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TAJAUS VALDŽIA UŽDARĖ
VISA LAOSO PASIENI

Vakar Laoso karo daliniai keliose pasienio 
vietose įsiveržė į Tojaus teritoriją

BANGKOKAS, Tajus. — Trečiadieno rytą Tajaus vyriausybė 
apsvarstė Laoso pasienyje antradienį ir trečiadienį, vykusius 
susirėmimus su Laoso karo jėgomis, keliose vietose perėjusiomis 
Tajaus sieną ir nutarė uždaryti visą Laoso sieną.

Kitas vyriausybės nutarimas 
įsako Tajaus ambasadorių grįž
ti iš Vientiane, Laoso sostinės.

Paaiškėjo, kad Laoso vyriau
sybė, nieko ambasadoriui nepra- 
nešusi, įsakė savo kariuomenės 
daliniams pulti Tajaus pasienio 
sargus ir veržtis į Tajaus teri
toriją.

Siunčia pasienin sustiprinimus

Tuo pačiu Tajaus vyriausybė 
nutarė pasiųsti į Uong Khai pro
vinciją du kariuomenės batalio
nus, kad sustiprintų papsienio 
sargybas. Nustatyta, kad jau 
antra diena Loaso karo jėgos ban 
do prasiveržti i Tajaus valdo
mas teritorijas.
; Vyriausybėm -nežino, guriais 

sumetimais Laoso valdžia pra
dėjo minėtas operacijas. Tajaus 
vyriausybė turi bėdos su savo 
kaimynu, kai komunistai pagro
bė Laoso vyriausybę. Pasieny
je jau įvyko 40 konfliktų, į ku
riuos turėjo įsikišti vyriausybė.

Bet pats didžiausias konflik
tas kilo antradienį, kai Laoso 
karo jėgos pradėjo pulti pasie
nio sargus ir veržtis Į kraštą.

Laoso karo vadovybė siunčia 
į . pasienį gerai ginkluotus ir ap
mokytus dalinius. 'Tajaus vy
riausybė sutinka bendradarbiau
ti sxi komunistais, bet ji jokiu 
būdu neleis jiems veržtis į Ta
jaus teritorijas.

Libanecai apšaudė 
žydų lėktuvus

BėIRUTAS, Libanas. — Tre
čiadienio rytą keturi Izraelio ka
ro lėktuvai praskrido pro Beiru
tą, veik pro premjero rezidenci
ją. Tuo metu posėdžiavo Liba
no ministerių kabinetas, svars
tydamas naujas sąlygas prasi- 
dėjusiams mūšiams sustabdyti.

Veik tris savaites buvo apri
musios tarpusavės žudynės, bet 
vakar ir vėl prasidėjo karo veik
smai, kurių metu gyvybės nete
ko 6 asmenys.

Libano karo jėgos, saugojan- 
čtos premjero rezidenciją, pa
leido kulkosvaidžius į Izraelio 
lėktuvus, atskridusius į Beiruto 
padanges. Vyriausybė nutarė 
sudaryti 300 vyrų dalinį, kurio 
pareiga bus likviduoti prasidė
jusius partizaninius sUsirėrrti- 
mus sostinėje.

NUTRAUKTA SUTARTIS

Natural Gas Pipeline Co. 
branša Peoples Gas Co. nutrau
kė sutartį su gazo kompanija, su
lig kuria buvo nupirkta 20% 
gazo produkcijos iš Alaskos šiau
rinės dalies.

Exxono kompanija grąžina 
8.7 mil. dol„ įmokėtus sutartį 
pasirašant. Dabar minėtos kom
panijos derasi dėl naujos su
tarties.

Elektroninės bankų 
operacijos

Didieji bankai vis plačiau ir 
plačiau naudoja elektroninius 
įrengimus bankų versluose, kaip 
pinigų persiuntimo, įdėjimo, iš
ėmimo ir t. t. St. Louis teismo 
teisėjas tame įžiūrėjo, kad to
kie elektroniniai bankų biznio 
palengvinimai prieštarauja Mis
souri valstijos įstatymams, ku
rie draudžia bankui “prekiauti” 
už apskrities (county) ribų.

Teisėjas tad ir įsakė First Na
tional bankui St. Louis mieste 
sustabdyti elektronine pagalba 

įdaromas _ pinigų. tranzakci jas, 
kadangi banko rūmai yra ant 
rubežiaus vienos apskrities, o jo 
pinigų priėmimo-išdavimo elek
troninis langelis jau kitos aps
krities ribose. Teisėjas nuspren
dė dar, kad toks langelis gali 
būti skaitomas atskiru banko 
skyriumi.

Diktatoriaus žmonai 
teks aiškintis

ATĖNAI, Graikija. — Graikų 
prokuroras patraukė teisman 
nuteisto diktatoriaus George Pa
padopoulos žmoną Despiną Pa
padopoulos.

Prokuroras išaiškino, kad 
kad 1967-8 metais diktatoriaus 
žmona gaudavo algą iš slaptų 
valstybės fondų, neteikdama 
valstybei jokių patarnavimų. 
Dokumentuose nepasakyta, už 
ką jai pinigai buvo mokami.

Prokuroras reikalauja, kad ji 
grąžintų valstybei ištisus me
tus imtą didelę algą.

Naujos mėsos 
rūšiavimo taisyklės 
žemės ūkio departamento pa

skelbtos naujos jautienos rūšia
vimo taisyklės, kad jautiena tu
ri būti rūšiuojama į “good” ar 
“choice” rūšis, nepatiko kaiku- 
riems mėsos pakuotojams ir 
taipgi vartotojams.

Vieni sako, kad bus pakelti 
mėsis apdirbimo kaštai, kiti tvir
tina, kad vartotojai turės mo
kėti aukštesnes kainas už pras
tesnę jautienos rūšį, neatsižvel
giant, jog gamybos kaštai galės 
būti nepadidėję.

Taisyklės turėjo būti pradė
tos vykdyti balandžio 14 d., bet 
Omahos teisėjo buvo sulaikytos. 
Darbar gi, apeliacinis St. Louis 
miesto teismas nusprendė, kad 
žemės ūkio departamento nau
jos mėsos rūšiavimo taisyklės 
yra teisėtos.

Politinės, daugiau kaip ekonominės, yra New Yorko miesto finan
sinės krizės priežastys. Sen. Birch Bayh, demokraty prezidentinis 
kandidatas, yra kritiškai nusiteikęs, išgirdęs prez. Fordo neigiamą

*• nusistatymą New Yorko miesto krizės atveju. .

KONGRESAS LIETUVOS KLAUSIMA 
SPRĘS GRUODŽIO 2 DIENA

CH1C Kongreso ‘atstovas EtHtard Derwinskia
pranešė Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui Dr. Kaziui Bo
beliui, kad JAV atstovų rūmai gruodžio 2 dieną svarstys ir grei
čiausiai priims rezoliuciją, nepripažįstančią Lietuvos prijungimo 
prie Sovietų Sąjungos. Atstovas Derwinskis jau yra susitaręs 
su kongreso vadais, kad tą dieną rezoliucija Nr. 401 būtų įrašyta 
į dienotvarkę ir leista kongreso atstovams pasisakyti.

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša, kad reikalas jau yra ap
tartas ir su'senato vadais. Kaip 
tik atstovų rūmai priims rezoliu
ciją, (nepripažįstančią Lietuvos 
aneksijos, tai ir senato vadovy
bė įrašys į dienotvarkę tokią pa
čią rezoliuciją ir leis senatoriams 
pasisakyti. Vėliau abiejų rūmų 
priimtoji rezoliucija bus pasiųs
ta prezidentui Fordui, Valsty
bės departamentui ir kitiems at
sakingiems pareigūnams.

Pataria bausti 
žiaurų gydytoją

MIUNCHENAS, Vokietija.— 
Vokietijoje pradėtas Dr. Henry 
Schuetz teismas už karo metu 
padarytus žiaurumus. Prokura
tūra nustatė, kad Dachau sto
vykloje Dr. Shuetz, eksperimen
tuodamas naujus vaistus, 11 ka
talikų kunigų {švirkštė pūlių, 
kad galėtų nustatyti, kaip grei
tai ir kokiu būdu užkrėstieji 
miršta.

Teisman buvo atvesti liudinin
kai, • matę eksperimentuojantį 
gydytoją darbo metu ir jį labai 
gerai atpažinusieji. Prokuroras 
reikalauja, kad gyd. Schuetz bū
tų nubaustas kalėjimu iki gy
vos galvos.

Kas užims 
Douglo vietą

National Public radio stotis 
pranešė, kad prez. Fordo numy
lėtinis į Vyr. teismo teisėjo vie
tą yra sen. Robert P. Grifin. 
Pranešėja Nina Totenberg ta
čiau netvirtina, kad ši žinia re
miasi senatoriaus bei prezidento 
pareiškimais. Kandidatu į tei
sėjus sąraše yra surašyta 15 vy
rų ir viena moteris.

Juodieji susirūpinę
Skaitoma, kad visoje Ameri

koje gyvena apie 12% spalvo
tos rasės žmonių iš visų krašto 

gyvenančių. Jie anksčiau tu
rėjo išsirinkę 143 miestų merus, 
Tas skaičius dabar kritęs iki 130.

Vietovėse, kaip Cincinati, 
Boulder, Raleigh ir kitose, kur 
spalvoti sudaro daugumą, toks 
pareigūnų mažėjimas verčia jų 
vadus susirūpinti ir jie mano, 
jog toks reiškinys reiškia ka
tastrofą.

Peršautas gangsteris
Rytų Čikagos policininko 16 

m. sūnus Scott Ellerman buvo 
sumuštas Imperial gangsterių, 
beeinant iš mokyklos. Sūnui nu
rodžius kas jį mušė, tėvas per
šovė vieną užpuolikų — Joseph 
Diaz. Būk tai, tėvas norėdamas 
užpuoliką suimti, užgavęs pisto
letu į galvą, kuris ir iššovęs, kul
ka sužeidė petį.
Vedamas tardymas. Tuo tarpu 
nieks nekaltinamas.

Naujas Įstatymas
Iki šiol teismo priteistos smul

kios sumos buvo ignoruojamos 
ir neapmokamos, todėl New Yor
ko įstatimdavystė išleido naują 
įstatymą, kuris numato, nesu
mokėjus priteistos sumos, kad 
suma gali būti patrigubinta^ pri- 
skaitant taipgi ir teismo išlai
das bei advokatams sumokėtas 
sumas.

Jei nesumokama kelis kartus 
iš eilės, įstatymas numato dar 
didesnę bausmę. Įstatymas yra 
viena išimtis: jis netaikomas 
pavienių asmenų atsitikimams. 
Jis skirtas tik prekybininkų 
biznio santykiams reguliuoti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
O

♦ JAV ambasadorius Edward
Bunkėr išvyko į Panamą tartis 

i su Panamos valdžios atstovais 
apie projektuojamą naują susi
tarimą dėl Panamos kanalo.

♦ Aukštesnio Connecticut tei
smo teisėjas įsakė vesti į kalė
jimą 75 mokytojus, kurie atsi
sakė klausyti žemesnio teisėjo 
sprendimo — grįžti į darbą ir 
tartis dėl naujo kontrakto. Ma
noma, kad šis nutarimas palies 
visą tūkstantį streikuojančių 
mokytojų. Mokytojai, daktarai 
privalo klausyti teismo spren
dimo.

o Sekretorius, Henry Kisinge- 
ris ruošia naujus pasiūlymus 
Artimųjų Rytų taikai įvesti tarp 
Izraelio ir Sirijos. Savo pasiū
lymus jis įteiks Ženevos konfe
rencijos / nepatenkintiems na- 
riams.-X

o Nukrito Guatemalos kelei
vinis lėktuvas, užmušdamas 15 
keleivių ir. sunkiai rjgužeisda- 
mas 7.

ŽYDU BOIKOTAS

Už antisionistinę rezoliuciją 
J. Tautų asamblėjoje yra bal
savęs ir Meksikos ambasadorius. 
Tad izraelistai nutarė ją boi
kotuoti ir joje nesilankyti.

Nors Meksikos ambasada Či
kagoje sako, kad žydų tautos 
skaičius tarp turistų, lankančių 
Meksiką, yra nežymus, vienok 
Karybų jūros pakraštyje esan
čios Ixtapan vietovės viešbučio 
administracija yra išsigandusi 
ir sako, jog svečių skaičius nuo
lat mažėja.

VOKIETIJOS EKONOMIJA
Vakarų Vokietijos ekonomi

nis pajėgumas, antrajam karui 
pasibaigus, buvo labai žymus. 
Vienok dabar infliaciniai bei re
cesiniai negalavimai polietė ir ją. 
Gamybos vidurkis buvo 5% ma
žesnis negu 1974 m. tuo pačiu 
metu kad buvo.

Bedarbių skaičius patrigubė
jo, lyginant su 1974 m. Infliaci
ja kad ir nežymiai, bet plečiasi.

