 
kad, esant reikalui, Rusija ne
abejotinai padės Rytų Vokie
tijai. Tuo pareiškimu Brežne
vas patvirtino, kad po Helsin
kio konferencijos tebegalioja 
senoji Brežnevo doktrina, pa
gal kurią rusai įsikišo į Čeko
slovakijos vidaus reikalus, ši
tuo Kremlius aiškiai pabrėžė, 
kad žandariški Kremliaus įsi
pareigojimai satelitiniuose kraš 
tuose palaiko vietines komu
nistų partijas ir prieš opozici
ją ir prieš galimus nukrypimus, 
nepaliekant vietos žmoniškes- 
niam komunizmui.

Kaip Helsinkio konferenci
jos nutarimus supranta Krem
liaus kolchoziniai apaštalai pa 
vergtoje Lietuvoje, pasako Eli
zabeth Pond savo straipsnyje 
“A glimpse inside the U. R.’S. 
West’’ (“The Christian Scien
ce Monitor”, spalio 29 d. 1975), 
kuriame ji aprašo patirtus įs
pūdžius pavergtoje Estijoje,

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
52.

Ji dar jauna būdama su savo vy
ru, kaip tik pradėjo prekiauti vinimis ir ki
tais smulkiais geležies dirbiniais. Pasise
kimas buvo toks didelis, kad su laiku ji 
galėjo pradėti stambų biznį ir praturtėti.

Jo šeimininkė buvo gera, jam patiko ši 
vieta ir pats didžiulis namas, kuris buvo 
vadinamas kondominium. Jo ypatybė bu
vo ta, kad kiek jame buvo butų, tiek ir sa
vininkų. Tokių namų statybos komapnijos 
stato po kelis didžiulius pastatus keliolikos 
aukštų, pačios įrengia butus prabangiai, 
moderniškai ir su baldais. Paskui tokius 
įrengtus butus parduoda pasituričioins šei
moms. Juos daugiausiai perka buvę pa
siturintieji biznieriai ir aukštesnių katego
rijų valdininkai — pensininkai, jau išau
ginę ir išleidę į savarankišką gyvenimą sa
vo vaikus. Tas pastatas, kuriame gyveno 
seklys, buvo penkių aukštų, turėjo penkias 
dešimt butų ir tiek pat savininkų, kurių 
tarpe buvo ir jo šeimininkė. Pats namas 
stovėjo šiaurinėje miesto dalyje ant pat 
ežero kranto ir kiekvienas butas turėjobal- 
koną, iš kurio buvo galima matyti didžio
jo ežero neaprėpiami vandenys. Jis gyve
no ketvirtame aukšte ir jo buto balkonas 
buvo atkreiptas visu frontu į rytinę pusę, 
iš kur buvo patogiausia žiūrėti į amži

nai vilnijančias ežero bangas. Dar vienas 
sentimentas rišo seklį su šiuo namu: stu
dijavimo metais, kai šis kohdominijumas Į 
buvo ką tik pastatytas ir ėjo jo vidaus įren- < 
girnai, jis buvo namų naktiniu sargu. Kai j 
jis baigė taisyti prieš veidrodį plaukus, 
šeimininkė, pravėrusi jo kambario duris, 
tarė:

— Maik... Tu neturi kur' pababinti 
skrybėlę. Aš tau įkalsiu arti durų vinį...

— Ne, ačiū, šeimininke, galima apsi
eiti ir be jos.

Skubiai užsidėjęs skrybėlę, išėjo. Ne
pyko ir šeimininkė. Ji girdėjo skambinant 
telefoną. Žinojo — suprato, kac’ jis buvo 
iškviestas, o vinį galima įkalti ir be jo. 
Nusileidęs keltuvu jis paėjęs keliolika žings
nių, įsuko į šeridan didžiąją arterinę gat
vę, iš kurios vėl greit įsuko į kitą, kur gy
veno jojo viršininkas Gerard Passis. Ėjo 
pėsčias, nes savo automobilį buvo atida
vęs remontuoti, o iki viršininko namų te
buvo tik šeši blokai. Gatvėse jau buvo gy
vas automobilių judėjimas, ir šaligatviais 
į vieną ir kitą pusę žingsniavo gausybė 
pėsiųjų. Kiekvieną praeivį jis permesdavo 
įžvalgiu, bet nepastebimu kitiems seklio 
žvilgsniu. Jam rodėsi, kad kiekvienas 
praeivis yra kuo nors nusikaltęs prieš įsta
tymus. Paprastai sakoma, kad, kai nori 
ką nors matyti, tai gatvėje iš tolo pasirodo 
daug panašių veidų. Ieškai kokio storulio 
raišo žmogaus, tai pirm negu sutiks jį, pa 
matysi dešimts ar daugiau panašių į ieško

DVI BENDRUOMENĖS - PERDAUG
Šioj visoj tikslų ir veiklos, 

būdų nusakymo maišatyje, jau 
išryškėja vadinamoji “kamba
rinė” veikla — bent jos gairės. 
Tam įstatais numatyta Visuo
meninių reikalų Taryba, kuri 
“... rūpinasi L.. B. atstovavimu 
JAV valdžios įstaigose (§ 46).

Aiškus Altos veiklos dvigubi- 
nimas. Praktiškai pradėta nuo 
vasario 16 proga, aukotojams 
kaišioti ir Bendruomenės kepu
rę. Tai tik pradžia. Toliau tu
rima mintyje ir galutinis tiks
las —■ perimti visą politinės 
veiklos vadovavimą į Bendruo
menės rankas. Tam jau prama
tyta (§ 89), kad “Vietovės lietu
viškos veiklos derinimui Apy
linkės susirinkimas gali sudary
ti Apylinkės Tarybą, susidedan
čią iš Apylinkės Valdybos narių 

■ ir vietovės lietuviškų organiza-. 
| cijų atstovų”. Juk tai aiškus 
Altos skyrių pakaitalas!

Jau neminint kitų dalykų, to
kie ketinimai bus ir prisidėję 
prie Bendruomenės susiskal
dymo.

