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PREZIDENTAS COSTA G0M1 BANDO
SUVALDYTI PORTUGALIJOS KARIUS

Premjeras Azevedo planuoja vyriausybę 
perkelti į Portugalijos šiaurę

LISABONA?, Portugalija. — Portugalijos premjeras atsisakė 
administruoti krašto reikalus, jeigu nebus vieningos karo vado
vybės. Premjerui nepatinka, kad nei vyriausias kariuomenės va
das, nei štabo viršininkas nepajėgia suvaldyti įsipolitikavusių 
Portugalijos karių. Vietomis karo vadams pavyksta įtikinti ka
rius nesikišti į vidaus reikalus; bet tada jie kitur prasiveržia. 
Vienur jie reikalauja duoti komunistams valdžioje didesnę galių, 
o kitur jie nori, kad visa krašto ūkio sistema pakryptų gerokai 
į kairę;

Prezidentas yra kariuomenės
Įvadas

Portugalijos prez. Francisco 
Costa Gomes oficialiai yra vy
riausias kariuomenės vadas. Iki 
šio meto jo paklusdavo visi por
tugalų kariuomenės vadai. Bet 
pastaruoju metu portugalų ar
tilerijos daliniai ir kelios karo 
policijos kuopos pasisakė už ko
munistų programos punktus. 
Portugalijos štabo viršininkas, 
gavęs įsakymą įvesti tvarką 
Oporto garnizone^ vietoj vykdy
ti įsakymą — padarė nuolaidas 
icomiųunistąms. i '

Gerai ginkluotas karo polici
jos dalinys sauvališkai praeitą 
savaitę nuėjo į radijo stotį ir 
ten viską sugadino. Portugali
jos prezidentas yra įsakęs ka
riams nepradėti kraujo lieti ka
rių tarpe. Jis įsakė nevartoti 
jėgos nėt ir tuo atveju, kai įsa
kymo neklauso.

Šiomis^ dienomis prezidentas 
tariasi su karo vadais dėl prie
monių tvarkai ir disciplinai at
statyti karo jėgų tarpe. Prezi
dentas yra įsitikinęs, kad jam 
pavyks susitarti su Portugali
jos karo vadais. Dalis jų nepa
tenkinti prezidentu, kad jis ne
siima griežtesnių priemonių ka
rių disciplinai atstatyti. Prem
jeras nori perkelti valdžią į Por
to miestą.

Čilės policija 
nušovė 6 komunistus

SANTIAGO, Čilė. — Čilės po
licija, nuvykusi iškrėsti prie
miesty buvusį seną namą, buvo 
sutikta revolverių kulkomis. Po
licija paprašė viduje esančius 
mesti ginklus ir pasiduoti. Bet 
viduje buvę 6 vyrai atsisakė 
klausyti policijos. Tada policija 
paleido stipresnę ugnį ir viduje 
buvusius nušovė. Paaiškėjo, kad 
toje vietoje būta slaptos komu
nistų partijos spaustuvėlės, ku
ri ruošdavo atsišaukimus ir pla
tindavo juos sostinės gyventojų 
tarpe.

Mirė Indianos 
eksgubematorius

Buvęs Indianos gubernatorius 
1965—1969 metais, Roger D. 
Branigin, 73 m. amžiaus, mirė 
ligoninėje lapkričio 19 d. Jis pir
masis tarp visų Amerikos vals
tijų patvirtino mažiausio atly
ginimo įstatymą. Taipgi jis pa
tvirtino mirties bausmės panai
kinimo įstatymą.

Stiprus tifimas 
kapojo Guam salą 
AGAN, Guam. — Nepapras

tai stiprus tifūnas ketvirtadie
nio rytą pradėjo siausti Guam 
saloje ir aplinkiniuose vandeny
se. Vėjas ėjo 70 mylių smarku
mu, draskė stogus, vartė me
delius ir plėšė namus. Laimė, 
kad vietos gyventojai suskubo 
laiku pasislėpti stipriose slėpy
nėse, kurių tifunai nepajėgia su
griauti; ' " 3

Traukinio nelaimė
Lapkričio 19 Amtrako bendro

vės keleivinis traukinys ties El
wood, netoli Jolieto, nušoko nuo 
bėgių.