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė pranašauja, kad ekonominis 
Vokietijos kapacitetas 1976 m. 
padidėsiąs 4-5%.

Izraelis pasitraukė 
iš alyvos laukų

Pildant sutartį su Egiptu, su
darytą rugsėjo mėn. sekr. Ki- 
singeriui tarpininkaujant, Izra
elio valstybė atitraukė kariuo
menės dalinius iš Abu Rudeis 
alyvos laukų, perleisdama juos 
J.T autų daliniams.

Abu Rudeis laukai apima 
450 kv. mylių žemės plotą ir tu
ri 86 veikiančius alyvos šalti-
nius.

Sekr. Kisingeris yra pažadėjęs 
Izraeliui ir, gal būt, net sudaręs 
sutartį, kad JAV sumokėsiančios 
Izraeliui 350 mil. dol., išlygin- visą veiklą. Jis negalėtų vykti
dama nuostolius netekus alyvos kartu su prezidentu Fordu į Ki- 
šaltinių. Izraelis tikisi tokios | niją, kur teks daryti svarbius 
pat kompensacijos ir ateityje, j užsienio politikos sprendimus.

SENATAS 95 BALSAIS PATVIRTINO 
KRAŠTO APSAUGOS SEKRETORIŲ

Kisingeris rengiasi atsistatydinti, jei 
reikalaus iš jo slaptų dokumentų

WASHINGTONAS, Dč C. — Antradienio popietę JAV se
natas patvirtino Ronald Rumsfeldą JAV krašto apsaugos sekreto
riaus pareigoms. Už patvirtinimą balsavo 95 senatoriai, o prieš 
pasisakė tiktai du. Bet ir šie senatoriai pareiškė, kad jie pasi
sako ne prieš Rumsfeldą, kuris, jų nuomone, tinka krašto apsau
gos sekretoriaus pareigoms, bet tai greičiau buvo protestas prieš 
būdą, kuriuo buvo atleistas buvęs sekretorius James Schlesingeris.

Prieš Rumsfeldo patvirtinimą 
savo balsus padavė North Ca-. 
rolina respublikonas Jesse Helms 
ir Floridos demokratas Richard 
Stone. Senatarius Helms pareiš
kė, kad prezidentas pasirinko ne 
tą žmogų iš pareigų atleisti. Su
sidaręs nuomonių skirtumas tarp 
dviejų kabineto narių. Reikė
jo. atleisti žmogų, pareiškė sen. 
Helms, kuris padarė vienašališ^ 
kas nuolaidas Sovietij Sąjungai, 
o ne sekretorių Schlesingerį, ku
ris savo pareigas labai gerai su
prato ir pavyzdingai jas ėjo.

Didelė senato dauguma Do
nald Rumsfeldą pažįsta ir yra 
įsitikinusi, kad jis savo parei
gas sugebės eiti. Senatui patvir
tinus prezidento Fordo parinktą 
krašto apsaugos sekretorių, jis 
netrukus galės perimti visą kraš
to apsaugos departamentą.

Naujas krašto apsaugos se
kretorius patvirtintas, bet aš
trėja konfliktas tarp kongreso 
ir Valstybės sekretoriaus Dr. 
Henry Kissingerio. Savo arti
miesiems Kisingeris pareiškė, 
kad jis atsistatydinsiąs, jeigu 
kongresos jam įsakys duoti do
kumentus ir aiškintis apie už
sienio politikos reikalus.

Kongreso komitetai reikalavo, 
kad sekretorius H. Kisingeris 
įteiktų dokumentus, liečiančius 
Kipro salos įvykius. Sekreto
rius Kissingeris atsisakė tai da
ryti. Dabar komitetas reikalau
ja, kad sekretorius įteiktų ko
mitetui notas, kurias savo lai
ku valstybės sekretorius Rusk 
siuntė tuometiniam prezidentui, 
bet Kisingeris atsisakė ir šias 
notas įteikti komitetui. Paaiš
kėjo, kad komitetas, 10 balsų 
prieš 2, nutarė įsakyti Kisinge- 
riui duoti prašytus dokumentus.

Sekretorius Kisingeris labai 
įsižeidęs tokiu kongreso komi
teto elgesiu. Jeigu kongresas 
įsakytų jam liudyti ir duoti do
kumentus, tai jis atsistatydintų. 
Kongresą įsakymas paraližuotų

Be to, seka strateginių ginklų 
kontrolės konfereneria, Įcurion 
sekretorius, neturėdamas kon
greso pasitikėjimo, nevažiuos.

Sulaikyti lėktuvo 
grobikai

Du Amerikos piliečiai, James 
Wilson ir Lolita K. Graves, gra
sindami ginklu 1971 m. Miami 
privertė lėktuvo pilotus skristi 
į Kubą. Jie Kuboje išgyveno 
keletą metų, bet, visdėlto, jiems 
gyventi raudonajame! “rojuje” 
įgrįso ir, persikėlė į Jamaiką, 
šiomis dienomis atskrido atgal 
į jMiamį.

čia juos FBI sulaikė ir pa
tupdė į šaltąją. Dabar jie tu
rės teisme atsakyti už padary
tus nusikaltimus.

National Steel 
kelia kainas

National Steel Corp. š. m. pir
maisiais 9 mėnesiais turėjo ne
kokias pajamas. Jos kritusios 
68% ir per paskutinį ketvirtį 
— 89%. Tačiau, paskutiniame 
ketvirtyje, vis dėlto, turėjo 7.6 
mil. dol. pelno.

Nežiūrint į tai, korporacija pa
skelbė, kad ateinančių metų 
pradžioje 2-7% pakeisianti kai
nas tauriojo metalo plonoms 
plokštėms, kurios naudojamos, 
vietoje bonkų, vaisvandenių bei 
alaus įpakavimui. 
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Pietų Afrikos jėgos
Įžengė Angolon

NOVA LISBOA, Angola. — 
Kaimynystėje esančios Pietų Af
rikos karo jėgos įžengė į Ango
los teritoriją ir užėmė greta 
esančią elektros jėgainę ir aplin
kui ją esančias strategines po
zicijas.

Elektros jėgainė stovi Kuene 
upės pakraštyje. Ji gamina 
elektrą ne tik angoliečiams, bet 
ir didokam Pietų Afrikos plotui. 
Pietų Afrikos kariams įsakyta
saugoti jėgainę, kad kovojančios 
angoliečių grupės Kartais nesu
gadintų arba nesulaužytų pa
grindinių dalių.

Karui pasibaigus, Pietų Afri
kos karo jėgos pasitrauks iš jė
gainės apylinkės.

Debesuota, vėsiau.
Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:26.
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— ŽIAURŪS ŽMONĖS
Dabar tik .................

Dialogas tarp žmonos ir vyro 
(Valančiaus Metų proga) .

— Pragėrei protą ir pinigėlius, 
Daktaras sakė ir kepenėles. 
Jisai tik leido čerkutę vieną 
Per metus gerti; bet ne kasdieną.
Daktaras liepė jausmus tvarkyti; 
Reikia klausyti ir nerūkyti.
Jei neklausysi, aš patvarkysiu— 
Tau praeis noras ir būsi doras.

build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

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

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in ■ 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

— Oi, kad aš noriu tik paragauti, 
Kartų dūmelį savin įtraukti...
Juk jau vistiek pasaulio galas, 
Nes mums taip rodo ir kriminalas

Don Pilotas

Sapnas ir realybė
— Mano žmona vis sapnuoja 

keistus sapnus, kad - ji ištekėjo 
už milijonieriaus, — guodėsi

• Savininkam* atrodo, kad 
žiemą jų nuosoininkai nori to
kios šilimos, dėl kurios jie va
sarą yra nepatenkinti.

• Vienas Texas valstijos far- 
meris pateko j finansinius sun
kumus. Jis nusprendė pasiskelb
ti nepriklausomu ir prašyti Ame
rikos valdžią skirti jam užsie
nio kraštams numatytą pašalpą.

• Jeigu nori sužinoti pinigo 
vertę, tai pabandyk pasiskolinti, 
pasakė Benjaminas Franklinas.

• Urvo gyventojas susitinka 
su hipiu, kurio tik nosis mato-

tarp plaukų bei barzdos ir 
Kur tu gavai tokią 

Hipis pasidi- 
Progre-

—s mm aim-—
Ltam jete r.Rf* 

ir props sssft tiktu pįf
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Aš užgimiau Lietuvoj
Ir užaugau toj pačioj.
Tik nežinau, kur ženysiuos —
Ar Varšuvoj, ar Maskvoj.

S. Bukis

Vytautas savo draugui Mindau
gui. Mindaugas jam atsakė:

— Tai tu, brolyti, esi labai 
laimingas. Mano žmona taip gal
voja net dienos metu...

Kas kaitas?

ir juos paskirti žemės ūkio dar
bininkais, sunaikinti 59-mil. TV 
aparatų, išardyti 14 iš kiekvienų 
15 mylių greitkelio, sudaužyti 
19 iš 20 automobilių, -išardyti 
du trečdalius geležinkelių; iš
jungti 70% telefonų. Po visų 
tų operacijų, mes turėtume ieš
koti kapitalistinio krašto-, ku
ris parduotų kreditan kviečius 
ir gelbėtų mus nuo bado..'

S. Pašilytė

Dar nežino paslapties

Vienas Amerikos škotas šven
tė savo 100-jį gimtadienį. Jis 
sėdėjo verandoje ir traukė iš 
pypkės dūmą. Atvykęs kores
pondentas jį paklausė:

— Ar gali man pasakyti savo 
ilgo amžiaus paslaptį.

— Dabar dar aš nežinau. Aš 
derinosi su dviem didelėm 
maisto kompanijom, bet nė su 
viena nesu kainos sutaręs, — 
paaiškino šimtametis.

Naujos mokesčių formos

Kaip susilyginti?
Komunistų vadai Maskvoje 

Vis stengiasi pasivyti Ameriką. 
Romos ir New Yorko politikie
riai, matydami, kad nieko iš tos 
komunizmo statybos neišeis, nu
tarė, kad kapitalizmas eitų at
gal, o komunizmas į priekį ir 
pusiaukelėje susitiktų švęsti bro
lybę.

Buvęs Californijos gubernato- 
torius ir galimas kandidatas' į 
Baltuosius Rūmus Ronald. Rea
gan pareiškė, kaip atrodytų 
Amerika ir amerikiečiai įvyk
džius šį utopinį planą:

— Mes turėtume savo algas 
sumažinti virš 80%, išvaryti iš 
miestų virš 33 milijonų žmonių

Pirtictl* i Iškirte > 4 pi* Jrcmunlztinj 
turinį ir taufinj fermą.

ma 
klausia 
plačią barzdą 
džiuodamas atsako;' 
sas, matai progresas

• Kai modernioms televizi
joms nereikalingos antenos, tai 
dail. Salvador Dalis, įsikūręs 
Katalonijos pajūryje, savo mu
ziejuje priima vizitorius, paro
do visokių šposų ir turi aukštyn 
paraitytus ūsus.\ Jis sako, tai 
jo įkvėpimo antenos...

Don Pilotas

Nauja epidemija

Senai yra žinoma, kad žmonių 
psichinį ir protinį stovį iškrei
pia virusas, taip vadinamas “ei- 
tomegaloVirųs’’. Jisai net gali 
pakenkti vaikui esančiam iščiu- 
je. Kalbama, kad toks virusas 
dabar vėl yra išsiplėtęs ir lietu
vių bendruomenėje. Svarbiau
sia, kad paliestieji visai to ne
jaučia dedasi už kitus daug gu
dresni. Dzūkų šaptūnas

Nemokė
• Kartą du vaikai eina-'-iš mo

kyklos ir ginčijasi, Vienas sa
ko, kad 14-^27=^41, 0' antras sa
ko, kad ne. Pamatę stovintį pa
kelėj milicininką, eina pas jį pa
klausti, kiek iš tikrųjų bus.

— Nežinau, — atsako milici
ninkas. f

- *■ ' c ”

Vaikai stebisi, kaip tai milici
ninkas gali nežinoti.

— Manęs nemokė pridėti, tik 
atimti, — teisinasi milicininkas. 
— Trupmenų irgi nemokė; kas 
nesidalija — pragerti.

K. Pleperis
Nuotykis Afrikoje

_?<X

Vienas turistas netikėtai atsi
skyrė nuo grupės ir pateko į 
džiugles. Ten jį apsupo visas 
būrys vietos gyventojų, kurie 
atrodė nedraugingi. Turistas 
prisiminė senus, filmus ir pagal 
matytus nuotykius galvojo, kaip 
čia reikia elgtis. Jis išsitrau
kė iš kišenės cigaretėms uždeg
ti žiebtuvėlį ir jį uždegė. Vieti
nių vyresnysis tarė;- - - • ta

— Tai stebuklas. Jis iš pir
mo karto uždegė žiebtuvėlį. Čia 
mums rusai atsiuntė žiebtuvėlių, 
kuriuos reikia uždegti degtukais.