Minimi JAV L. Bendruome
nės įstatai, papunkčiui neapta
riant netikslumų, turi kelis 
ryškius, švelniai tariant, nenuo
seklumus. Pirmiausiai, neįsten
gė prisiderinti ir išspręsti Lie
tuvių Ehartos § 1 nuostato: 
“— Niekas negali būti prievar
taujamas savo ryšį su tautine 
bendruomene nutraukti...” Įs
tatų § 8-ju taip nevykusiai iš- 
siplečiama, kad bendruomenės 
teisių nustojimo galimybėms 
aiškinti net iki tribunolo prisi- 
kapsčius liktų dar ginčų. Tuo 
tarpu sprendimas paliekamas 
garbės Teismui, kurs ne visad ' 
beturės pagrindo savo nuospren
džiams. Ypač kai teismas su
daromas pavaldžiu Tarybai.

Patys keisčiausi įstatų para
grafai yrą apie kontrolės komi
sijos ir Garbės teismo išrinki
mą — sudarymą. Ta privilegi
ja palikta Tarybai. Ne tik tai — 
Kontrolės komisijos aktus Ta- 
ryha net tvirtina. Tarybos su
dėtyje yra Krašto Valdybo's na
riai, institucijų ir Apygardų 
pirmininkai. Kontrolės komisi
ja turi tikrinti jų veiklą. Bet ji 
renkama ir jų balsais. Ir galop 
tais pat balsais K. K. aktai tvir
tinami. Ir kaip begalima su
galvoti didesnę makalynę?! Ne
besuprasta Kontrolės k-jos atsa
komybė ir galia.

Su Garbės Teismu išeina kaip 
tame mitologiniam įstatyme: 
“Aš tave pagimdžiau — galiu ir 
užmušti”. Jį ir renka Taryba,

(Nukelta į 5 psl.)

Šaukiama L B. konferencija 
Čikagoje, paskatino atidžiau su
sipažinti su JAV L Bendruome
nės Įstatais, veikiančiais nuo 
1973 m. sausio 1 d.

JAV L. B. Tarybos Prezidiu
mas įžanginiame žodyje pabrė
žia, kad “Bendruomeninis Jun
gtinių Amerikos Valstybių lie
tuvių gyvenimas remiasi Lietu
vių Charta, JAV Lietuvių Ben
druomenės Aktu, LB inkorpo
ravimo dokumentais ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės Įstatais.

JAV L. Bendruomenės Akte 
pasakyta, kad, “JAV lietuviai 
jungiasi L. Bendruomenėje... 
pareigingai remti Lietuvos lais
vinimo kovą ...” Inkorporavi
mo dokumente — “__ to aid in
the reestablishment of the inde
pendence of Lithuania..

Įstatuose jau nebesiremiama 
nei aktu nei inkorporacijos do
kumentu, kur nurodytas aiškus 
Bendruomenės tikslas — remti 
Lietuvos laisvinimo kovą. Tas 
rodo, kad steigiant Bendruome
nę JAV būta susipratimo 
Altą politinės veiklos bare.

Įstatų paragrafe 3 jau naudo
jamas skirtingos reikšmės ter
minas: “—padėti lietuvių tau
tai atgauti laisvę ir valstybinę 
Lietuvos nepriklausomybę”. § 6 
“organizuoja ... poli tines... 
institucijas” nors dar .. ben
dradarbiauja su lietuvių institu
cijomis, įstaigomis ir organ i za- 
cijomis ir jas remia”. Ir § 32 
jau “... organizuoja ... politi
nę ...- veiklą ir jai vadovauja... 
palaiko ryšius ... su JAV įstai
gomis bei pareigūnais”.

su

sekti platesni asmeniški san
tykiavimai.

Tuo atsakymu V. Zenkevi- 
čius, suproletarintų smegenų 
savininkas, pastatė naujas są
lygas Helsinkio konferencijos 
nutarimų įgyvendinimui, ku
rių nėra sutartyje. Jis tuo pa
sisakė už griežtos linijos Krem
liaus šalininkus Suslov — Po- 
namarenko, kurie yra prieš de- 
tantę. Ta griežtoji linija at
sispindi ir naujoje komunisti
nėje propagandoje, kuri re
miasi žmonijos mulkinimu pa 
saulinės taikos siekimais: ra
mios taikos sovietiškame tautų

“ta
šui vorščiui” V. Zenkevičiui dė

kingi už tokį atvirumą, kuris 
parodo, jog po Helsinkio konfe
rencijos okupacija Lietuvoje 
nepalengvės, ' net nepaliks ta 
pati, bet dar sužiaurės. Tai to-

je ji turėjo pasikalbėjimą su 
Vytautu M. Zenkevičium, būk 
tai užsienių reikalų minister! 
jos viceministeriu, kuris į prie
kaištą, kad dar vis ir po Hel
sinkio konferencijos nėra pa-, kapinyne... Turime būt 
lengvintas susižinojimas 
Vakarais, — atsakė, jog 
nežmoniškumu esančios . 
lavimosi lenktynės ir jos 
do žmonių susižinojimą, 
būdu pirmiau turi sekti 
ginklavimas, o tik po to galės kia realybė. Andrius Joniškis

mąjį asmenį. Už tai ir lankantis pas gydy
tojus, ligoninėse, susidaro įspūdis, kad 
sergančiųjų yra daugiau, 'negu sveikųjų. 
Kokių nors pareigų asmuo dar įgauna pro
fesinių ypatybių, specifinių bruožų. Juos 
praleisdamas, seklys pats sau kalbėjo:

— Eik, aš tavęs šfkartą netrukdysiu, 
bet aš žinau, jaučiu -L tu esi nusikaltėlis. 
Kitą kartą aš tave sugriebsiu ir atiduosiu į 
teisingumo rankas.