Jame važiavo 95 asmenų mo
terų delegacija į Springtieldą, 
‘ipadėti” ąenatoriams nugalėti 
gub. Walker veto, svarstant mo
kyklų finansavimo klausimą. 40 
asmenų buvo sužeista. Geležin
kelio bendrovei padaryti 800,000 
dol. nuostolio. Traukinys nušo
ko, kai. į jį įvažiavo sunkveži
mis.

Gangsteriai šaudėsi
Lotynų gangsterių gaujos, La

tin 'Kings ir Gay Lords, susišau
dė su Jousters gengsteriais W. 
Armitage gatvėje. Buvo su
žeisti pasimaišęs 11 metų ber
niukas Rafaelis Rivera ir ^26 m. 
vyras Martelio Gusman.

'Šūviai pasipylė iš pravaižuo- 
jančios mašinos. Policija suė
mė Walter} Banaszkewicziu. Prie 
suimtojo rado šautuvą.

Carsono bendrovės 
biznis geras

Carson Pine Scott & Co. prer 
kybos bendrovė, praneša, kad 
krautuvių apyvarta pagerėjusi 
ir per-paskutinį ketvirtį pašoko 
net 7.1%. Iš viso per 9 š. m. 
mėnesius bendrovė turėjo pel
no 4,300,000 arba 1.74 kiekvie
nam bendrovės šėmi. Pernai per 
tą patį laiką — 3,700,000.

PRIVAČIAI PRAKTIKUOJĄ 
DAKTARAI

Privačiai praktikuojančių dak
tarų skaičius Čikagoje ir prie- 
miesčuose nuolat mažėja. Pa- 
vyzžui, Bridgeporte 1960 m. 22 
daktarai privačiai priiminėjo 
pacientus, 1970 — 14 ir 1974 — 
12. Brighton Parke 1960 — 80, 
1970 — 19, 1974 — 18.

GEN. FRANCISCO FRANKO

kartu su kitais generolais sukilęs ir vėliau vadovavęs kovoms prieš 
demokratinę Ispanijos respubliką, Ispaniją valdė 36 metus. Pasku
tiniu metu jis sunkiai sirgo, gavęs du širdies 1 priepuolius. Gen.

Franko mirė 1975 m. lapkričio 20 dieną. f

TARPTAUTINĖJE RINKOJE
Prancūzijos finansų ministras Fourcade 

Informavo parlamento narius
PARYŽIUS, Prancūzija. — Prancūzų finansų ministras Jean 

Pierre Fourcade informavo parlamentą apie susitarimus su JAV 
valiutai stabilizuoti. Jis pareiškė, kad Rambouillet konferencijoje 
pavyko susitarti su amerikiečiais doleriui stabilizuoti.

Gen. Charles de Gaulle pirmas 
pakėlė balsą prieš JAV dolerį ir 
reikalavo mokėti jam auksu. 
Prancūzai gavo daug Amerikoje 
aukso, bet jie pajuto, kad jiems 
ir tas auksas slysta. Auksas sly
do todėl, kad užsienio prekyboje 
dolerio vertė keitėsi.

Charles de Gaulle manė,-kad 
dolerio vertė visai nukris, tuo 
tarpu šiandien doleris tapo pa
čiu geriausiu mainų Įrankiu. Do
leris galioja visuose kontinen
tuose, tolimiausiuose pasaulio už
kampiuose.

Prancūzai džiaugiasi susitarimu
Ministeris Fourcade labai pa

tenkintas Rambouillet konferen
cijoje pasiektais susitarimais. 
Prancūzai nori, kad dolerio vertė 
būtų pastovi ir jiems būtų pa
togiau vesti užsienio prekyba.

Susitarimas dar nepaskelbta, 
bet Fourcade patenkintas, kad 
prezidentas-Fordas susitiko tar
tis su prancūzais klausimais, lie
čiančiais dolerio pastovumą.