¥Geras patarimas
Vyras mokė Vairuoti savo 

žmoną. Po pirmosios pamokos 
ji paklausė: >£ . ■■ •

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

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

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

Vlneas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas tomaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Ste Ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060» 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant peštu Ir pridedant 
2ek| ar piniginę perlaida.

žmonai; -z— Ar atsimeni, kai 
mudu prieš 25 metus važinėda
mi sėdėdavom visai prie vienas 
kiito meiliai prisiglaudę,

Vairuojantis mašiną vyras: — 
Aš iš tos vietos nesu pasitraukęs 
nė vieno colio.

V f £ LŽ M fk Ki Gt. ' J
Reg. Lietuvių Bendruomenės suvažiavimo proga. 
Lietuvių Sąmoningumui Ugdyti D-jos Juokdarybos 
sekcija išleido "Magaryčių" ekstra laidą su vaizde
liu apie ftonfinės tvoros likvidavimą, kad LB galėtų 

apjungti visus.

Vienas politinės ekonomijos 
žinovas pranašauja, kad ateityje 
bus panaikintos iki šiol buvu
sios komplikuotos mokesčių for
mos. Naujosios turės tik 3 klau
simus bei sąlygas;

(A) Kiek jūs pereitais me
tais uždirbote ? -

(B) Kiek jums liko?
(C) Siųskite B grafoj nuro

dytą sumą.

Girtuoklio akademija

Policija sugavo girtą pilietį ir 
pristatė j teismą kaip naktinį 
vagilių. Teisėjas jį paklausė:

Ką ten veikei 3-čią valan
dą ryto?

— Aš ėjau į pamokas, — at
sakė dar neišsipagiriojęs nakti
balda.

— Kaip tai į pamokas tokiu 
vėlybu laiku? — paabejojo tei
sėjas.

— O kaip, ponas teisėjau: ma
no žmona su pamokslais laukia 
dar ilgiau.

Kadaise prel. <M. Krupavičius 
pasakė, kad dėl Lietuvos lais
vės jis eitų su velniu, tuo pa
reikšdamas savo besąlyginę ko
va Jam neteko su velniais su
siekti, nes buvo pakankamai ge
ri ’monių. Gerai ar blogai, bet 
dabar panašiai atsitiko.

Darbininko 46 nr. Ant. Vai
devutis straipsniu “Dėmesys 
m ūsų priešo priešams” nušvietė 

I R tokios pseudopolitikos pa
stangas. Jis tarp kita ko taip 
rašo:

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSc 

NUOLAIDOMIS:

priežiūra, sveikata ir grožis.
S4.00 dabar tik .................

Ryžių kalba
Užkietėjęs viengungis nuėjo 

su savo drauge į kinietišką res
toraną}. Abiem išsirinkus pa
grindinį valgį, jis paklausė:

— Kokius, mieloji, mėgsti 
ryžius; keptus ar virtus?

— Užbertus, — atsakė ji su 
reikšminga šypsena.

Užpelnyta bausmė

Autobusui pradėjus važiuoti, 
ką tik įlipusi mezginiais apsi
rengusi graži moteris neteko ba
lanso ir netyčia ranka užgavo 
vienam sėdinčiam vyrui veidą. 
Moteris dėl to labai buvo sujau
dinta ir mandagiai atsiprašinė
jo. Vyras ją nuramino:

— Nesirūpinkite mieloji. Už 
tai, ką aš apie jus pagalvojau, 
esu vertas dar skaudesnio smū-

Magaryčios

• Visi sako, kad geras pata
rimas yra vertingesnis už pini
gus, bet daugelis pageidauja tik 
pinigų.

a Pasaulis šiandien nėra blo
gesnis, kaip anksčiau buvo. Tik 
dabar yra geresni koresponden
tai: jie tiksliau aprašo ir nieko 
neslepia.

• Iš priešrinkiminės kalbos: 
— Mums reikia kultūrininkų ir 
visuomenininkų, galinčių ką nors 
duoti, o ne žmonių, norinčių ką 
nors gauti.

g Modernių laikų laiminga 
pora, kurių piršliu buvo kom
piuteris, vienbalsiai pareiškė, 
kad šis vedybų būdas atima tuos 
ieškojimo malonumus, kuriuos 
seniau jaunavedžiai turėdavo. '

® Vienas pareiškė, kad suau
gusių švietimas, tol tęsiasi, kol 
reik vaikams padėti ruošti pa
mokas.- ■'

© Kunigai vis pyksta ant vel
nių, bet be jų pamokslai net tir 
kėjimas būtų nuobodus. ;■

© Nereikia jaudintis dėl ; sa
vo nesuvaldomo noro kitus mo
kyti, nes visi turi savybę —;Yie- 
klausyti.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAOŠIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę JSemą as
meniškai pažino, skaitė jo straipsniua, knygas ir klausėsi įo paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašyta Dėdės šerno gyvenimu. 
Jiems, bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti, gražią istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Kuko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdes Seimo gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, .kas jĮ'ai* 
surieda ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo .-ASĮTA- 
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine—forąfcčf- pašalimas 
duos progos susipažinti su mūsą pirmąją geirią štriesuolią 
ir ją kieta, ideologine veikla.- ę •

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVĖNIMAŠ, Jupžo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai, išleido Amerikos Lietuviu -iitbii- 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol--

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISfSAGIJOlB ;'

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

SU DIDELĖMIS

J. Gussen — DANTYS, jų 
Kietais viršeliais, vieloje 
Minkštais viršeliais tik

J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą įspūdžiai.

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus eekj arbi 
money orderĮ.

NAUJIENOS,
1739 Su. HALŠTED ST., CHICAGO, ILL. 6060&

šiomis dienomis, kaip ir prieš
kariniais laikais, daug yra kal
bama apie ekonomines ir politi
nes sistemas. Britų Financial 
Times jas taip aptarė:

Socializmas; — Jei jas turite 
dvi karves, tai vieną turite duo
ti savo kaimynui.

Komunizmas: — Jei jūs turi
te dvi karves, tai valdžia jas 
abi atima ir duoda jums pieno.

Fašizmas: — Jei jūs turite 
dvi karves, tai valdžia jas abi 
atima ir jums parduoda pieno.

Nacizmas; — Jei jūs turite 
dvi karves, tai valdžia abi jas 
atima, o jūs sušaudo.

Riurokratizmas: — Jei jūs 
turite dvi karves, tai valdžia jas 
abi paima; vieną nušauja, o ant
rą melžia ir pieną supila į kana
lizaciją.

Kapitalizmas: — Jei jūs tu
rite dvi karves, tai jūs vieną 
parduodate ir perkate bulių.

Padidėjo progos 
savanoriškam genocidui

“Laisvės” 46 nr. rašoma, kad 
“spalio 30 dieną Vilniuje įvyko 
Tarptautiniams moters metams 
skirta mokslinė praktinė konfe
rencija”. Cicero miestelio ben- 
druomenininkų pirmosios pusės 
antroji pusė daro išvadas, kad 
ta praktika gali prisidėti prie 
vykstančio savanoriško genoci
do, lies nuo senai yra žinomos 
kai kurių lietuvių silpnybės sve
timų kraštų Ievoms ir Ado
mams, į tą rūšį įskaitant ir ati
dariusią šią kcrtrfereficiją Tarbų 
Lietuvos ministrų tarybos pa
vaduotoją L. Diržinskaitę-Piliu- 
šehko.

Lietuvos kaimuose žmonės 
dar prieškariniais laikais dai
nuodavo liūdnos melodijos saty
rinę dainą, kurios vienas pos
mas yra toks;

— Lietuvių tarpe santykių su 
Raudonąja Kinija klausimas pir
ma kartą konkrečiau svarstytas 
prieš trejetą metų JAV LB kraš
to valdybos Philadelphijoj su
ruoštose politinių studijų die
nose.

...JAV LB atstovas buvo pri- 
mVas Pekino Misijoj prie Jung
tinių Tautų, New Yorke. Priė
musiam pareigūnui buvo išaiš
kinta Lietuvos okupacijos aplin
kybės, sovietinė priespauda, lie- 
t vių tautos nepaliaujamas prie
šinimasis okupantui ir besąly
ginis pasiryžimas atgauti ne- 
rriklausomybę. Nuo to apsilan
komo New Yorke, ir vėliau R. 
Kinijos Ryšių įstaigoje Wash
ingtone, LB atstovui tenka pa
laikyti pastovų kontaktą.

Nesiteiraujant ir neklausiant, 
kokius kontaktus LB politikie
riai palaiko su Tautine Kinija ir 
k’tomis prieškomunistinėmis jė
gomis, tenka vėl prisiminti ko
munistų ir nacių okupacijos lai
kotarpį, taip pat padorios laiky
senos skatinimui sukurto eilė
raščio posmą, kuris tinka pana
šioje situacijoje dabar:

Dvi birbynės — vienas tonas, 
Ar Berlynas, ar Maskva. 
Viens raudonas, kaip šėtonas— 
Kitas rudas, kaip šuva.

K. Petrokaitis

Bonig ta tais &ks JtaM* 
1 w WwtavMMf te «f C W Mt W StaMte to*

i totak Mto* * I«L JJ „I 
to wmc, hm-ito toto* «to|te*tetoate to Uml taryto■ tento toto teteto tos mmf Ml

want to use thatitičij^ ^>4 
right away, there’s 
a 10-year extension ■ 
privilege* Either 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you. . /

Ką jeiki?. daryti, jei stab
džiai neveikia?

—> Tokiu atveju reikia va
žiuoti į kokį nors pigų daiktą, 
— paaiškino vyras.

Pasaulinės sistemos
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BOLESU)VAS MASIULIS

šiame rašiny kalbėsima Vals
tybės Taryba, veikusi Lietuvos 
respublikoje 1928.X.I—1940. VII, 
skirtina nuo prieš ją buvusios 
Lietuvos Valstybės Tarybos, va
dintos ir tiesiog Valstybės Ta
ryba. Ši pastaroji buvo ne kas 
kita, kaip tik ilgainiui taip va
dintis ėmusi Lietuvos Taryba, 
išrinkta lietuvių konferencijoje 
Vilniuje 1917 m. Ji buvo lietu
vių tautos atstovybė, kuri, reikš
dama Lietuvos suvereninę galią, 
kūrė Lietuvos valstybės valdžią 
ir leido pirmuosius Lietuvos įs
tatymus. Kaip matysime, neto- 
kia buvo paskesnioji Valstybės 
Taryba.

Ta paskesnioji buvo 1928 metų 
konstitucijos deklaruota insti
tucija “Įstatymams tvarkyti ir 
jų sumanymams ruošti bei svar
styti” ir pavesta reglamentuoti 
atskiram Įstatymui, kuris turėjo 
nustatyti jos “sudėtį, teises ir 
pareigas” (§54). Tas Įstatymas, 
pavadinimu “Valstybės Tarybos 
Įstatymas”, tais pačiais 1928 m. 
ir buvo išleistas bei paskelbtas 
(Vyr. Žin., 1928.IX.21, Nr. 283).

Tuo įstatymu, V. Tarybos “tei
sės ir pareigos” lietė daugiau
sia de lege ferenda sritį. Čia jos 
kompetencija buvo: a) ruošti 
“Įstatymu kodifikacijos suma
nymus” ir “iš viso tvarkyti ir 
derinti” veikiančiuosius įstaty
mus (§2) tam naudojantis tei
se kelti legislacinius klausimus, 
— “klausimus, kad yra reika
linga naujus įstatymus išleisti

arba, kad yra reikalinga veikian
čiuosius Įstatymus papildyti ar 
pakeisti (§4); b) svarstyti “įs
tatymų sumanymus’”, jai patei
kiamus Ministrų Kabineto arba 
Įstatymų leidžiamosios Įstaigos 
(§5); C. ruošti “įstatymų su
manymus”, jai pavedamus Min. 
Kabineto (§5); d) pateikti savo 
motyvuotą nuomonę dėl Min. Ka
bineto arba Įstatymų leidžiamo
sios įstaigos priimtus “Įstatymų 
sumanymų”, jei to pareikalau
tų Resp. Prezidentas (§9). “Su
manymais” Įstatymas čia vadi
na kodifikacijos ir įstatymų pro
jektus.

V. Tarybos kompetencija 
lege lata ėjo iš to Įstatymo 
nuostato, kuris pažodžiui

de 
§3 

yra 
šis: “Valstybės Taryba, pastebė
jusi, kad vykdomosios valdžios 
organų Įsakymai, taisyklės ir 
instrukcijos nesutinka su vei
kiančiais Įstatymais, praneša 
apie tai Ministerių Kabinetui 
arba atitinkamam ministeriui”. 
Ryšium su ta V. Tarybai Įstaty
mo suteikta pastebėjimo teise 
jos narys prof. Mykolas Rome
ris pirmajame jos posėdyje, Įvy
kusiame 1928.X.1, iškėlė klausi
mą, ar pagal tą teisę V. Taryba 
galėtų priiminėti asmenų skun
dus dėl jų teisių pažeidimų, pa
darytų minėtųjų organų potvar
kiais. Jo nuomone, ji turėtų tai 
daryti: esą, skundai būtų tik
tai vienas sakyto pastebėjimo 
būdų, visiškai nepriešintgas įs
tatymo raidei, nes Įstatymas tų 
būdų nenurodo. Priėmusi skun-

-

L-

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
-f

—

. ’ Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
.juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.'