Jo viršininkas Gerardas Possis vaikščio
jo nervingai salone. JLaukadamas porą 
kartų buvo atidaręs spintą ir murktelėjo 
po gerą gurkšnį konjako tiesiai iš bonkos. 
Reikalas, dėl kurio jis kvietė seklį, nebuvo 
toks, kaip Maikis galvojo, čia buvo iški
lusių grynai asmeninių šeimos reikalų, 
(ieraldas Passis save laikė bedieviu, o jo 
žmona, priešingai, btvo labai dievota ir 
pamaldi. Ji buvo susigyvenusi su ta savo 
nepavydėtina būkle, Bors ir skaudančia 
širdimi ji nič nieko vykui nesakė; barnių 
nebūdavo, nes ir vyrąi jų nenorėjo. Kar
tais jis tik pasišypsodivo iš žmonos pa
maldumo, bet jai nereaguojant, viskas 
taip ir pasibaigdavo.

Tik nuo pavasario ji kiek pasikeitė. 
Pradėjo prikaišioti, kad jis toks užkietėjęs 
netikėlis. Ji pradėjo daugiau domėtis ir jo 
asmeniniu gyvenimu. Domėjosi jo gausio
mis pajamomis ir lyg Įtarin.ėj.o, ar jis kar
tais nesvetinunoteriauja. Šią. paskutinią
ją jos baimės priežastį jis laikė kiekvienos 
senstančios moters pavydu. Aišku, jis jau

tikru 
gink- 
truk- 
Tuo j 

nusi-

tė, kad ta moterystės ištikimybe, jau se
niai nebūtų galėjęs pasigirti. Numanu, ir 
kodėl jo žmona pasidarė, jo galvosena, 
tokia agresyvi tikėjimo ir doros atvejais. 
Pasklido gandai apie kažkokį stebuklada
rį, vaikščiojantį po Čikagą. Taip ir šįryt, 
kai jis nubudęs vartėsi lovoje, jo žmona 
ruošėsi eiti į bažnyčią. Jis neiškentė ir pa
sakė:

— Tai vėl skubi į bažnyčią.
— Bėgu. Būtų verta ir tau pagalvoti. 

Sensti, juk reikės mirti. Dievas, sako, 
vaikščiojąs po Čikagą, o tu vis tyčiojies, 
kaip tu nebijai Dievo bausmės.

— Nėra jokio Dievo, — piktai jai atsi
kirto Gerardas. Tas jūsų vaikščiojantis 
Dievas yra žmonių mulkintojas — tokių 
lengvatikių, kaip tu. Aš jį pasigausiu. Ma
tysi, tikrai pasigausiu ir dar tau parodysiu 
jį supančiotą grandinėmis.

Žmona nieko jam neatsakė ir tuojau 
išėjo. Išsivertė iš lovos ir Gerardas Passis. 
Jam pasidarė pikta ir jis galvojo, ką dabar 
reikėtų daryti. Staiga jis prisiminė vieną 
savo gabiųjų seklių— Maikį Grinenbergą 
ir nutarė jį panaudoti šiam reikalui. Die
vas seklių viršininkui jau seniai rodėsi ne
reikalingas ir nebetinkąs šių dienų reika- 
lavimatns. Jis pats, nors turėjo ir daugiau, 
kaip reikiant svorio, bet buvo sveikas ir 
jokios ligos jo nevargino. Ir materialiai 
jam nieko netrūko. Gavo neblogą algą ir 
dar dažnai gerų, riebių dovanų iš tokių 

’ biznierių, kuriems jo susidomėjimas jų

bizniais galėjo jiems gerokai pakenkti. 
Tas dovanas priimdamas jis nesijautė lau
žąs įstatymus. Atvirai tas dovanas priim
damas, jų davėjams pasakydavo:

— Aš jūsų neginsiu ir neslėpsiu. Bus 
skundų, pastebės policija, aš visai be pa
sigailėjimo darysiu tai, ko reikalauja įsta
tymai. Viena ką pasakysiu, tai aš pats 
nesiimsiu iniciatyvos jus sekti ir nesiųsiu 
— nesiundysiu savo seklių. . .

Visas gyvenimas jam rodėsi šiais lai
kais esąs taip susitvarkęs, kad visai ga
li apsieiti vien įstatymų paremtas. Tas 
Dievas ir religija braunas į privatų žmo
gaus gyvenimą, jį varžo visokiais dorovi
niais varžtais. Daug kartų jam atrodė, kad 
religija ir Dievas esą tik stabdžiai šių die
nų greitai pažangai ir linksmam žmogaus 
gyvenimui.

Priėjęs prie spintos savo namų skaei- 
butį. Pats atidarė duris ir įvedė seklį į sa
loną, paprašė nusirengti, sėstis į minkštą 
kėdę prie apvalaus stalo , atnešė dvi tau
reles ir tą pradėtąjį gerti konjako bonką.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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ML ANNA BALIONAS

2858 W. 63rd Street 

Valandos pagal susi tarimą.

DR. K. G. BALUKAS I daryti
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 1 tai i

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
M49 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 

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

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET '

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid^ 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—1 vai., 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

iršestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL Y. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius,

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

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

REZ.: GI 8-0873
DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL, — BE 3-5893

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

390*7 West T03rd Street 
yalandog pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tai.: 5614605 ir 4894441 -

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI:

: • W02. N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso fė!.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51st STREET 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRtSTAS 

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

“contact lenses”.
Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656'WEST 63rd STREET

ViL: antrad. nuo. 1—4 po pietų. 
Kfvfftad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso feldf.: 776-2880 
fteuMs rez. telef.: 448-5545

” m T ’ 1

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V, Tumasonfc/ M. D., S. C. 
C H I R u R G A S 

2454 WEST 71$t STREET 
6fi#o tėlef.: HEmlock 4-2123 
Įtatid. telef.: Glbson 8-6195

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

Mažytis ALTos posėdis
New York, N. Y. — Vietos 

ALTa paskubomis šaukė pir
mąjį posėdį 1975. X. 31 d. Atsi
lankė 10 iš pilnateisių 23 narių. 
Kvorumo nebuvo galima su- 

i, nors vienas narys siūlė 
kai kuriuos neatsilankiusius 
narius išbraukti. Nariai neat
silankė dėl įvairių skirtingų 
priežasčių. Manoma, kad svar
biausia priežastis galėjo gūti — 
ne visų narių pakvietimas. Vie 
ni gavo raštu pranešimus, o 
kiti negavo jokių raštelių, nė 
telefoninio pranešimo.