Visi buvo patenkinti preziden
to Fordo patiektais duomenimis 
apie Amerikos pramonės ir pre
kybos atsigavimą.

Senatorei keičia 
Hatch aktą

Senato paštų ir civilinės tar
nybos komitetas patvirtino 36 
metų akte — Hatch Act — pa
keitimus, kuriais numatoma leis
ti valdžios įstaigų tarnautojams 
dalyvauti politikoje.

Respublikonai tokiu pakeitimu 
nepatenkinti ir mano, kad pre
zidentas greičiausiai pakeisto 
įstatymo nepasirašysiąs.

Ispanijos princas 
pritaria reformoms
MADRIDAS, Ispanija__ Gen.

Franko Įsakė premjerui ir prin
cui laikytis jo nustatytų taisyk
lių kraštui valdyti, bet šiandien 
aiškėja, kad princas nepritaria 
tokiems žiauriems valdymo me
todams.

Princas yra linkęs pravesti ke
lias reformas, kurios padėtų Is
panijai atsistoti ant kojų Eu
ropoje. Ispanijos pramonę yra 
atsilikusi, jos pėseta yra menk- 
vertė, o jaunimas siekia mokslo 
užsieniuose.

Princas yra linkęs pravesti 
plebiscitą, kad krašto gyvento
jai pasisakytu, ar jie nori demo
kratijos. Jeigu krašto gyvento
jų dauguma pasisakytų už res
publiką, tai princas turėtų atsi
sakyti karaliaus sosto. Princas 
Carlos nenori krašte daugiau ne
ramumų.

Kariuomenės statybų 
įstatymas

Senatas galutinai patvirtino 
kompromisinę 3.9 bil. dol. są
matą, skirtą kariuomenės įren
gimų reikalams. Jei įstatymas 
bus prezidento pasirašytas, tai 
sąmatoje bus 524 mil. dol. ma
žiau, negu buvo prašyta, ir bus 
atidėta iki sekančių metų ba
landžio 15 d

■ Indijos okeane statomos jūrų 
bazės, Diego Garcia saloje, toli
mesni tobulinimo darbai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Grand Rapids miesto admi- 
nistratorius nupirko prezidento 
Fordo namus, kad galėtų pada
ryti muziejų Fordui atmintu

♦ Portugalijos premjeras Aze
vedo atsisakė valdyti kraštą, jei
gu karo ministeris, vyriausias 
kariuomenės vadas ir štabo vir
šininkas nepajėgia suvaldyti ka
rių. šiandien Portugalijos kariai 
kelia didžiausią susirūpinimą 
kašto gyventojams.

o Premjeras Azevedo pasiū
lė perkelti valdžią į kitą miestą, 
nes gen. Carvalho, Lisabono 
karo komendantas, nepajėgia 
suvaldyti mieste ir jos apylin
kėse stovinčių karių. Demon
strantai ir kariai apsupo parla
mentą ir privačią premjero re
zidenciją. Valdžia negali funk
cionuoti, jeigu nėra reikalingo 
ramumo..

o Pendleton laivyno bazėje 
buvo tikrinama buvusio prezi
dento Niksono sveikata. Tai 
metinis sveikatos patikrinimas.

♦ Ketvirtadienio rytą Ispani
jos premjeras Arias Navarro 
paskelbė gen. Franko politinį 
testamentą, liepiantį paskelbti 
karalium princą Juan Carlos, 
šeštadienį Ispanija bus paskelb
ta monarchija. i

o Prezidentas Fordas spau
džiamas skirti prokurorą Ed
ward Levi -- vyriausio teismo 
nariu.

Nelegala gyveną 
svetimšaliai

Apklausinėj us 793 nelegaliai 
Amerikoje gyvenančius svetim
šalius, paaiškėjo, kad iš jų 53% 
yra Amerikoje 2 metus ir 10%
— 6 metus.

Jie vidutiniškai per valandą 
uždirba 2.71 dolerį ir kas mė
nesį išsiunčia Į namus, giminėms
— tėvams, po 105 dolerius. Iš 
jų 66% nemoka kalbėti ang
liškai. 31^ % užpildė pajamų 
mokesčių pareiškimus.