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Avgustiltyti • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 

inato, 128 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgi* Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkę Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL S1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
' 5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.

8. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL .Sl.OO.

- 10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. S2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
16. Alfonsas Tyruolis. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Hlinois 60608

$ T. ŠILINGAS

Valstybės Tarybos Pirmininkas

dą, V. Taryba turėtų jį išna
grinėti civilinio ginčo tvarka ir 
išnagrinėjusi padaryti reikiama 
sprendimą. Sprendimai neturė
tų vykdomosios galios. Jie su 
motyvais būtų pranešami Min. 
Kabinetui arba atitinkamiems 
ministeriams tiktai kaip V. Ta
rybos nuomonės, kurios, būda
mos autoritetingos įstaigos pa
reikštos, tūlais atvejais būtų 
priimamos. Taip V. Taryboje, 
esą, būtų sudarytas, nesant ad
ministracinio teismo, kuris juk 
gyvai esąs reikalingas, šioks 
toks jo pakaitas. Sekančiame po
sėdyje tą klausimą sprendžiant, 
prie M. Remerio nuomonės pri
sidėjo tiktai vienas L. Ciplijaus
kas, o dauguma tai nuomonei, 
atseit, išplėsinei §3 interpreta
cijai, nepritarė, ir iškelta admi
nistracinio teismo surogato su
kūrimo mintis atkrito. Tuo bū
du V. Tarybos darbas to §3 ri
bose tebuvo Min. Kabineto ar
ba atitinkamo ministro prašo
mai pareikšti prašančiajam sa
vo nuomonę jo iškeltu adminis
tracinės teisės klausimu.

Kaip matome, V. Taryba ne
buvo koks įstatymų leidžiamasis 
organas. Prie įstatymų leidimo 
ji buvo tiek tepritapusi, kad 
svarstė arba ruošė jų projektus. 
Bet tat davė ne savo iniciatyva, 
o kompetentingų organų atsi
kreipta. Nors, tvarkydama vei
kiančiuosius . įstatymus, ji ga
lėjo kelti tam tikrais atvejais 
legislacinius klausimus, bet tai 
buvo ne kokia jai duota legis- 
lacinės iniciatyvos teisė, bet tik
tai teisė tą iniciatyvą sužadinti 
tiems, kurie ją turėjo. Aplamai 
imant, V. Taryba buvo aukšta 
teisės dalykų patariamoji kon
stitucinė institucija, skirta ypa
čiai valstybės administracijos 
viršūnių reikalams.

V. Tarybą savo nuostatuose 
pasilaikė 1938 metų konstitucija, 
pasakydama ją esant “įstatymų 
ir taisyklių projektams ruošti 
ir svarstyti, nuomonėms dėl įsta
tymų ir taisyklių projektų reikš
ti, Įstatymams kodifikuoti ir ki
tiems dalykams svarstyti” ir 
pavesdama jos sudėtį ir kompe
tenciją nustatyti paprastajam 
įstatymui (104 str.). Šitai kons
titucijai įsigaliojus, nebuvo iš
leistas joks Įstatymas, kuris bū
tų kuo nors papildęs ar pakei
tęs 1928 m. išleistą “V. Tarybos 
Įstatymą”, tad pagal šį pastarą
jį V. .Taryba veikė ligi pat su- 
likviduojama 1940 m. liepos 
mėn.

Dėl V. Tarybos sudėties, tai 
sakytasis “V. Tarybos Įstaty
mas” nustatė tiktai pagrindui 
V. Tarybos personalą. Tas per-

sonalas buvo: V. Tarybos pirmi
ninkas, jos pirmininko pavaduo
tojas ir kiti nepasakyto skai
čiaus jos nariai. Tas skaičius 
buvo nustatytas paskėliau iš
leistu etatų Įstatymu (1928.IX. 
24 Vyr. Žin. Nr. 284), kuris tų 
eilinių narių davė septynis. Po 
to kitu išleistu etatų Įstatymu 
(1929.XII.20 Vyr. Žin. Nr. 316) 
prie to skaičiaus buvo pridėti 
dar du nariai. Tuo būdu V. Ta
rybos narių, skaitant drauge 
pirmininką ir jo pavaduotoją, 
galutinai buvo 
nuolika.

Tarybinė V. 
kategoriją buvo 
teismo tarnybos 
prikergta tuo būdu, kad prie bu
vusių tos tarnybas kategorijų 
buvo pridėta aukščiausią jiems, 
tiems nariams, skirta XV kate
gorija.

V. Tarybos nariai buvo Resp. 
Prezidento skiriami ir atleidžia
mi.

V. Taryba pradėjo veikti pen
kių narių sudėtimi, nes tiek na
rių pradžioje tebuvo paskirta. 
Tie pirmieji buvo: pirmininkas 
Stasys šilingas, kiti -r- Liudas 
Ciplijauskas, Vincas Kalnietis, 
Mykolas Romeris ir aš, Boleslo
vas Masiulis. Prieš paskiriami 
buvome: pirmasis — Seimo na
rių teisingumo ministru ir pri
siek. advokatu, antrasis — Ma
rini japolės Apyg. Teismo pirmi
ninku, trečiasis — prisiek, ad
vokatu ir Min, Kabineto juris
konsultu, ketvirtasis — Vyr. 
Tribunolo teisėju ir Lietuvos 
Universiteto profesorium, aš, 
penktasis, — Vyr. Tribunolo tei
sėju.

Paskiau V. Tarybos nariai 
Įvairiu laiku, pradedant nuo 
1928.XI.24 ir baigiant 1940 m. 
pavasariu, buvo dar paskirti: 
gen. Teodoras Daukantas, buvęs 
Kr. Aps. ministras; pulk. Įeit. 
Juozas Papečkys, buv. Kariuom. 
Teismo prokuroras ir Kr. Aps. 
ministras; Zigmas Starkus, buv. 
Seimo narys, Valstybės kontro
lierius ir Lietuvos Banko direk
torius; ekonomistas bei finansi
ninkas prof. Vladas Jurgutis, 
buv. Užs. Reik, ministras ir Lie
tuvos Banko valdytojas; Dovas 
Zaunius, buv. Užs. Reik, minis
tras; gen. Petras Šniukšta, buv. 
Kariuom. Teismo pirmininkas ir 
Kr. Aps. ministras; Jonas Na
vakas, buv. Klaipėdos Krašto 
gubernatorius;; Jonas Pikčilin- 
gis, buv. Kauno Apyg. Teismo 
teisėjas;; Jurgis Byla, buv. Vyr. 
Tribunolo teisėjas; Jonas Vilei
šis, buv. prisiek, advokatas ir 
Kauno miesto burmistras; Kon
stantinas Jablonskis, buv. Kau
no Apyg. Teismo teisėjas; Jur
gis Kubilius, buv. Klaip. krašto 
gubernatorius; Konstantinas 
Račkauskas, buv. V. Tarybos re
ferentas.

Laikui beeinant iš V. Tarybos 
pasitraukė: T. Daukantas, V. 
Kalnietis, Z. Starkus, D. Zau
nius, M. Romeris, P. Šniukšta ir 
L. Ciplijauskas. 1934 m. St. ši
lingui paėmus Teisingumo mi
nistro postą ir nebegalint pilnai 
eiti pareigų V. Taryboje, aš ap- 
ėmiau pirmininko pavaduotojo 
pareigybę, buvusią neužimtą nuo 
pat jos įsteigimo 1928 m_, 
o jam 1938 m. pasitraukus iš V. 
Tarybos, pirmininku tais pat 
metais buvau paskirtas aš, ma
no gi vietoje pirmininko pava
duotoju — J. Papečkys.

(Bus daugiau)

nustatyta vie-

Tarybos narių 
prikergta prie 
kategorijų, —

Lapkričio mėn. pabaigoj tūks
tančiai žmonių suvažiuoja Į Wis
consin miškus stirnų pamedžio
ti. Vasaros metu visi ežerai ap
gulti žvejoto jais ir meškerioto
jais.

Žinoma,.kaip kiekvienoje vals
tybėje, tai ir čia gyvena ir lie
tuvių. Kiek didesnis skaičius 
jų gyvena Kenosha, Racine ir 
Milwaukee. Tose vietovėse vei
kia keletas organizacių: Altas, 
Balfas ir lietuvių Bendruomenės 
skyriai.

Kenosha Balfo skyrius š. m. 
spalio mėn. buvo pasikvietęs Ci
cero jaunimo vaidintojų grupę, 
kuriai režisuoja K. Runimas.

Buvo suvaidinta: “Laisvės 
kaina”. Vaizdelis paimtas iš 
pirmo bolševikmečio ir susideda 
iš dviejų veiksmų. Pirmas veiks
mas vyksta gatvėje, kur jau 
Lietuvon atžygiavęs bolševikų 
kariuomenei susitinka -būrelis 
jaunimo ir kalbasi. Tarp jų at
siranda vienas išdavikas, kuris 
išduoda milicijai savo draugus.

Antras veiksmas vyksta tar
dytojo kambaryje. Lietuviškas 
jaunimas yra nepalaužiamas. Jie, 
nors ir žiauriai kankinami, pake
lia kančias ir nepalūžta. Pats 
tardytojas stebisi jų atkaklu
mu. Pats ’ išdavikas irgi atsi
verčia,, bet jau pervėlu. Dauge
lis stebėtojų nubraukia net aša
ras. ■■■-

Vaidino- ..Feliksas Kasparas, 
Rolandas Zumaras, Rita Vaba-

įlaitytė, Dana Ruminaitė, Bro- Trečiame veiksme vaidini) 
j nius L’ikulčius, Jonas Platakis, j vyko prie baro, kur bartende 
i Linda Grigaliūnaitė, K. Runi- 
, mas. Grimas J.. Korsako.

Visi dalyviai vaidinimu buvo 
labai patenkinti. Suvaidinta bu
vo be priekaištų. Garbė Cice
ro jaunimui, režisieriui ir gri- 
moriui. Taip pat pagarba pri
klauso Cicero bendruomenei, ku
ri padengė susidariusias išlai
das.

vikriai sukosi ir išpildė pagei- 
dautojų norus. Trečiame veiks
me pagarba priklauso barten- 
deriams, alaus bačkai ir lan
kams. .

Vėliau vyko ketvirtas veiks
mas — tai svečių vaišinimas. Ci
cero jaunimo grupės vaidinimas 
dar ilgai liks žmonių atminty
je. D.

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

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu.

(Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuos bet 

knygų spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psl.
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

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

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir-
$3,00. minkš-

R1JA, ] ___
šeliais — S2,00; II dalis, 225 psl., įrišta 
tais viršeliais ________________1____

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

šeliais. -- - ---------------------------------- -----------------
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ____________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU^

88 psL __________________________ _______________
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimąjį

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

puslapiai ____________________________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

kokią >

$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

$6.00
$6.00 
Gra-

$5.00

$1 .00

$3.00

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Įstalfoc pleCuoM kiemai automobOlanii pastatyti.
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palūkanų, priklausomai nuo Įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

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—

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

Iftelfta 1923 meUfa. TeL 421-3079
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LIETUVIŲ BENDRUOMENE
NUOSMUKYJE

Reorganizuotos JAV Liet. Bendruomenės atstovę konferencijoje, 
1975 m. lapkričio 16 dieną, vykusioje Chicagoje, kam Vaclovas 

Zakarauskas skaitė šią paskaitą:

džiob Įstaigoje Lietuvos Jais- vadai, taip darydami, siekia okupuotoje Lietuvoje isbujo- 
Į vinim ui. Nė žodžio, kad toks sužlugdyti ALTą fibaftsinlai.
dvigubas atštevfevimas yra ne
naudingas Lietuvos bylai.