Kai iškilo , protokolo klausi
mas, buvo atsakyta, kad jis

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. ® FR 6-1998

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

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

CTBM8BWB. » WVmJIfcFV IMI ""imF

NAUJORKO
neparašytas. Paaiškėjo, kad

ehj priklausyti Reorg. Bend-1 rinko į šermeninę daug žmo- 
ruoinenei, Centro Valdyba nių. Dariaus ir (Girėno Pos-

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tek: F Rentier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA;
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

provide yoor family with mmy

That’s vhy it’s important to protea

buvęs mažesnis posėdis, bet 
nebuvo paaiškinta, kas ten po
sėdžiavo. Gal vicepirmininkai 
posėdžiavo ar buvo sukviesti 
nariai, turį vienodą nuomonę, 
kad nebūtų išgirsta ir kitokį 
įsitikinimai ar supratimai.

Taip pat paaiškėjo, kad 
ankstyvesniame neapibūdintų 
asmenų posėdyje buvo iškilęs 
klausimas “reformuoti” vietos 
ALT --bos skyrių taip, kad su
rinktus pinigus nereikėtų siųs 
ti Centrui ir kad tais pinigais 
būtų galima paremti kemgreso 
ir senato atstovais, bent po ko
kią penkiašimtinę. Šitoks siū
lymas buvo pakartotas ir šia
me pasitarime. O nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
naujai sugalvota iškaštingo 
pridedamo antro minėjimo, 
esą, žadama atsisakyti.

O kai vienas kalbėtojas, ban
dęs ilgiau kalbėti, pasakė, kad 
iš sovietijos atvažiavę žmonės 
aiškina, kad ten yra geras gy
venimas, kad žmonės statosi 
nuosavus namus, kad, jo pa
ties nuomone, Lietuvos iš ver
gijos vaduoti nereikia, kad 
ALT-ba pinigų neturi skirti 
vadavimui, o juos sunaudoti 
kitiems tikslams; jūsų kores
pondentas pripažino tautinių 
jausmų nuolatinį įžeidinėjimą, 
įsitikino nuolatos keliamų min
čių priešingumu ALT-bos pa
skirčiai, demonstratyviai iš 
kėdės pasikėlė ir pasitarimus 
apleido, protestuodamas dėl 
keliamų nesuderinamų minčių 
su Lietuvos valstybės bei tau
tos tęstinumu. Kartu iš .pasi
tarimų išėjo adv. St. Briedis, 
kuris jau buvo pareiškęs kelias 
pastabas dėl tvarkos ir ALT- 
bos paskirties.

Pirmininkas .-Varnas visais 
kritiškais klausimais leido kai 
bėti, bet savo nuomonės nepa
reiškė ir gal būt todėl nepraves-

įsteigs apylinkę ir Apygardą.
Labai gaila, kad vietos ALT- 

boje atsiranada žmonių, nu
rinčių įžeidinėti ir eiti neužsi- 
brėžtų organizacijos tikslų ke
liu. Tuo labiau gaila, kai tuo 
pačiu metu pasiekė New Yor- 
ką žinia iš Europos, kad ko
munistinėje Lenkijoje veikia 
gerai arganiznota prieškomu- 
nistinė organizacija. Ji' sude
gino 6-šių aukštų prekybos na
mus Varšuvoje 1975. X. 26 d. 
Gaisras kilo sekmadienio ryte, 
kada namai uždaryti ir elekt
ros trumpo susijungimo. nesu
rasta.

Naujas tiltas vardu “Lazien- 
kovski” Varšavoje uždarytas, 
nes sudegė asfaltas. Juokau
jama, kad smala smarkiai de
gė. Gaisrai kyla prekybos na
muose, kur yra brangių pre
kių, pavyzdžiui, kailinių. Neiš
aiškinti gaisrai kyla ir kituose 
Lenkijos miestuose, bet vien 
prekybos namuose. Manoma, 
kad gaisrus sukelia slapta stu
dentų organizacija. Gaisrai 
padarė komunistams daug nuos 
tolių, bet laikraščiai apie gais
rus visiškai nerašo.

Kalbama «Lenkijoje, kad 
slaptoji organizacija ypatingai 
veikia prieš septintą komunis
tų suvažiavimą, nes jis jau ar
tinasi. O komunistai, matyti, 
bijo, nes apsistatę milicinin
kais ir atsirado daug slaptos 
milicijos. Jonas J. Gaidys

tas 271-mas penktadienį Ir lai
dotuvių metu gražiai patarna
vo ir gražus būrys nuvykęs į 
kapines ten savo pareigas at
liko.

Velionis Jonas Jurgelionis 
penktadienio rytą iš Bieliūno 
šermeninės buvo nulydėtas į 
Šv. Agnieškos bažnyčią ir po 
pamaldų daugiau 20 automo
bilių su palydovais vyko į ka
pines. Čia kunigėlis prie duo
bės atlaikė pamaldas, o gra- 
borius Bieliūnas patarnavo ir 
padėkojo kaip giminėms ir vi
siems palydovams, gėlių ir 
mišių aukotojams, Dariaus ir 
Girėno' klubui už paslaugą ir 
pagarbą.

Palikę Jonui ir Anutei Jurge- 
lioniams amžinai ir ramiai ilsė
tis kapinėse, visi vyko į įBruz- 
gulienės namus, kur buvo tei
kiami skanūs pietūs ir apgailes
taujama, kad geras lietuvis Jo
nas Jurgelionis išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo. R. Š.

Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Visa prabangiai apsirengus als vidun karalaitė". — Psalmė 45:13.