Princas J van Carlos de Bourbon, pa
tios Franko parinktas Ispanijai vai-

PANAIKINO ISPANIJOS RESPUBLIKĄ, 
VALDĖ KRAŠTĄ 36 METUS

Šeštadieni princą Juan Carlos de Bourbon 
rengiasi skelbti Ispanijos karalium

MADRIDAS, Ispanija. — Ketvirtadienio rytą Madrido ligo
ninėje mirė gen. Francisko Franko, valdęs Ispaniją 36 metus. 
Gen. Franko jau seniaisirginėjo, bet jis pajėgdavo mažesnėms 
ligoms atsispirti. Prieš mėnesį jį ištikęs širdies priepuolis gero
kai nusilpnino jo sveikatą, o lapkričio 20 dienos rytą nuvedė jį 
prie mirties.

1
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Siekiama pastovios 
pinigų vertės

Senaisiais laikais pinigas, jo 
vertė buvo pastovi ir vertybių 
kainos buvo tvirtos. - Ypač tai 
buvo matyti prieš pirmąjį pa
saulio karą. Vėliau gi ekonomi
nė padėtis keitėsi, bet nebuvo to
kia bloga, nes pinigų vertė vis 
dar buvo pastoviai paremta 
auksu, kurio vertė nesikeitė.

Betgi 1973 m. tokia “auksi
nės” valiutų vertės sistema bu
vo pakeista. Pinigų bei valiutų 
vertė buvo palikta, taip sakant, 
rinkos valiai: pasiūloms ir "pa
klausoms. Valiutų vertė lais
voje rinkoje pradėjo šokinėti 
kartais net iki 20% ir daugiau 
— aukštyn, žemyn. Toks reiški
nys, ypač prekyboje, kai operuo
jama didelėmis sumomis yra ne 
tik kad nepatogus, bet, vienkart, 
ir žalingas.

Valiutų šokinėjimai neleidžia 
ramiai nusistovėti pasaulio ūkiui. 
Neigiamai veikia prekybą, pa
skolų nuošimčius, vertybių po
pierių biržą ir kt.

Tai pripažindamos vakarų lais
vos valstybės tad ir nutarė Pa
ryžiaus konferencijoje įvesti pa
stovią “tvarką” pinigų tarpusa
vio Santykiuose, kad jų kursas 
taip smarkiai nešokinėtų. Valsty
bės pripažino, kad valiutų pasto
vumas yra būtina sąlyga sutvir
tinti ir stabilizuoti pairusiam pa
saulio ūkiui.

Kaip ir kokiu būdu šis klausi
mas bus išspręstas ateitis tik 
tegali parodyti.

Sovietų bandymai 
erdvėje

Maskva praneša, kad radi j o- 
kompiuterių vairuojamas erdvės 
laivas “Sojuz 20” prisijungė prie 
erdvėje buvusios stoties “Sa
lint 4”.

Vakarų mokslininkai mano, 
kad “Sojuz 20” gal būt, bus var
tojamas ateityje pristatyti mais
to “Saliute” skrendantiems žmo
nėms.

lUinojaus 
universiteto planai
Illinojaus universitetas laimė

jo pirmąjį etapą ginče su Ulino- 
jaus aukštojo mokslo taryba dėl 
Chicago Circle Campus ateities.

Universiteto planuose numaty
ta plati programa teisių moks- 

' lam ir aukštesnio laipsnio sie-

Gen. Franko buvo taikomos 
pačios naujausios gydymo ir 
gyvybės palaikymo priemonės, 
bet susilpnėjęs organizmas ne
atlaikė. Gen. Franko buvo iš
tiktas trijų šridies priepuolių, 
jam prasiveržė kraujas į vidu
rius. Geriausieji specialistai pa
darė vidurių operaciją, nusto
jusią plakti širdį masažu atgai
vino, bet ligoninėje gautas plau
čių uždegimas visiškai susilpni
no širdį.