Subscription Rates:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
fix 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.

trims mėnesiams -_______  $7.50
vienam mėnesiui - $2.50

Kanadoje:
metams  $30.00 
pusei metu  $16.00 
vienam mėnesiui  $3.00

(Tęsinys)
Aišku, kad toks vadų pasišovi- 
mas atstovauti iššaukė opozi
ciją, kuri ėmė ginti ALTą. De

ja, būdinga, kad apie ŠĮ ALTos 
griovimo faktą, LB vadų Įta
koje atsidūrusi spauda nutyli, 
o skelbia tik pasigyrimus apie 
jų laimėjimus Amerikos val-

15 cents per copy.
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams ____2____________  $30.00
pusei metu$16.00 
trims mėnesiams  $8.50 
▼lenam mėnesiui - $3.00

Užsieniuose:
Metams$31.00 
pusei metu __________ — $18.00
vienam mėnesiui  $4.00

Kitose JAV vietose:
metams _______
pusei metu ------

$26.00
$14.00

Naujienos eina kasdien, įtekinant 
sekmadienius, laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef, HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadieniui, nua
9 vaL ryto iki 5 vai vakaro šeštadieniai# — iki 12 vii

Neleis pripažinti Lietuvos pagrobimo
Iš Washingtono ateinančios žinios sako, kad atstovų 

rūmai rengiasi priimti kongreso atstovo Edwardo Der- 
winskio paruoštą ir užsienio komiteto vienbalsiai priim
tą rezoliuciją, kuri nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos prijungimo prie Sovietų Sąjungos. Lietuvos lais
vės draugai kongrese būtų norėję, kad atstovų rūmai 
tuojau būtų priėmę Derwinskio pasiūlytą rezoliuciją, 
bet paaiškėjo, kad jau iš anksto buvo suplanuotos trum
pos Padėkos dienos atostogos ir atstovų rūmų vadovybė; 
negalės šios rezoliucijos pravesti.

Bet atstovas Derwinskis jau susitarė su atstovų 
rūmų pirmininku ir partijų vadais, kad rezolincija būtų 
pravesta gruodžio 2 dieną. Jeigu minėtą dieną kiti klau
simai ilgiau užtruktų ir rezoliucija —401 nebūtų priim
ta, tai tada ji tikrai bus priimta sekančiomis dienomis. 
Užsienio komitetas ją priėmė vienbalsiai, todėl nelau
kiama jokių debatų atstovų rūmuose. Derwinskis ir kiti 
Lietuvos laisvės draugai sutiko organizuoti kongreso 
atstovus, kad pirmomis gruodžio dienomis minėta rezo
liucija būtų priimta. Atstovas Frank Annunzio sutiko 
savo rezoliuciją atidėti ir balsuoti už Derwinskio rezoliu
ciją, nes dabartiniu metu yra progos ją vienbalsiai pra
vesti. Pravedus šią rezoliuciją atstovų rūmuose, bus ima
masi žingsnių, kad ir senatas panašią rezoliuciją priimtų. 
Tuo rūpinasi sen. Charles Percy ir kiti Lietuvos laisvės 
draugai.

Sekretorius Kisingeris gali atsistatydinti, ir neatsi
statydinti. Valstybės sekretorius gali būti kitas žmogus, 
bet Lietuvos, Latvijos ir Estijos negalės taip lengvai nu
rašyti, kaip kai kurie brežnevinės politikos šalininkai 
bandė lietuvius Įtikinti. Mes žinome, kad prezidentas 
Fordas Lietuvos sąskaiton nepadarė Brežnevui jokių 
nuolaidų, pavergtų lietuvių nepardavė. Jis ir kitiems 
diplomatams mainikautojams Įsakė daboti, kad nei vie
name pareiškime nebūtų jokio sakinio, kurį būtų galima 
aiškinti pavergtų žmonių nenaudai. Kad politikai ir atei
tyje negalėtų daryti rusams jokių nuolaidų tautų sąskai
ton, Lietuvos draugai bando JAV kongrese pravesti re
zoliuciją, kuri būsimiems šio galingo krašto administra
toriams neleis ranka numoti arba mainais už kitas kon
cesijas ir nekreipti jokio dėmesio Į pavergtus lietuvius, 
latvius ir estus. Rezoliucija suriš ne tik sekretoriaus,

bet ir paties prezidento rankas. Lietuvos parduoti jie 
negalėtų net ir tuo atveju, jeigu kuriam ir kiltų tokia 
žema mintis.

Kongreso rezoliucijos savaime -komitetuose nedyg
sta. Daugelis smarkuolių bandė ruošti įvairias rezoliu
cijas, bet visos jos nueidavo į komiteto stalčius ir ten 
baigdavo savo kelionę. Nei viena rezoliucija nebuvo 
svarstoma, nei viena nebuvo priimta. Jeigu šią rezoliu
ciją atstovų rūmų komitetas vienbalsiai priėmė, tai ge
rokai turėjo pasitempti Amerikos Lietuvių Taryba ir šią 
telktinę organizaciją sudarančios politinės lietuvių gru
pės. Ypatingai daug teko padirbėti ALTo pirmininkui 
Dr. Kaziui Bobeliui ir kitiems šios organizacijos nariams, 
važinėjusiems Į Washingtoną ir besitarusiems su abiejų 
partijų vadais ir Įtakingesniais administracijos parei
gūnais.

Amerikos Lietuvių Tarybos organizatoriai Antrojo 
Pasaulinio Karo pradžioje labai aiškiai matė, kad Ame
rikos lietuviams gali tekti svarbus vaidmuo kovoje už 
Lietuvos laisvę. Kylančio sovietų imperializmo pavojų 
jau tada jie numatė ir pradėjo ieškoti būdų, kaip apsau
goti lietuvius nuo antros rusų vergijos. Amerikos lietu
viai suprato pagrindinius JAV užsienio politikos princi
pus, pažino šio krašto Įtakingesnius vadus ir stengėsi 
Įtraukti juos kovon už pavergtos Lietuvos laisvę. ALTo 
organizatoriai numatė, kad karo pabaigoje Amerika bus 
pati galingiausia valstybė pasaulyje ir kad jos užtarimas 
pavergtai Lietuvai bus labai reikalingas.

Trumparegiai lietuviai politikai^ tuojau po kūro atsi
radę Amerikoje, nei 'Amerikos politikų nepažinę, nei 
JAV galios neaprėpę, pradėjo abejoti Amerikos Lie
tuvių Taryba ir šią organizaciją sudarančiomis jėgomis. 
Pradžioje jie norėjo pagrobti ALTą Į savo rankas^ o vė
liau suruošė planus šiai didėlei Amerikos lietuvių organi
zacijai ardyti. Jie pradėjo šmeižti Įtakingesnius šios or
ganizacijos vadus, grobti geraširdžių Amerikos lietuvių 
dedamas aukas, dublikuoti Amerikos Lietuvių Tarybos 
darbą, šiandien ALTą įsteigusių ir suorganizavusių 
žmonių jau nebėra, bet yra jų formuluoti principai, ku
riais vadovaujasi didelė dauguma nuoširdžių Amerikos 
lietuvių patriotų, šiandien Amerikos lietuvių tarybai 
vadovauja gabesnieji ir jos veiklos principus supratu- 
sieji žmonės. , ! | ’ j ' • ! ■ 'y. f,

Kaip anksčiau buvo šmeižiami Dr. Grigaitis ir nieki
namas šimutis, taip šiandien bandofiia nuvertinti ir Dr. 
Bobelio vedamą darbą. Bet visi žinome, kad darbai kalba 
garsiau, negu tuščios pasakos. ALTo pastangomis kon
greso komitetas jau priėmė rezoliuciją, jos ir visų Ame
rikos lietuvių, pritariančių ALTo vedamam darbuųpa- 
stangomis ta rezoliucija bus pravesta JAV kongrese. 
Ta rezoliucija bus pats didžiausias smūgis visai sovietų 
užsienio politikai ir ilgus metus vestai melų, šmėižtų ir 
provokacijų propagandai. Tai bus smūgis ir tiems, ku
rie Brežnevo propagandą skleidžia lietuvių tarpe.

LB ClHARTA
Bendruomenės vadai dažnai 

iškelia aikštėn ir primena, kad 
LB Charta įpareigojanti LB 
veikti ir politinį laisvinimo dar
bą. Reikia pirmiausia primin
ti, kad LB Charta yra tik ben
drų principų, liečiančių mūsų 
tautą deklaravimas. Ji skirta 
ne (Vien tik JAV lietuviams, 
bet viso laisvojo pasaulio lie
tuviškajai išeivijai. Ten, kur 
tokios institucijos nėra, kaip 
sakysim, JAV, tai pagal char- 
tos skelbiamus principus, kiek
vienas lietuvis, kur jis begy
ventų yra kovotojas už paverg 
tos tautos laisvę.

Bet JAV gyveną lietuviai yra 
susibūrę, šiai kovai į ALTą, 
kuris nuo seno veikia ir daug 
yra nusipelnęs kovoje už tau
tos laisvę. Tat, Bendruomenei 
Amerikoje lieka kultūrinė veik
la ir lietuvybės išlaikymas.

Bet jei LB vadai norėtų veik
ti laisvinimo politinį darbą, 
tai jie galėtų taip pat įsijungti 
į ALTos darbą, kaip yra įsijun
gusios visos kitos Amerikos 
Centrinės organizacijos. Juk 
tada ir Bendruomenė šalia savo 
kultūrinės veiklos veiklų ir 
Lietuvos laisvinimo darbą. Ko 
gero, jei Altą sudarančios or
ganizacijos rastų tinkamą Bend 
ruomenės atstovą, galėtų jį iš
rinkti net jos pirmininku. Tai
gi, ar nebūtų galima taip pa
daryti, turint daugiau gerbs 
valios, užuot sakius, kad Bend 
ruomenė yra savarankiška ir 
jokia pašalinė organizacija jai 
negali diktuoti, bet Algiman
to Gečib pareiškimas nežada 
taikaus ir pozityvaus sambū
vio su kitomis institucijomis.

Ir dar kartą pakartoju, kad 
Bendruomenės vadų nuolat 
kartojamas “įpareigojimas veik 
ti Lietuvos laisvinimo darbą” 
tinka ten, kur nėra tokio veiks
nio, kaip JAV ALTos. Ten 
Bendruomenė gali ir privalo 
veikti ir politinį darbą, turėti 
prie savo centro tokį politinei 
veiklai padalinį, kuris palai
kytų kontaktą su krašto valdžia.
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 

AUKOS
Kita priežastis, kuri iššau

kė reikalą atsiliepti opozicijai
ir reikalauti Bendruomene re
organizuoti, jos vadų pasikė
sinimus į ALTos vasario 16- 
sios šventės proga renkamas au
kas laisvinimo reikalams. Kai 
kam gali atrodyti, jog tai ne
vertas dėmesio dalykas. Ne! 
Bėt tai labai svarbus ALTos 

i egzistehčijos reikalas, nes LB

Mat, savo ėplitakraščiais ragi
na šios šventės proga aukoti 
aukas ne ALTai, bet Bend
ruomenei ar kuriam kitam rei
kalui. Toks jų pasikėsinimas 
į aukas aiškiai rodo, jų sieki
mą sumenkinti ALTos reikŠ- 
m ę lietuvių akyse, padaryti ją 
nereikšminga organizacija, į 
kurią nereikėtų kreipti dėme
sio.

ALTos sumenkinimo argu
mentus skelbia LB vadai ir jų 
pasekėjai spaudoje, kad girdi, 
ją sudaro jau išnykstančios 
organizacijos, bei politinės par
tijos, kurių narių skaičius la
bai menkutis. Jei jau taip jie 
skelbia, tai reikia pasakyti, kad 
ir Bendruomenė Amerikoje 
nėra nariais gausi organizaci
ja, jos apimtis yra labai maža. 
Jei skaityti jos nariais tik tuos, 
kurie užsimoka nario mokestį, 
kurie dalyvauja rinkimuose, 
tai Bendruomenė apjungia la
bai mažą skaičių lietuvių. Jei 
per visą Ameriką Tarybos rin
kimuose tebalsuoja, su visokio 
mis daromomis suktybėmis, 
7 — 8 tūkstančiai, tai Bend
ruomenė Amerikoje yra bank
rote.

Juk tik vienoje Chicagoje 
lietuvių yra kelios dešimtys 
tūkstančių. Ne paslaptis, kad 
visi Amerikos lietuviai priklau
so Bendruomenei ir nemano jai 
priklausyti. Ypač, labai men
kas skaičius jai priklauso se
nosios kartos, nežinau ar kuri 
nors jų organizacija yra įsijun
gusi į Bendruomenės rėmus. 
O vis tik senosios lietuvių kar
tos negalima nurašyti. Ją su
daro dar didelė dauguma, 
kurie save laiko ir didžiuojasi 
esą lietuviais. i-

BENDRAVIMAS SU 
OKUPANTU .

Taip pat dar viena iš tų di
džiųjų priežasčių, kuri vertė 
pasireikšti opozicijai, tai ben
dravimas su okupantu. Bend
ruomenės vadai dar iki šio lai
ko nėra aiškiai pasisakę dėl 
bendravimo su okupanto čia at 
siunčiamais agentais. Tiesa, 
berods, neseniai Tarybos suva
žiavime buvo pasisakyta prieš 
vaikų vežimą į pionierių sto
vyklas, tai viskas. Bet jie ty
li dėl mūsų kultūrininkų lan
kymosi okupuotoje Lietuvoje 
ir ten jų daromų komunistinė
je spaudoje Maskvai naudingų 
propagandinių pareiškimų.

Iki šio laiko dar neteko “Pa
saulio lietuvyje” užtikti tokio 
pasmerkiančio pareiškimo dėl 
tokio mūsų kai kurių kultūri
ninkų varomos' naudingos pro
pagandos Maskvai. Pasmerki
mo apie jų liaupsinimus dėl

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
56.