Viešpats ieško tokių, kurie garbina jį visa savo siela, visomis savo jė
gomis ir visomis mintimi* Tokius visiškai pasišventusius Viešpats dabar 
surenka ir prirengia, kad ateityje, Tūkstantmetinėje karalystėje, iš jų su
sidarytų Kristaus jaunoji, Dievo Avinėlio žmona, bendri paveldėtojai su 
Kristumi. Tokie, kaip jo nutarta, bus padalyti sr^ariais karališkosios 
šeimos ir bus dieviškosios prigimties dalyviais. “Kuriuos jis iš anksto 
pažino, tuos iš anksto ir paskyrė, kad jie būtų tos pačios išvaizdos, kaip 
jo Sūnaus paveikslas. Tokiems jis suteiks malonę ir garbę ir jokio 
gero neatitrauks nuo jų dėlto, kad elgiasi teisingai ir vaikščioja nekal
tybėje.
- Kas anfr, antradianį Sophia Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
to) ę aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliačia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŽV. RAITO TYRINĖTOJAI
illKllIlIlIIlIIEIIBMlIUIlIBIIIIIIIBIIIk

ta nesiderinančių nutarimų su 
ALT-bos paskirtimi.

Buvo pravestas vienas ir la
bai geras nutarimas — parašy
ti laiško pavyzdį, kuris tiktų 
ir kitų tautybių organizacijoms 
siuntinėti kongresmanams, kad
paremtų kongresmano Der- 
vinskio rezoliuciją Nr. 401. 
Pirmininkas įsipareigojo va
dovauti laiško suredagavimui, 
o norys P. Ąžuolas įsipareigo
jo paskleisti laišką kitataučių 
organizacijų vadovybių tarpe. 
Buvo nutarta ir vietos lietuvių 
organizacijų vadovybės prašy
ti pasirašyti minėtą laišką. Taip 
pat buvo nutarta, kad pavieni 
lietuviai siuntinėtų laiškus pa- 
ALT-bos biūletenio duotus pa 
vyzdžius ar rašytų savarankiš
kus.

Svarbiausia, šiame pasita
rime paaiškėjo, kad būtų la
bai naudinga ir teisinga, jei
gu visi aukotojai, ALTos rė
mėjai vasario 16 d. proga ar 
kitokiais atvejais savo aukas
siųstų betarpiškai ALT-bos 
Centrui, šiuo adresu: Ameri
kos Lietuvių Taryba, 2606 W. 
63rd St., Chicago, Illinois 60629.

Pirmininkas pranešė, kad 
gavo pakvietimą į JAV Reor
ganizacinės LB suvažiavimą.
Tokius pakvietimus gavo ir ki
ti naujorkiečiai, kurių adresai 
buvo žinomi Čikagoje, šį kar
tą vykti į suvažiavimą negaliu. 
Dėkoju JAV Reorg. LB Centro 
Valdybai už man prisiųstą pa
kvietimą. Linkiu Reorganizuo
tos Bendruomenės suvažiavi
mui apjungti visus Amerikos 
lietuvius po savo vėliava ir 
žengti kuo stipriausiai lietuviš

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPED AS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

2150 West 63rd St., Chicago, Ml, 60629 
tflafc FRospocf 6-5084

following Srnokcy’i ABC s: 
Ahrtys bold marches rill cold. 
Be rare to drown <11 campfires.

Pietsel Only yog cm

uvwcs
■ - -

ku patriotiniu keliu.
Visi Lietuviai, norintieji pri

klausyti Reorg. Bendruomenei, 
kviečiama pasiųsti savo vardą, 
pavardę ir adresą (šiuo šiuo ad
resu: JAV Rėorfi GB Centro 
Valdybai, 2951 W. 63rd StJ 
Chicago, Illinois 60629. Centro' 
valdybos pirmininkas yra An-j 
drios Juškevičius. Kai tik susi-'
ras reikiamas skaičius norin-

ROCKFORD, ILL.
Mirtis — dažnas svečias

Trumpai sirgęs savo namuo
se, mirė A. Kamzuras, išgyve
nęs gražų amžių ir sulaukęs 87 
metus. Gimė ir augo Lietuvo
je, Ariogalos apylinkėje. Atvy
ko į Ameriką jaunas ir stiprus. 
Dirbo liejykloje sunkiai, iki 
išėjo į pensiją. Užaugino duk
terį ir sūnų. Darbštūs, geri ir 
sumanūs vaikai. Jie bendrauja
su lietuviais. ■. Tėvai irgi priklau
sė prie lietuviškų organizacijų, 
kurie dabar bus jau abu mirę.

Reiškiu gilią mano užuojau
tą dukrelei, sūnui ir likusiems 
mirusiojo draugams bei gimi
nėms.

Rockford o žvalgas

Gražaiai palaidojo 
Joną Jurgelionį

Šių metų spalio 28 d. mirė 
eikagiėtiš, senais naujienietis, 
mažai tesirgęs Jonas Jurgelio
nis. Jis buvo pašarvotas Petro 
Bieliūno koplyčioje ir sp. 31 
dieną palaidotas šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse. Prieš 7 
fnėtus mirė velionio žmona.

Laidotuvėrtiis rūpinosi duk
terys ir artiiha giminaitė Ona 
Bruzgulienė., Penktadienį susi-

SKAITYTOJŲ BALSAI
(Atkelta iš 4 psl.) 

kurios sudėtyje yra Valdyba ir 
institucijų bei apygardų pirmi-, 
ninkai.

Šių veiklos darbai, kaip ir pa
čios Tarybos G. T. juk ir yra 
daugiausiai pavaldūs ir reika
lingi aiškinimo. Praktiškai taip 
pasitaikė Čikagoje. Čia G. T. 
sprendimams ir nebuvo pa
klusta. Todėl kitos išeities ne
beliko, kaip G. T. nusimarinti 
— atsistatydinti.

Tai va, šitaip sukombinuotais 
įstatais besivadovaujanti Ben
druomenė turi ambicijų vado
vauti politinei veiklai JAV?! 
O dar pažymėtina, kad rinkimi
nės taisyklės taip išbalansuotos, 
kad yra galimybė bent kelis 
kartus vienam asmeniui pabal
suoti, rinkimines komisijas su
daryti kaip patogiau ir skun
dams paduoti tvarka procedū-
riniai neveiksminga.