Gen. Franko, sumušęs Ispani
jos respublikos karo jėgas ir 
žiauriai nubaudęs politinius sa
vo priešus, visą kraštą valdė 
žiauriais metodais. Pilietinio ka
ro pradžioje gen. Franko buvo 
Kanari j ų " salų įgulos." viršinin
kas. Kai Ispanijos gyventojų 
dauguma pajėgė nuginkluoti Ma
drido, Barcelonos, Valencijos ir 
kitus prieš respubliką sukilusius 
garnizonus, tai gen. Franko iš 
Kanarijų salų persikėlė Į Maro
ką ir pradėjo organizuoti iš jam 
pažįstamų arabų specialų kariuo
menės dalinį Ispanijos respubli
kai panaikinti. Gen. Franko il
gus - metus buvo Ispanijos Sa
charoje, pažino arabų karius ir 
kartu su jais sudarė stiprų le
gioną Ispanijai užkariauti.
, <• Franko vadovaujami arabai 
persikėlė per Gibraltarą, išsikė
lė - Andalūzijoje ir veržėsi pir
myn. Pirmiausia jam pavyko 
užkariauti Andalūziją, persi
grupuoti ir žygiuoti į Madridą. 
Vyriausiam perversmo organi
zatoriui gen. Sanjurjo žuvus lėk
tuvo nelaimėj, o gen. Godet su
šaudžius Barcelonoje, gen. Fran
ko tapo vyriausiu sukilėlių ka
riuomenės vadu, užkariavo Ma
dridą, Valenciją ir visą Katalu- 
niją. Jis tapo fašistinės falan
gos vadu, panaikino visas poli
tines partijas ir pasiskelbė vals
tybės galva.

Gen. Franko, nujausdamas ar
tėjančią mirtį, paliko politinį 
testamentą, kurį įsakė visiems 
vykdyti. Pirmon eilėn jis jo pa
ties sudarytam “parlamentui” 
įsakė tuojau paskelbti Ispaniją 
monarchija, o jo pasirinktą prin
cą Juan Carlos de Burbon pa
skelbti Ispanijos karalių. Gen. 
Franko patarė nedaryti jokių 
nuolaidų, valdyti kraštą jo nu
statytais metodais.

• Gen. Franko panaikino poli
tines partijas, bet visai išnaikin
ti jų nepajėgė. Jos veikė pogrin
dyje ir dabar reikalauja praves
ti plebiscitą, kuriame gyvento
jai pasisakytų, ar jie nori res
publikos ar monarchijos.

dyti. Franko "pariamonta.'' Maukiantiems biznio ir auklėjimo 
dien) princu Carlos Ispanijos

karalium. srityse.
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AT OUR 10W RATES

GEROS DOVANOS
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priežiūra, sveikata ir grožis
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Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular. 
nowadays. They’re

of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

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

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

piršto bintas!... Tai juk čia 
visas Frezeris, kaip ant delno.

want to use that money J 
right away, there’s 
a 10-year extension 
privilege.Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right /

Naujai atvykęs lietuvis galėtu Žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui,.rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrinė forma pasakojimai 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuplitį -gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla. • , : -

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS; JuOZo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m.- 20G psL, kaina 2 doL >->

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILI----- FRIDAY, NOVEMBER 21, 1^75

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 joskaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. . .

ir ■

Bf -A . *: f :/

jįjĮK

į. Cerapsunded
Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO 7!/2%

SIOS KNYGOS PARDI’OOaMOS OABAR "NAUJIENOSE
NUOLAIDOMIS:

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

. Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą • Adomaitį : Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klkušesi JO pąskaittj. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai’ Surašyta Dėdės ‘ šerno, gyvenimą.

tiarai sau už pilvui plodami 
vienas kitam per pečius, mė
tydami aukštyn savo kepures...

— Aeha, eha, aeha eha!...
O cho, cho! ocho, cho! cha, 

cha cha, a, a, a,...
— Tyliau, jūs velniai! barė

si kapitonas, stengdamasis nu
raminti publiką.

— Nutilkite gi! Sakau jums, 
prakeiktieji jūs...