Ir dabar jam taip bemąstant, ežero 
vilnims bedainuojant, išlindo ugninis sau
lės kamuolys. Atrodė taip apgaulinga jo 
akims, lyg jis būtų ežero bangų nešamas į 
krantą. Ežero pakraščiais pradėjo skrai
dyti klykdamos žuvėdros ir virš galvos 
praskrido ančių būrys. Ir vėl gimė nauja 
diena.

Besiklausydamas bangų ošimo, kly- 
kiančių žuvėdrų ir godžia akimi stebėda
mas, kaip tos bangos išsitaško į krantus 
sniego baltumo putomis, prisiminė ir kaip 
atsitiktinai apsigyveno šitame puošniame 
name. Tada jau dirbo sekliu šiaurinėje 
miesto dalyje, būdamas netoli tos vietos 
įsigeidė vėl pamatyti tuos namus, kur 
jaunystėje praleido vieną vasarą.

Priėjęs Argo gatvę, prie kurios stovė
jo šis pastatas, praeidamas pro jį atidžiai 
stebėjo. Atrodė, kad iš oro jis nebuvo pa
sikeitęs. Nieko nematydamas prie namų, 
nei balkonuose sėdinčių žmonių, jis šia gat
vele vaikštinėjo keletą minučių. Paskui 
užėjo į jo rytinę pusę, kur buvo įrengtos tos 
ypatingos maudyklės šio namo gyvento
jams. čia niekas nesimaudė tuo metu, tik 
pakėlęs akis, pamatė balkone sėdinčią 
žilstelėjusią moterį ketvirtame aukšte, iš 
kur jis stebėdavo tuos nuostabius saulėte

kius. Pasitraukęs nuo namų, jis grįžo į j 
Argo gatvelę, kuri aklinai rėmėsi į ežero 
pakrantę. Stovėdamas prisiminė, kad ta 
vieta yra gili. Budėdamas vieną naktį, iš
girdo beveik priešais esančiame name mu
zikos ir dainos garsus. Apie vidurnaktį 
ežero pakrantėje kilo triukšmas. Bėgo 
žmonės, atvažiavo daug policijos mašinų 
ir tas tęsėsi veik visą valandą. Jau tada 
spėjo, kad kas nors bus čia paskendęs. 
Ryte iš laikraščių sužihojo, kad viena mo
teris buvusi įsimilėjusi jaunaveidį, išbė
go iš puotos ir nusiskandino ežere. Jam 
padarė šiurpų įspūdį, bet dabar, kai tar
nyboje dažnai susiduriama su žmogžudys
tėmis ar nusižudymais, jis taip apsiprato, 
kad pasidarė beveik kasdieniška.

Prieš palikdamas šią vietą, jis dar kar
tą stabtelėjo prie Šių namų, ypatingai do
mėdamasis žaliuoju skveru, kuris tada at
sirado per trejetą dienų. Atrodė, kad ir 
čia niekas nepasikeitė. Tebebuvo los pa
čios sidabrinės eglutės ir kiparisai gulė ant 
žalio skvero kilimo. Metęs vėl į namo prie
angį žvilgsnį, jis pamatė tą pačią žilaplau
kę moterį, kuri sėdėjo ketvirtojo aukšto 
balkone. Nespėjęs nė iš vielos pasitraukti, 
jis išgirdo ją šaukiant:

— Gal jūs čia ko ieškote, ar laukiate?...
— Ne, aš nieko neieškau ir nelaukiu, 

— atsiliepė su nepasitenkinimo jausmu, — 
bet rado reikalinga jai pasiaiškinti:

— Aš čia bUVa prieš penkiolika metų

panaktiniu. Tada man tie namai ir ši vie
ta lahai patiko, dabar atėjau pasižiūrėti, 
kaip šiuo metu atrodo.

— Taip, dabar suprantu, bet pasakyk 
tu man, ar ir šiandien jie tau patinka?...

— Patinka, bet kas man iš to. Aš ži
nau, čia gyvena pasiturinčios šeimos ir sa
vo kambarių viengungiams nenuomoja...

— Sakyk, vaikine^ o ką tu dabar dir
bi? Gal vėl sargauji?

— Dirbu miesto policijoje.
— A, policijoje, Tai turbūt būsi visai 

padorus Vyras, kurio nėra reikalo bijotis. 
Eiva į mano butą. Pasikalbėsime ir susi
tarsime, kas abiem būtų priimtina.

Užėjus, ji pasodino jį į fotelį dr atnešė 
ledų. Pasikalbėjus pasisakė esanti naš
lė. Turėjusi sūnų bet ir tas miręs. Vienaip 
ar kitaip esą nejauku ir nuobodu, gyventi. 
Tikino, kad ir nuomos iš jo daug neimsian- 
ti it-, kadangi jis valgo restorane, abiem 
sąlygos pasirodė priimtinos. Jau atsisvei
kindama, jo naujoji šeimininkė drąsiai 
jam pažiūrėjo į akis sakydama:

— Pas tave mataa panašių veido bruo
žų. kaip pas mano mirusįjį sūnų. Tik dar 
negalėčiau pasakyti, at tu daugiau pana
šus į mano buvusį vyrą, ar prieš trejis me
tus mirusį sūnų. Jis dabar būtų kaip tik 
tavo metų. Geras buvd mano vaikas. Mė
go keliauti, o paskui padangėmis skrai
dyti ir tapo lakūnu. Taip pat turėjo ambi 
cijos perskristi didžiuosius vandenynus,

net apjuosti — aplėkti visą žemės rutulį. 
Tas jo pomėgis paspendė tarsi mirties vo
ratinklį ir jis žuvo lėktuvo avarijoje.

Popiečio metu seklys atsiėmęs automo
bilį iš dirbtuvių, išvažiavo pagal gautąjį iš 
smuklininko adresą pas Valeriją. Važiuo
damas visą kelią galvojo, kokį atsilanky*- 
mo tikslą jai pasakyti ir nuo ko pradėti su 
ja pokalbį. Pasakyti tiesą, rodėsi, nebūsią 
gerai. Gali ne tik nieko nepasakoti, bet 
dar pasipiktinusi išvaryti pro duris. Rei
kėjo sugalvoti svdtbų ir neįtartiną reikalą. 
Staiga dingtelėjo mintis, jis nusprendė 
nuduoti vedusį vyrą, turintį sunkiai ser
gančią žmoną, klausti ar ji nežinanti to 
stebuklingo daktaro adreso, kurį buvo kar
tą sutikusi.

Pasistatęs savo automobilį už vieno 
bloko nuo jos namų, priėjęs prie durų, pa
spaudė skambutį. Greit išgirdo lėtus žings
nius ir prasivėrus durims pamatė seną mo
terį, kurią spėjo esant pačią Valeriją.

— Atleiskite, tur būt, matau pačią po
nią Valeriją. Turiu į jus labai svarbų rei
kalą, geriau pasakius prašymą. Mano 
žmona sunkiai serga. Nieko negelbsti nė 
daktarai. Aš girdėjau, kad jūs buvote su
tikusi tokį aukštą juodai apsirengusį vyrą, 
kuris esąs stebuklingas daktaras. Kiti jį 
dėl jo stebuklų net Dievu vadina. Ar jūs 
kartais nežinote jo adreso?
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juslūs kultūrinės pažangos, 
kult Arinių 1 Almėjimų.

Priešingai, “Pasaulio lietu
vyje”, kurį neseniai “Drau
gas* ragino skaityti šį minėtą 
biųletehį, nes jkine atspaus
dintas Garbės teismo šprehdi- 
mas. Bet jame yra įtalpinta 
korespondencija, paimta iš ko 
monistinės spaudos ar atsiųsta 
iš okupuotos Lietuvos komu
nistinio reporterio.

Dėl mūsų kai kurių kultū
rininkų vedamos propagandos 
Maskvos naudai labai mažai 
reaguojama frontininkų spau
doje. Sakysim, beveik ji ne
reagavo dėl kuh. K. Balčiaus, 
prel. Ragažinsko padarytų pro- 
bolševikinių pareiškimų ok. 
Lietuvoje. Tai tik vienos “Nau
jienos’’ pareiškė griežtą reak
ciją.

STUDENTŲ VYKIMAS 
Į VILNIŲ

Neaiški laikysena dabarti
nės Bendruomenės vadų dėl 
studentų vykimo į Vilnių "pa
sisemti” lituanistikos. Gerai 
žinant, kokiu būdu ten vykti 
studentai yra atitenkami. Toks 
atrinkimo būdas buvo paskelb
tas “Darbininke”, vieno tokio 
“kursanto”. Kad patektų į to
kių studentų skaičių, pirmiau
sia turi būti tėvai “nenusikal
tę” tarybinei Lietuvai. O jei 
praeityje kuo nors buvo jai 
nusidėję, tai dabar, išeivijoje 
turi įrodyti, kad tokią “kaltę” 
atitaiso.

LB DIDŽIAUSIAS 
UŽDAVINYS

Man rodos, kad tai LB va
dams turėtų būti vienu didžiau 
siu uždaviniu spaudoje bei .jos 
rengiamuose Tarybos suvažia
vimuose kelti balsą prieš to
kias okupanto sugalvotas klas
tingas “studijas” ir tuo mul
kinti išeiviją. Deja, *Pasku- 
lio lietuvyje”, dar tokių įspė
jimų neteko užtikti.

Priešingai, gali ten rasti pri
rašytų piktų užsipuolimų, kad 
opozicija LB skaldo. Bet griež 
tai pabrėžiu, kad Bendruome
nės niekas neskaldo ir jos ne
mano skaldyti, iškilusi opozi
cija siekia . tik reorganizuoti, 
nes minėti faktai ją nuvedė prie 
jos nuosmukio, išeivijos su
skaldymo.

(Būs daugiau)

— Vietoje ambasadoriaus Za- 
charovo, sovietų valdžia siųs ki
tą diplomatą į Ugandą. Mask
va priėmė Idi Amin sąlygas ir 
po 6 dienų nutarė vėl atnaujinti 
santykius. Jiems yra svarbus 
santykiai su Pietų Afrikos vals
tybėmis.

— Buvau jį sutikusi pas smuklininką 
Kannę, — kalbėjo Valerija įsivėšdama 
svečią į saloną ir sodindama į minkštą kė
dę.
. — Kaip gaila, kad aš pati nežinojau,
kad jis yra, stebuklingas daktaras. Aš pa
ti esu didelis ir jau amžinas ligonis. Man 
suka sąnarius reumatizmas, skauda galvą, 
užsikemša viduriai, kartais suimt dieg
liai. Aš vos, vos gyva, kaip mtlti. širdis 
besilaiko, kaip ant ploniausio siūlo paka
binta. Einu dažnai pas gydytojus, išpasa
koju visas ligas. Tik apžiūri, pakraipo 
galvą ir sako, kad viskas gerai. Tti yra 
nuo senatvės, o nuo jos tai dar nė dakta
rai nesą išradę vaisių. Oi, kad būčfAii ta
da žinojus, ką dabar pasakei, būčiau tėl 
sveika moteris.

— O ko pas smuklininką buvo užėjęs 
tas stebukladaris. Gal jo pinigų prašė, ar 
kokį stebuklą ten padarė.

(Bus daugiau)
---- -- -------------------------- i---------—■ . . ------ -----

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ.



TELEF. PH 8-3229
ML ANNA BALIONAS

ADŲ, AUSŲ, NOSIESm
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUiERiJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. PuhsM 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
Talaf. 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 

RezitU 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais jj- ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 

ir šestad. tiktai susitarus.

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1933 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. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 5614605 ir 4894441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

*T'~ 1ŪO2 n. ^WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN-AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso feL: 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
OPTOMETR1STAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ■________

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Reti d. telef.! Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-p ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

<įy Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

1 (Arch Supports) ir t L
VaL: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Talef.t Pidspeet 4-5084

Detroito naujienos,
Baltijos ir Gabijos Skautų 

j Tuntų 25 metų jubiliejus įvyks 
J š. m. lapkričio mėn. 22 ir 23 die
nomis Kultūriniame centre. Lap-' 

j kričio mėn. 22 d., 6:30 vai. įvyks 
skautiškų darbelių parodėlės ati
darymas, 7 vai. vakare linksma- 
vakaris.

Lapkričio 23 d., 10:30 vai., 
pamaldos, 12 vai. iškilmingas 
Jubiliejaus paminėjimas, Kul
tūrinio centro didžiojoje salėje.

Visi skautai ir skautės bei bu
vę skautai kviečiami parodėlė
je, bažnyčioje ir iškilmingame 
minėjime dalyvauti.