Tačiau turint geros valios su-' 
sipratimui šie trūkumai yra be 
didesnių sunkumų pataisomi.

Taip-gi ne taip jau sunkiai 
būtų ir politinės veiklos dvily
pumo išvengti. Juk toji Visuo
meninių Reikalų Taryba, atme
tus tuščias ambicijas, gražiau
siai galėtų įsirikiuoti Alte, kaip 
viena iš pagrindinių Altą suda
rančių organizacijų. Tuo atve-' 
ju ir Reorganizacinei Bendruo
menei mažai motyvų beliktų re
organizavimui ir lengviau gali
ma būtų prieiti prie susiklausy
mo. Ypač jei susidarytų sąlygos 
pravesti teisėtai rinkimus.

Siekiant sėkmės; išlikimo ir 
laisvės veikloj; tikrai verta vis
pusiškai viską apgalvoti ir nuo-' 
laidžių kantrtdnu nnosprėn- 
džius padaryti. P; šilas

WASHINGTON, D.C.—Now for the first time, over 225,000 
different topographic maps and hydrographic charts published 
by the fcafradtan and United States Governments, hare teen 
ear^fuY indexed by the UB./Canadian Map Service Bureau. 
tThis a^ncy has compiled two index catalogs of more than 100
pagės 4ch Sho<irfg land maps 
and v -Ur charts avaHable to 
the puSic of the Eastern and 
Westc-n halves of the U.S. and 
Canada- with the Mississippi 
ittver lidrth to the Htfdson 
Bay as the approxhnate divid
ing lire. These up-to-date cat- 
id6gs nt** avaftetfle froTn 
the U5>/Canadian Map Serv
ice Birtau.

Infcrptation on these cata- 
irfeA deserte both (tor- 

maps and charts in 
detail ten be ordered at no 
co*t, sending a stamped, 
feif-ca^resstd tnvelape tb: 
United States/Canadian Map 
Setzin Bureau, Room

Distribution Ctnttr, 
Bar 249, Neenah, Wisconsin,

Vrhite maps add charts have 
lonfc beėh fbndimental torts 
lor the plazminę and execution

of major construction projects, 
they have recently beėn dis
covered as having various ad
vantages for outdoor activities 
such as hunting, fishing, boat
ing, camping, hiking and snow- 
fnobiling to name just a few. 
Businessmen, educators, state 
and municipal governments, 
planners, outdoorsmen and 
other map users can now have 
at their fingertips a complete 
listing in two convenient cata
logs, of all government maps 
and charts In the UJS. and 
Canada. * ’ ‘

These ctfrrent Md ac
curate maps and charts are a 
visual inventory of the geo
graphic features of the earth's 
surface and clearly show the 
topography of specific areas 
aiding the map reader at home 
or on location a thousand miles 
away„

TĖVAS IR SŪNUS j
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
gaidas .. z

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

Moderniškos air-conditioned koplyčios

NADIAI
Chicagos
Lietflvni
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. Phone: YArds 7-3401
. . .. .... --i---_____--- - __ _ „

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrtfnia 7-6672
11028 SOUTH WEST HIGH WAY, Palos Hills, III. 974-4410 Į

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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PauLeiiius, J. Paukštienė, J. 
Tričys. M. Šileikis, B. Morku- 

’ nienė, Ant. Nakas, J. Mieliulis, 
i Mik. Ivanauskas ir skulptorius 
'Dagys. KataŲige pažymėta 56 

j !darbai, bet ne visi dalyvaujan-| 
\ve turi po lygų darbų skaičių.
'<’’;Kai kurie lik du, kiti po ketu-J. Trečiadienį, 

rius ir penkius darbus.
Dail. Vaitiekūnas pranešė, 

' kad ALDS-ga lapkričio 23 d., 
į sekmadienį, 3:00 vai. popiet 
i Čiurlionio Galerijoje rengia
Čiurlionio 100 metų nuo gimi

nini) minėjimą su paskaitom, 
skaidrėmis. Bus atlikta ir Čiur
lionio muzikos gabalėlių, taip 
pat bus išstatyta Čiurlionio pa

sveiksiu reprodukcijų. Visuo- 
.. 'menė yra kviečiama dalvvauti sek- . ..." minėjime.

' Paroda tęsis iki lapkričio 16 
d. Lankymo valandos prailgin
tos: antrad., ketvirtad., šešta- 

idienį ir sekmadienį nuo 12 iki
9 vai. vak.

Po atidarymo svečiai buvo

gai nesisk irstė, draugiškai šne
kučiavosi su menininkais ir, at
rodo,. kad paroda patiko.

Koresp.
Praėjusį šeštadienį, lapkričio 

8 d. Čiurlionio Galerijoje, 
korp., 8929 So. Harlem 
(Midland Savings and Loan 
Bendrovė) buvo atidaryta Ame
rikos Lietuvių Dailininkų Są
jungos narių rudeninė dailės 
paroda. Atsilankė nemažas bū
rys meno bičiulių, profesionalų' 
ir menininkų. Sąjungos pirnii-j 
įlinkas VI. Vaitiekūnas pakvietė 
Čiurlionio Galerijos Direktorių 
Tarybos pirmininką inž. Domą 
Adomaitį atidaryti parodą. Ado-j 
maitis pasakė gražią kalbą ir; 
palinkėjo . menininkams 
mingai dirbti savo srityje, 
dėlto, reikėjo pakviesti pasakyti' 
žodi ir daug nusipelniusiam 
meno veteranui prof. Adoniui 
Varnui, ko publika ir tikėjosi.