— Nuleidom uždangą.
Išbalęs, išsigandęs, išsiblaš

kęs kone verkdamas, stovėjau 
aš būrio aktorių apsuptas ir 
stengiausi suprasti kas atsitiko. 
Mane sukinėjo, grąžinėjo, ap
žiūrinėjo kostiumą, grimą — 
viskas buvo savo vietoje ir tvar
koje. Aš mačiau tik nepaten-

pirštą. Darbas 
nemalonus, bet 
visi 25 kaliniai 

kati Ji-

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060b

2212 WEST CERMAK HOAD CHICAGO, ILLINOIS 606CS
Pstek Kazaxausxas, PretidaiS Phouet Ylrginl* 7*7747

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-3 sat. S-lSERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1305

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

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

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kunančio 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 i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

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

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

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $L50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OI 

etsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
č>lr| ar pinigine perlaida

nare. MiSĖitBinpi na- 
krautėje. Staigo upėje paky
la vanduo ir belaisviasi padaro 
nedidelį būrį baro lankytojų. 
Jie visi pagal savo padėtį visuo 
menėje, labai įvairūs, čia ir 
turtuoliai — Biras ir Frezeris, 
ir baro šeimininkas, ir tarnas 
negras Čarlis, ir atsitiktinai 
čia užklydęs muzikantas, ir ad
vokatas ONeil ir prostitutė Uc 
ei. Mirties akivaizdoje, kai 
vanduo pakyla iki pat baro du
rų ir išsigelbėti nėra vilties, 
visokie patarimai, kalbos, ki
lę iš žmonių silpnybių ir ydų, 
dingsta kaip dūmai ir žmonė
se pasilieka tiktai pačios gra
žiausios mintys, patys geriau
sieji norai. Tačiau, kai tik pa
vojus praeina, žmonės vėl už
sideda nepermatomas, keistas 
kaukes. Pjesė gera, protinga 
ir giliai tragiška.

į antrojo akto pabaigą, atei
na kulminacinis momentas. 
Per plyšį po durimis vanduo 
veržiasi baran. šviesa užgęsta. 
Aš stoviu avanscenoje ir užde
gu žvakę, visi baro svečiai žiū
ri į mano žvakę, kaip į kažką 
baisaus, sprendžiamo — pas
kutinio, po kurio jau pati įnir
tis ateina... Aš jaučiu, jog vai
dinu taip, kaip reikia ir matau 
kaip smulkiai tirti mano pirš
tai, laikau žvakę, bet savo vei
de jaučiu panišką baimę ir su
prantu, jog tąją nuotaika už
sikrėtė visa publika salėje. Vi
sai publikai, kuri tykiai, įtemp
tai sėdi, nesigirdi nei kosėji
mo, nei spiaudymo, nei...

— Viskas baigta... — sakau 
aš —- vanduo elektros stotį ap
sėmė.

— Pasisuku nugara į žiūro
vus ir su žvake einu baro gi- 
lilmon. Staiga girdžiu baisus 
kvatojimasis salėje! Lyg bom
ba būtų sprogusi!...

— Aeha, cha, cha, cha, cha!... 'K
— O cho, cho, cho, cho!.... ir 

Į. t. ir t. t.
Tai iki ašarų nuoširdžiai juo 

kiąsi sargybiniai, net nusitver-

A. J. Gussen — DANTYS, jų
Kietais viršeliais, vietoje
Minkštais viršeliais tik

A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ............ .....

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbi 
money orderį.

kintus priešiškus, pykčio per
kreiptu* mano kolegų veidus. 
Keleinlkovas nutvėrė mene už 
smokingo atlapų, prirėmė prie 
kulisų ir drebančiu smakru 
piktai prašnypštė: ką jūs ten 
padarėte? AŠ klausiu jus: ką 
jūs padarėte? !

— Stačiai, nežinau... Aš 
nieko nežinau... mykiau aš, 
— vis pagal tekstų. — Raduns- 
kaja atsisėdusi ant dėžės, už
sidengusi rankomis veidą ver
kė kaip mažas vaikas. Kažin 
kas, gana stipriai dūrė man 
kumščiu į šonkoulitis.