— Detroito židinio spaudos 
konferencija įvyks š. m. lapkri
čio 22 d., šeštadienį, 10 vai. ryto, 
Detroito Universiteto Science 
Buldg. 203 kambaryje. Visi kvie
čiami, laukiami su idėjomis ir 
pasiūlymais. A. Sukauskas

Balfo seimo garbes prezidiumas. H kairės — E. Pa u ražiena, A< Bud rėčkas, dr. K, Bobelis, 
vysk. V. Brizgys. prel. D. Mozeris, V. Šimkus, kun. A. Trakis skaito ii Jv. Rasto ištraukas 
pagerbiant iškeliavusius amžinybėn Balte vadovus — prel. J. Končių ir L. Šimutį, gen. kons. 
J. Daužvardiene, F. Kurgonienė, V. Šėloms, kun. A. Baltrashunas, kun. A. Zakarauskas, X 

švedas, ir kun. K. Kuzminskas.
Nuotrauka A. Gulbinsko

'H-

PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Būkite vienas kitam maloningi, gailestingi, vienas kitam dovano

kite, kaip ir Dievas dovanojo jums Kristuje". — Efez. 4:32.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI

■ 4«

Kiekvienas Dievo vaikelis kuria buvo jo priimtas remiantis Jėzaus nuo
pelnais, turės atsakyti pats už saro silpnybes. Tačiau jei jis prisipažįsta ir 
prašo atleidimo* jam bus atleisti nusidėjimai. Bet jiems bus atleista tik 
tada, kai jie atleis kitiems Jų nusikaltimus. Parašyta: “Jei iš širdies ne
atleisite kits kitam nusikaltimus, tai ir dangiškasis Tėvas neatleis jums 
Jūsų nusikaltimus”. “Kokiu teismu jūs teisite, tokiu ir patys busite tei
siami. Ir kokiti mąstu matuosite kitiems, tokiu bus ir jums atsaikuota”. 
Stebėtini Dievo patvarkymai Vykdydami jo patarimus mes būsime gausiai 
palaiminti ir prirengti užimti vietas dangaus karalystėje.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė- 
tuįy aiikintmus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusio |l? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokama L Rašykite:

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

iV. RAiTO TYRINĖTOJAI

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

TEATRE
kalbos vertė M. Buteika

negaliu,

J

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Z5

V:

GĖLĖS VISOMS PROGOMSBeverly Hills
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

. ■■ .1 I ' '■ ■■ --IW.

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, i 

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

dienio iki penktadienio 12:30—|
j 1:00 v. popiet. — šeštadieni ir, 

sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. ■
Į ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Iš rusų
(Tęsinys)

Aš supratau, jog
, neturiu teisės toliau, ypač šiam 
žmogui meluoti. Minutę tylė
jau apmąstydamas atsakymą, 
o jis sėdėjo ir rūkė, klausia
mai pažvelgdamas į mane. Aš 

(neišlaikiau ir klysdamas bei 
1 painiodamasis, pereidamas iš 
vieno į kitą, paskubomis pra
dėjau pasakot jam visą mano 
istoriją. N.ežinau kaip tai at
sitiko — tiesiog prieš save aš 
pamačiau tokį pat politinį ka
linį, kaip ir aš pats, pamačiau, 
kad jis protingas ir inteligen
tas, instinktyviai pajutau,- kad 
jis doras žmogus ir nutariau, 
kad jis manęs neišduos. Aš 
prisipažinau, kad nesu joks 
aktorius, kad vaidinu tiktai 
mėgėjų spektakliuose, ir, sa
kau, tiktai lagerio “koncerti-4 O

nėję brigadoje”, kad realisti
niame teatre būdavau tiktai 
žiūrovo vaidmenyje. Papasa- 

1 kojau apie bandymą pabėgti 
pabėgti iš lagerio, apie “160-tą 
jį” piketą ir apie viską, ką aš 
mačiau, ką išgyvenau.

Išklausęs mane, jis ilgai ty
lėjo,, paskui nusišypsojo, švel
niai, tėviškai, išlengvėle pa- 

, ėmė mane už peties.
— Kiek turi metų, jaunuoli?
Aš atsakiau.
— Nu ką gi, reikia jums pa

dėti. .. Padarysiu viską, kas 
yra mano galioje. Juk kokią 
nors rolę galėsite suvaidinti?

Aš buvau pasiryžęs pulti jam 
ant kaklo ir išbučiuoti jį. Su
sitarėm, kad apie mano “išpa
žintį” niekas nieko nežinos.

Egzaminą teatre, man vis 
dėlto, sekančią dieną padarė. 
Bet be paties Ghavronskio, 
antrojo režisieriaus Vieros Ra- 
duskojos ir kelių aktorių, sa
lėje nieko daugiau nebuvo. Pa
drąsintas aš, berods, neblogai 
atmintinai papasakojau Puš
kino “Grafą Nuliną”. Tai da
lykas ilgas, skaitant užtruhka 
15 minučių. Radunskaja pa
sakė mano- atminčiai kompli
mentų, gi Chavronskis, — prie 
visų ištarė:

— O žinote, jaunuoli, juk 
tamsta aktorius...

— Taip prasidėjo šviesiau
sias periodas mano konclage- 
rinio gyvenimo.

Mūsų buvo 25 kaliniai — ak
toriai: 18 vyrų ir 7 moterys, 
kuriem pavydėjo 3000 kitų ka
linių gyvenusių “Komendanto 
Lagpunkte”. Mes buvome iš
gelbėti nuo sunkaus darbo Šal
tyje su kastuvu rankose, mes 
kėlėmės ne 5 islandą ryto, o 
8 arba 9. Tie kurie mėgo nak
timis skaityti, kėlėsi 11 vai. 
dieną, nes repeticijos prasidė
davo 12 vai.

įdomi ir pati teatro atsiradi
mo istorija. liar rudenį buvo 
areštuotas, o.1 vėliau MišMuįy- 
tas mūsų šišttrrės geležinkelio 

j lagerio viršininkas, valstybės 
saugumo NKVD majoras Ja- 
kov Maraz. Jo vieton Kremlius Į 
paskyrė latvį kapitoną Aemė- 
ną. Kapitonas mėga prabangą

Paskui jį iškilo ir kiti scenos ir 
ekrano meistrai. Atsirado Vera 
Nikola j evna Radunskaja — 
Cmielevo studijos režisierius. 
Išaugo gigantiška figūrą jau
no kino aktoriaus K. Keleini- 
kovo. Paskui dygo menkesni 
daigai — provincijos scenų ak
toriai, pagaliau tokie kaip va, 

aš.
Ilgai buvo svarstoma kokią 

pjesę pasirinkti, čechoninas 
norėjo suvaidinti “Slavy” V. 
Gusevo. Kapitonas Šemena — 
ant “Svetimo Vaiko*’ — V. 
Škvarkino, Chavronskis — ap
sistojo prie “Potop” (“Tvanas”) 
— Bergerio, pasiremdamas tuo, 
kad pastatymas kainuos pigiau 
už kitus, nes visi trys veiksmai 
praeina su tomis pat dekoraci
jomis. Pradžioje viršų gavo 
kapitonas — nutarė statyti 
“Svetimą Vaiką’*, tačiau tuo
jau paaiškėjo, jog lagerio bib
liotekoje pjesės nėra. Nebuvo 
ir Gusevo “šlovės’*. “Tvaną” 
gi, turėjo V. N. Radunskaja, 
rankraštyje. Kapitonas numo
jo ranka ir leido vaidinti Ber-į 
gerio“Tvaną**. Kada aš atvy-‘ 
kau, repeticijos jau ėjo pilnu 
tempu. Man davė, nesudėtin
gu epizodinę rolę, bet kartą,' 
kelyje į teatrą Chavronskis 
priėjo prie manęs ir tarė:

— Blogai, labai blogai su 
Frezerio vaidmeniu... Ar nė-* 
norėtum pabandyti?. Bandžiau 
atsisakyti — bijojau, kad to
kios didelės, atsakingos rolės 
nesugebėsiu atlikti. Pabandžiau 
ir viskas išėjo gerai.

Puikus tai buvo laikas! Užuot 
dirbus šaltyje su kastuvu ran
kose, mes ištisas dienas lei
dome šiltose, jaukiose teatro' 
patalpose. O vakare, kada atei 
davo ginkluotas sargybinis,| 
mes labai nenoriai ėjome už 
spygliuotų vielų.

Ir nuodėmė slėpti, — jaunų 
žmonių: vyrų ir mergaičių tar
pe prasidėjo romansai. Chav-*- 
ronskis į tai žiūrėjo pro pirštus, 
nors meilės istorijos kartais 
grėsė pražūtimi visam teatrui.

Toji trupės dalis, kuri ne
buvo užimta “Tvane’’, Veros Ii Rudihskojos vadovybėje, ruo-, 
šė smulkias A. Čechovo pjeses. 
Chavronskis pripažino Stanis-1 
lavskio metodą. Ištisą mėnesį 
darbavomės su pjese “už stalo”.

(Bus daugiau)

ir pompą. Jeigu jo pirmtakas 
Jakov Moroz, kratėsi taigos 
keliais senoje mašinoje “Gaz”, 
tai Šemena važinėjo puikiau
siu ševroletu. Vorkuton, toli- 
miausion mūsų milžiniško la
gerio užkampiu majoras skris
davo mokomuoju lėktuvu U — 
2, kurio greitis buvo 130 km. 
vai., kapitonas gi, skraidė 
patogiu dviviečiu lėktuvu, grei
čiu 180 km. vai.. Prie majoro, 
be mėgėjiško teatro čibju ir 
nedidelių "koncertinių briga- 

, dų, susidedančių iš kriminalis
tų jokių kitų pramogos idėjų 
lageryje nebuvo. Gi kapitonas, 
tuoj po savo naujojo paskiri- 
mo, pradėjo perorganizuoti 
Kniaž — Pogoste buvusį klubą 
ir teatrą. Tiesa, šis teatras bu
vo skyriaus lagerio administra
cijos personalo, NKVD tarnau 
tojams, sargybiniams ir lais
vai samdomiems techniško 
personalo pramogoms.. Staty
bos darbų eigos sąvaduose 
Uchto — Pečoros geležinkelio 
magistralės, be viso to, reiš
kė: Steigiam teatrą”. Tik pa
galvokit — taigoje teatras!

Sausio viduryje klubo pri
taikymas teatrui buvo baigtas. 
Ir, reikia pripažinti, — teat- 

iras išėjo geras. Erdvi gili sce
na. Artistams garderobinės 
patalpos, Salėje fojė, parke
to grindys. Viskas paprasta, 
patogu, - gražu. Beje, kodėl gi 
teatrui ir nebūti geram? Juk 
statyba ėjo pagal žinomo Mask
vos architekto , kukliai atli
kusį savo katorginį terminą 
“Komendantiniame Lageryje” 
projektą.

Paraleliai su su teatro staty
ba, Maskvon buvo siuntinėja
mi užsakymai kostiumų, bu
taforijos, grimo, rekvizitų, ir 
t t Aktorių buvo ieškoma ka
linių tarpe. Mergaitė valytoja, 
Chavronskiui pasakojo jos nu
girstą įdomų tuo reikalu kapi
tono Išemeno su kultūros — 
auklėjamojo, skyriaus viršinin
ku čechoninu, pašnekesį. Ka
pitonas reikalavo, kad akto
riai būtų profesionalai iš poli
tinių kalinių. Čechoninas rezo
navo, kad tuo reikalu esąs Mas
kvos nurodymas panašiam dar
bui skirti tiktai kriminalinius 
kalinius. Supykęs kapitonas 
sušukęs:

— Velniop toks įsakymas! 
Noriu turėti tikrą kultūrinį 
teatrą! Noriu matyti asmeny
bes, o ne žulikų snukius! “As
menybės” nevertė savęs lauk
ti. Jos kaip iš po žemių Išniro, 
vos- liko čechoninas pajudino 
kalinių skruzdėlyną. Pirmuo
ju išniro maskvietis kino re
žisierius ir kelių filmų autorius 
A. I. Chavronskis, kelių: “Til
tas per Vypį”, “Krur” ir “Teiti 
noje Carstvo”. Paskutiniame 
filme autorius dalefdo ~k«iku- 
rias ideologines kfoides,,- už 
tai ir buvo uždarytas 8-ms me
tams į komi a gėrį. “Komendun 
tiška me lagpunkte'’ iki savoįbiu reikalų 
režisieriaus pareigoms pasky- rinkimas 1978 metams. Pd susirinki-- 
rimo, jis dirbo vinių fabrike. mo bus va1^

TIVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUD
DAIMIE2AILAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO

TIKRĄ TIESĄ SKLEIDŽIA)
ŠVIESA.