Parodoje dalyvauja šie Są
jungos nariai: prof. Ad. Varnas, pavaišinti šampanu. Nupirkta 
VI. Vaitiekūnas, VI. Vaičaitis, J. pora paveikslų. Svečiai dar il-

GAZAS MOKYKLOJE
Hazel Wilson 

Middle School, 900 W. Wilson, 
kur mokosi keli šimtai mokinių, 
buvo visi vaikai paleisti anks
čiau į namus, kai mokyklos ad
ministracija pajuto, _kad į mo
kyklos vidų veržiasi gazas. Gre
ta mokyklos'įtaisomos gatvės 
darbus dirbantieji sugadino ga- 
zo vamzdį, tuomet ir prasidėjo 
veržtis gazas j mokyklą.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ NAMĄ

ERWLN J.

4637 So. Archer Ave.
(Prie 47-tos)

Galaktikos žvaigždyno 
paslaptis

New Yorko .Times rašo, kad 
Kalifornijos astronomams pa
vyko nufotografuoti tolimiau
sią Galaktikos grupės žvaigždę, 
kuri yra nutolusi nuo žemės as
tuoniais bilijonais šviesos metų. 
Įdomiausią, jog naujoji .visatos 
paslaptingoji atkreipė astrofizi
kų dėmesį į Galaktikos radiaci
jos aktyvumą. r i

Mokslininkai mano, kad ato
minė energija, esanti Galaktikos 
žvaigždyne, turėsianti greit išsi
baigti. Tuo būdu Galaktikos 
žvaigždynas daugiau nebeegzi
stuosiąs. Šis klausimas dabar 
labiausiai ir vargina astrono
mus bei astrofizikus.

filw
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Pasiimdama i savo pačios gynimą, 
Lynette Alice Frome norės pakeisti 
prašymą iš "nekaltos" į "priešginą" 
Sakramento, Cal., teisme, kur ji kai? 
tinama norėjusi nužudyti prezidentą 

Fordą.

MEMBER
MES

Inter-City Relocation Service 7,000

254-8500
TAIP PAT
CHICAGOS
MIESTŲ JAV-SE PER, R E L O

PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas. įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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 Certifikatai.

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

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

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

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

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

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

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Komunistinės Rusijos 
moralė . ■■■

Maskvos raudonieji visą laiką 
kaltina vakarų laisvąjį pasaulį, 
kad jis yra supuvęs, morališkai 
iškrypęs. Vienok ateinančios 
žinios iš anapus geležinės uždan
gos, rodo, kad ir pas juos nėra 
geriau, kad ir pas juos gyveni
mas nėra rožėmis klotas.- Už 
geležinės uždangos esantis mo
rališkas supuvimas, taip stro
piai slepiamas, sprogo plačiai 
išsiliedamas, kaip ta pritvinkusi 
votis.

Visi pamatė, kad Rusijos gy
ventojai ne vien smarkiai gir
tuokliauja, degtinėje paskendę, 
bet ir morališkai yra iškrypę. 
Gal būt net daugiau už vakarų 
pasaulį.

Daugiau kaip 50% vyriškos^ 
lyties Leningrado universiteto' 
studentų prisipažino turėję se-. 
ksualinius santykius dar nesu
laukę 18 metų. Virš % mergai
čių “ragavusios” to “skonio” 
jaunos būdamos, dar nesulauku
sios vedybinio amžiaus, neišski
riant nei studenčių, nei kitų 
mergaičių. '

Studentai ir mokslo darbuo
tojai pripažįsta kad galima ir 
reikalinga turėti priešvedybi- 
nius lyties santykius, ir kad 
vedusi moteris turėtų meilužį.

Daugiau kaip 10% arba virš 
400,000 pavainikių vaikų gimsta 
Sovietuose. Paskutiniais me
tais tas skaičius vis didėja.

Seni įstatymai atgyja
Kalifornijos senimas pradė

jo reikštis ir ieškoti būdų in
fliacijos ištuštintoms kišenėms

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 
58-tot Ir W*«t»rn Avtnu* kampai

HKP WANTED*^’’ĖEMALi 
’ ■ Darbininkių reikia

.FULL TIME SALES 
No Saturdays, no Sundays. 

Experienced preferred but not 
required.

Please apply: 
WOOLWORTH COMPANY 

674 N\ Michigan Ave.

WANTED CLEANING WOMAN 
1 day a week. North side. 

Phone 267-8462.

COMPANION, light house work for 
golden age lady. Room, board and 

salary provided..
Tel. 599-3725.

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

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

yra krosnis ir šaldytuvas. 
Reikia užstato. 
Tel. 652-2113.

IŠNUOMOJAMAS ŠVIESUS KAMBA
RYS. TVARKINGAM ASMENIUI. 

Tel. 434-6977.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vyrui, 
. atskiru Įėjimu ir patogumais.

44OI So. Talman AVĖ.
r ; . y Tel. LA 3-8944.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233 
---------j:------------------------- -—-------------------------------------------------------

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. 778-2233

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS ........................... ....................................

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St

ADRESAS

Dažo namu* II lauko Ir Ii vidau*. 
Darbai garantuota*.

Nno 5 iki 8 vai. rak. 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS
( — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL,— SATURDAY, NOVEMBER 15, 1975

papildyti. Jie pareikalavo mais 
to prekybininkų išdalyti jiems 
sugadintus bei mažiau turin
čius svorio maisto paketėlius, 
kurie normaliai, prekybininkų 
praktikoje, išmetami lauk. 
Taipgi prašė ūkininkų,’ kad jie 
leistų pasirinkti maisto lau
kuose, kai ūkininkas savo der 
lių yra jau pasiėmęs.

Kažkas .naujo? Ne, idėja 
yra 3,000 metų senumo. Ji yra 
užrašyta biblijoje,. Mozės. įsta
tymuose, kur pasakyta, kad 
ūkininkai turi šiek tiek der
liaus palikti laukuose, kad 
mažiau pasiturintieji ir vargšai 
galėtų ką nors pasirinkti.

Vienas f arm erių pastebėjo: 
“Jie neprašo veltui, jie patys 
susirinks”. Gi vienos maisto 
firmos įpakavimo vedėjas pri
dūrė : “Jeigų o būtų. daugiau 
žmonių taip galvojančių, visas 
pasaulis būtų geresnė .yieta gy
venti” (Leviticus 23:22). .