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

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

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

■— Marquette Parko Liatuviy Namų 
Savininky organizacijos narių susi
rinkimas ivyks lapkričio mėn. 21 d. 
7:30 vai. vak. parapijos salėje. 68201 
So. Washtenaw Ave, Susidarė daug! 
svarbiu reikalų aptarti. Prašome na-1 
rius ir svečius skaitlingai dalyvautu |

Stasys Patlaba, sekretorius i

Lietuviu žagaras klubo priešme-, 
tints susirinkimas įvyks sekmadieni,' 
lapkričio 23 dieną 1:00 vai. popiet. 
4346 So, California Ave. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra daug svar-|

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
. ' (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

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

M
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ROCKFORD, ILL.
Kalakutę pietūs pavyko

Įvestas gražus paprotys, kad 
Lietuviu Klubo organizacijos 
nariai švenčių proga valgytų 
bendrus pietus. Rockforde tas 
paprotys pradėtas 1910 metais, 
kai susitvėrė Kultūros Draugi
jos skyrius.

Čikagos Kultūros draugija 
daug prisidėjo finansais, patari
mais. Visas Rockfordo Kultū
ros Draugijos fundamentas bu
vo padėtas, padedant Čikagos 
Kultūros Draugijai. Ir taip 
žingsnis po žingsnio išsivystė 
Rockfordo Lietuvių klubas, pa
sistatęs puikius rūmus, turin
čius didelę salę.

Lietuviai Įsigijo gerą vardą 
tarpe svetimtaučiu, kurių dide
liems parengimams išnuomoja 
klubo sale. Geri santykiai ir * 
draugiškumas pagerėjo tarp 
bažnytinių ir nebažnytinių drau
gijų, taip kad Lietuvos reikalai 
Lietuvių Klube statomi pirmoje 
vietoje. Lietuvos minėjimams 
salė duodama veltui.

Kalbant apie Rockfordo Lie
tuvių Klubą, noriu priminti, 
kad klubas Įsigijo netoli Rock
fordo- 12 akrų žemės. Žemė yra 
prie Kishwaukee upės, todėl pa
togi vieta parkui gegužinėms. 
Parkas jau Įsteigtas.

Kalakutų pietuose dalyvavo 
visi senieji klubo verkėjai, kaip 
buvęs klubo pirmininkas Kazys 
Makauskas, Marija Štružienė, 
Petraitienė, K. Marcinkevičius, 
buvęs Rockfordo policininkas, 
St. Čepulis su žmona Matilda, 
Jonas Rulys ir jo žmona, Juo
zas ir Katrė Bacevičiai, jaunieji 
Verbickai.

Su visais nariais ir svečiais, 
prie stalo susėdo apie 400 žmo
nių. Invokaciją atkalbėjo be-Į 
tuvių parapijos klebonas kun. Į 
Bredy. Jis sukalbėjo ir maldą 
Aukščiausiai angliškais jautriais Į 
žodžiais. Kun. Bredy yra labai 
mandagus, baigęs aukštuosius! 
mokslus. Jį pakvietė Kazys 
Makauskas, nes jis labai myli 
lietuvius.

Buvo pilna salė svečių, kurie 
valgė, šnekučiavosi. Amerikie
čiams labiausiai patiko skaniai 
virėjų pagamintas lietuviškas 
kugelis ir dešrelės. Veikė ir bu
fetas. Kas norėjo, galėjo jame 
pasivaišinti. Vakare, apie 4 vai., 
prasidėjo šokiai ir žaidimai. 
Penki muzikantai garsiai grojo 
iki 12 vai. nakties. -Svečiai skir
stėsi patenkinti ir linksmi, klau
sinėdami, kada kitas subuvimas 
Įvyks. Žvalgas

CICERO
Cicero Medžiotojų ir žvejų 

“Ešerys” klubo Įkurtuvinis ba
lius Įvyko lapkričio 15 d., 8 vai., 
p. Pečkių svetainėje, 1500 So. 
49 Ave., Cicero, Ill. .Susirinko 
apie 50 naujojo klubo rėmėjų, 
kas sudarė reikiamą skaičių ma-. 
žojoje salėje.

Steigėjų klubo buvo patiekta 
vakarienė, kuri kaštavo tik 5 
dol. asmeniui. O vakarienė bu
vo paruošta p. Pečkienės ir jos 
padėjėjų, kuri buvo nepapras
tai skaniu susidedanti iš įvairios 
ir Įvairiais būdais pagamintos 
žuvies, dešros, kumpio ir kito
kių delikatesų. Tortas taip pat 
dalyvavo prie kavutės.

Mėgėjai galėjo pasišokti prie 
malonios p. Ramonio orkestro

Standard Federal Savings Bendrovės prezidentas Justinas Mackevičius pasirašo susitarimą su First Savings 
Bendrovės prezidentu Charles W. Bollinger prijungti pastarąją Bendrovę prie didžiosios Standard Federal 
Bendrovės. Į pasirašančius abiejų bendrovių prezidentus stovintieji žiūri: John F. Clorus, Standard Federal 

Savings bendrovės .vyresnysis viceprezidentas, ir Irene M. Swanson, First Savings skyriaus vedėja.

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTTMAL 
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA J

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
.............~ " ■ ■ !■ ™ II - ' .T. ■ ■ . . . <

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgu metų patyrimas.

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

k__________________________________________

. 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.
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METŲ 
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.

muzikos. Juos laiks nuo laiko 
pavadavo p. Pečkys, p. Markaus
kas ir p. Ruginis. O p. Pečkys, 
“ištraukęs” savo “apipelėjusią” 
armoniką, užtraukė gerą polku
tę. Garbė jam ir visiems, ku
rie padėjo orkestrui.

Nėra nieko geresnio, kaip ge
ras subuvimas. Tą subuvimą 
galėjo suruošti tik p. Juškaus- 
kas, kuris tą klubą įsteigė, jį 
puoselėja ir nori ne sau gar
bės, bet,- savo pinigą įdėdamas, 
savo žodyj e pareiškė, kad ne pel
no tikslu jis įsteigtas, bet kam 
nors padėti.

Sekančio klubo parengimo tik
slas yra suruošti Naujųjų Me
tų sutikimą, kurio pelnas bus 
skiriamas Cicero Lituanistinei 
mokyklai paremti. Klubas yra 
nepolitinis, jo tikslas pagauti žu
vį ir ją patiekti parengimų me
tu. Kitą kartą, reik manyti, ir 
bus medžiotojų pasirodymas su 
meškiena ar stirniena. Iš stei
gėjo p. Juškausko galime to ti
kėtis. Jis yra nenuilstamas ver
žė jas pirmyn. Tokių žmonių 
mums reikia bet kokioje orga
nizacijoje, kiįrie nesiekia sau 
garbės, o tik siekia gero tikslo, 
nežiūrint kiek savo pinigo pri
deda.

Prie klubo organizavimo visa 
širdimi prisideda p. J. Kalinaus
kas, vadinamas “Juozas su kepu
re”. šį kartą parengime daly
vavo — “be kepurės”.

Linkėtina “Ešerio” klubui ge
ros sėkmės ir gero vėjo. A. V.

f TRUMPAI J

— Kastytis Juškėnas iš Brigh
ton Parko apylinkės gavo laiš
kus iš daugelio kongreso narių, 
kuriems jis rašė dėl rezoliuci
jos 401 priėmimo. Atst. Mi
chael J. Harrington tarp kita 
taip rašo: “Turbūt jūs žinote, 
kad ši šalis niekuomet nepripa
žino Sovietų okupacijos Pabalti
jo respublikose. Mano suprati
mu Helsinkio sutarimai nepa
keičia JAV pozicijos. Politinia
me ir kariniame subkomitetuo- 
se taip pat Užsienio reikalams 
komitete yra keletas panašių į 
Derwinskio rezoliucijų, kas pa
rodo didelį dėmesį jūsų rūpi
miems reikalams^ kuriuos aš 
palaikysiu”.

— Stasys Cibulskis, Snover, 
Mich., mums atsiuntė laišką, 
pranešdamas, kad Naujienų pla
tinimo vajaus garsas jau pasie
kė ir jo apylinkę^ pači oje Michi
gan valstijos šiaurėje. Dėkojam 
jam už dėmesį ir už prenume
ratą. Naujasis mūsų skaityto
jas p. S. Cibulskis, daug visko 
matęs ir daug važinėjęs po pa
saulį, dabar yra pirkęs farmą ir 
joje gyvena. Jo įdomus laiškas 
yra perduotas lietuviams, laiške 
minimų reikalų specialistams.

— Lietuvių Radijo Forumo 
programos dabar bus girdimos

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 'KAMBARIŲ BU
TAS be baldų Marquette Parko apy
linkėj. Pageidaujama vyresnio am

žiaus asmuo. Tel. 436-0797.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų igalio^ 
tiniais. KALĖDŲ EKSKURSIJA LIETUVON

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

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

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

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
M M AM A* AM M MB Ml r— MM M MM aar mw AM MK MM M M. pat

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

Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDĖ IR VARDAS ________________________________

Kelionė: 6 naktys Vilniuje, 1 dienos išvyka Kau
ne, 3 naktys Vienoje (kur Naujus Metus sutiksi

me), 4 naktys Muenchene.;
NUO GRUODŽIO 22 D. IKI SAUSIO 5 D.

TIKTAI $969 į
Ekskursija išvyksta su Lufthansa Kom

panija iš Bostono ir New Yorko. j
Norintieji gauti daugiau informacijų pra

šomi kreiptis į: 4
ALGIRDĄ MITKŲ į

8 White Oak Road, Newton, Mass. 02168
Tel. (617) 969-1190 1

GALAXY TOUR & TRAVELS
141 Linden Street, Wellesley, Mass. 02181 

Tel. (617) 237-5502 1
ADRESAS _____________________________________________ Prašome pasinauoti šia puikia proga ap

lankyti Lietuvą per šventes.
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iš tos pat WXRT-FM stoties 
sekmadieniais nuo 2 iki 3 vai.

— Irena Adomavičiūtė - Gin- 
tautienė, buv. Valst. teatro ba
lerina, vadovauja baleto studi
jai Casayville, UI., prie pat East 
St. Louis. Jos studijos mokiniai 
išpildys sutrumpintą Čaikovskio 
baletą “Gulbių ežeras” lapkri
čio 23 d. 3 vai. Edwardsville te
atre. Jos studijoj yra apie 100 
mokinių.

■—- Biržėnų klubas parėmė 
Naujienų leidimą 10 dol. auka 
ir |ją įteikė per sekr. Joną In
driūną. Naujienų vadovybė 
dėkinga valdybai ir visiems to 
klubo nariams.

— Vladas Mikutis iš Bridge- 
porto apylinkės lankėsi Naujie
nose pratęsti prenumeratą. 
Administracija dėkoja jam už 
vizitą, gerus linkėjimus, už pra
tęsimą iš anksto be raginimo ir 
už 10 dol. dovaną Naujienų pa
ramai.

— Lietuvos Kariuomenės at
kūrimo 57 metų sukakties mi
nėjimas įvyks lapkričio 23 d. 
Pamaldos Tėvų Jėzuitų koply
čioje 11 vai. Po pamaldų žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę pager
bimas prie Laisvės Kovų pa
minklo. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis. 
Vėliavų palyda renkasi Jauni
mo Centre 10 vai. 45 min.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

o Padėkos Dienos, Kalėdų, 
šeimos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 
daug norinčius sakyti jausmus. 
Jų neišreikš atvirutė, laiškas ar 
blizgantis daiktas. Naujienos 
sveikins mylimą asmenį ne tik 
šventėse, bet ir kasdien. Užsa
kykite jas. Užsakymui rašyti: 
Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti telefonu 421-6100. (Pr).

MUMS GERAI KARTU
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 BUTŲ MEDINIS. 2 auto garažas. 
Reikia specialisto ranku pataisymui, 
Marquette Parke. $13.000.

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

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

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.

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

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE
- Tel. 254-5551

. LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. T»I. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glmlnlp 
Ilkvletimal, pildomi pilietybės pre- 

žyma! ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel VI 7-3447

HOME INSURANCEBr«ng»nyb«i, Laikrodžiai, Dovano# 
visom# progom#.

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

’nu-.i'-.u.mii aill^ll■u■uln^u^’■ iin .,. .waaBBssamamiMaaMwaB/

Call Frank Zapolis

Amerikos Lietuviu Daili
ninkų S-ga maloniai kviečia at
silankyti į ruošiamą M. K. Čiur
lionio minėjimą, kuris įvyks 
š. m. lapkričio mėn. 23 d. 3 vai. 
p. p. Čiurlionio Galerijoje, Ine., 
8929 So. Harlem Ave. (Midland 
Savings banke). Programoje: 
išsamios Čiurlionio dailės meno 
ir muzikos kūrinių pristatymas. 
Prelegentai: dail. M. Šileikis, 
dail. V. Vaitiekūnas ir muzikinę 
dalį tvarko A. Siutas. Taip pat 
Čiurlionio meno kūrinių repro
dukcijų paroda, kurias bus gali
ma įsigyti.

A. L. D. S-ga 
IPr).

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).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS Į

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

GA 4-8654

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvi kailininką 7^ Evzį 

Chicagoje -NORMANĄ

185 North Waboh Avenue

el. 263-5826 
(įstaigo*) ir 
677-8489

2nd Floor Chicago, III. 60601

•NAUJIENOS• KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telef.: R E public 74M1