— Dailininkas Mikas Šileikis, 
davė Naujienoms puikų pa
veikslą “Gėlių puokštė”. Sek-: 
madienio bankete paveikslas- 
atiteks laimingajam Vaitkaus: 
skridimo minėjime dalyvaujan
čiam.

— Vytautas Peseckas, Ameri
kos Lietuviu Aero Klubo pirmi
ninkas, prisidėjo prie Felikso 
Vaitkaus parodos, paskolinda
mas vertingų eksponatų. Paro
dą inž. Jasiūnas. ruošia greta 
minėjimo esančioj salėje. Ją 
galės aplankyti kiekvienas ban
keto dalyvis. į ■" ;'-

Cal., platinimo vajaus ' proga 
užsisakė Naujienas 6 mėn. Nau
jienų vadovybė dėkoja jam už

— Ponia Ai Uzemack iš Sko- 
Lie, UI., pratęsdama prenume
ratą, atsiuntė Naujienų paramai 
4. dcd. Tiek pat atsiuntė Jonas 
^Navickas iš Belleville, ponia K. 
Požarniukas iš Burbank, ir Jo
nas Kedaitis iš Lemont, Ill. Nau
jienų vadovybė visiems rėmė
jams, naujiems skaitytojams ir 
platintojams nuoširdžiai dėko
ja. Platinimo vajaus proga Nau
jienos yra siunčiamos 2 savai
tes. susipažinimui nemokamai.

. ‘ Antanas Vaivada su savo
žmona Milda Chicagoje jau bus 
šeštadienį, kad galėtų dalyvauti 
ruošiamame Naujienų bankete. 
Vaivada papasakos apie Vait
kaus skridimo organizavimą ir 
drąsaus -lakūno išleidimą.

— Dr. Joseph A. Paukštys, ži
nomas dantų gydytojas Brigh
ton Parko apylinkėje, išrinktas 
Midland Taupymo ir Skolinimo 
b-vės direktorium.

— Kelly Aukštesnioji mokyk-1 
ia Brighton Parko apylinkėj 
bus atdara suinteresuotiems 
vakariniais kursais ir jų pro
gramomis lapkričio 18 d. 7 vai. 
vak. Bus meninė programa, 
kurią išpildys kursantų orkest
ras bei dramos klasė. Įėjimas 
laisvas ir nemokamas. Brigh
ton Parko bibliotekoj bus rodo
ma kultūrinis filmas apie Afri
ką lapkričio 19 d. 1:30 ir 7:15 
vai. popiet.

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 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

LEMONTE savininkas parduoda 2 na
mus. 12 m. senumo, viso 20 butu. 
$46,000 pajamų. Gera vieta ir geras 

investavimas. $285,000 
Tel. 964-1132.

— Audronė Maciejauskaitė, 
Frank D. Onusaitis, (Angela L 
Petrikonytė, Raymond V. Radis 
ir Vytautas Rupinskas iš Mar
quette Parko apylinkės baigė 
Illinois universitetą Circle cam
pus bakalauro laipsniais.

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 rankų pataisymui, 
Marquette Parke. $13,000.

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

AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karietai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

8 BUTU MŪRAS; naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15,000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

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

♦ Ųž a. a. dantų gyd. Rožės 
Tijūnienės sielą bus atnašauja
mos šv. Mišios Jėzuitų koply
čioje lapkričio mėn. 18 d. 9 vai. 
ryto.

Prašoma gimines, artimuo
sius ir pažįstamus dalyvauti ir 
savo maldoje prisiminti a. a. ve
lionę, kuri prieš mėnesį atsisky
rė iš mūsų tarpo. (Pr).

Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbū ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis, 
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL 927-3559.

asmeniui, kuris iipaŽindino jį 
su Naujienomis* r padarė tei
giamą įtaką. Ų ■'

— Jonas Vytintas Dunčia, 
Michigan universi eto studentas, 

i Dearborn, Mich., Jrieš 3 metus 
' suorganizavo ten studijuojan
čių lietuvių klubą. Vienas iš klu
bo tikslų — pažinti lietuvišką 
veiklą ir spaudą išeivijoj, taip 
pat, kiek sąlygos 
vauti bendruose 
buose. Klubas ga' o iš universi
teto vadovybės 
patalpas ir piniginę pašalpą, už 
kurią nutarta u: 
viškų laikraščių, klubo pirmi
ninku yra J. Vf Dunčia. 

J J
— Riek Jakaitialr Tomas Ku- Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 

bas atrinkti į Chicagos Parkų blizgantis daiktas. Naujienos 
distrikto pietų sekcijos All Star'sveikins mylimą asmenį ne tik 

’futbolo lygos žaidėjus. Rice ir .šventėse, bet ir kasdien. Užsa- 
Carmel aukšt. mąkyklų futbolo kykite jas. Užsakymui rašyti: 
komandos žais šį sekmadienį Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Soldier Field aikštėje dėl kata- ‘ Chicago, TIL 60608 arba skam-

r. binti telefonu 421-6100. (Pr).

leidžia, daly- 
lietuvių dar-

•o sueigoms

i 15 lietu-

likiškų mokyklų čempionato.

Laikraštininko W. Ander
son ir kongresmano E. Derwin- 
ski daug Lietuvai nusipelniu
sių, pagerbimo banketas bus 
lapkr. 22 d. Pick-Congress vieš
buty. Rengia Altą. Bilietai gau
nami Altos būstinėje, 2608 W. 
63rd St., tel.: 778-6900. (Pr).

•* Padėkos Dienos, Kalėdų, 
šeimos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus.

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 yre 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
Šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

’ NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

"Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVE. 
Tel. 257-5861

Rail Estai*. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, slmlnlp 
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. ’

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms,

3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas .YvU

pas vieninteli
lletuvj kailininką 7^

Chicagoje ------

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įstaigo*) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicąffo, Ill. 60601

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DRAUGAS IR BIČIULIS

Call Frank Zapolis 
32G8i/2 W. 95th St.

GA 4-8654
• limiiJMiilifiT-li

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefu REpublIc 7-1 Ml

HEART 
FUND