(Bus daugiau)

dinkite jį, taisykite, perriši 
įlėkite... Tai ir bus jūsų ran 

juk tai ne koni darbo. Pabandvkite! Te 
> ko užbintuoti

Licei! Na, pabučiuokite, buvo įkyrus, 
gi >ūs Birą, kaip dera... Argi džiugus. Me? 
lai bučinys? Terlionė!... Ne- meldėme Dievą Ii 
manykite’ už kulisų daug ge- sai nieko mūsų gyvenime (Ii

kime) nekeistų. Ateityje nu
matėme visai šviesias perspek
tyvas. Po generalinės repetici
jos, kurioje dalyvavo apie 20 
žmonių iš administracijos, 
atėjo pas mus už kulisų dvi 
moterys — trečiojo skyriaus 
viršininko žmona ir., jos duktė, 
kurios.atnešė-mums bukietą gė
lių ir leido suprasti, jog gėlės 
kaip gėlės, • bet kai kada jos 
vargšams ■ aktoriams atneš ir 
duonos... Ir sekančią dieną 
mes gavome didelę pintinę 
baltos duonos, sviesto, dešrų ir 
dargi... butelį snapso. Tas 
gražiai suvyniotas j laikraštį 
gulėjo pačiamezpintrnės dugne.

Buvo giedras’pavasa'rio me
tas. Užspringdami taigoje bur
kavo tetervinai. Viršui miško 
skraidė pulkai ilgasnapių vald- 
šnapių. Vieną ypatingai šiltą 
naktį upė Vymj nusimetė le
dus ir plačiai išsiliejo taigoje. 
Premjeros dieną visas “komen
dantiškas — lagerpunktas” jau
dinosi. Kiti kaliniai jau mums 
taip nepavydėjo, kaip iki .šiol. 
Visi 3000 žmonių kartu su mu
mis pergyveno tą įvyki ir nuo
širdžiai linkėjo mums sėkmės, 
muš ir prašydavo:

— Broleliai; tik jūs ten pa
rodykite gyvenimą! Parody
kite viršininkui ką kalinys — 
žmogus gali!

Rytą iškilmių dieną pas mus 
į baraką atėjo garsus žulikas 
Fedjka. Priėjo Chavronskį, pa
sisveikino, patylėjo ir tuojau 
tarė:

— Reiškia, seneli, patrauksi 
šiendiena ?

— Taip, Fedia, reikės pa
traukti. .. .-

-— Svarbiausia, nebijok, tė
ve,... Tu ką, —miškinį vai
dinsi? .

— Ne, Fedia, — pirmą ją gra
žuolę.

— Fedjka kvailokai nusi
kvatojo.

— O kokia, gi iš tavęs gra
žuolė? Visiškai tu, tėve, išpro
tėja!, — ir abejodamas, kraipy
damas galvą 'priėjo prie 
nęs. /n--.- ■

— Skubės?
— Skutuos. ,
— O ką vaidinsi?
— Milijonierių, brol...
Fedjka vėl nusikvatoj 

pastūmęs kepurę, ant pakau
šio. susimąstė:

— Oi. Serioga, Serioga. ne
panašus tu į milijonierių! Marš 
kiniai lopyti, kelnės taipgi se
nos. Ne, milijonierius iš tavęs 
bus blogas; tu visą reikalą su
gadinsi! Per amžių laisvės ne
matysi, — pražūsi

— Netrugdyk 
šiau aš.

Iš rusų kalbos vertė J. Buteika

(Tęsinys)
Iš kiekvieno aktoriaus Chav- 
ron'kis reikalavo gilaus ir pil
no “poteksčio” supratimo ir, 
tik po to, kai jis buvo įsitikinęs, , ._ . , i repeticiją Chavronskįkad Kiekvienas musų savo vaid-Į, r ... 
mens dvasią suprantame ir( 
esmine savo vietoje, pradeda-i 
vo repeticiją scenoje. Ir -štai Į 
čie lai mes ir nepažinome mū-Į 
s Aleksandro Josifovičiaus. I 
Jis lakavo, mėtė į grindis įsą-Į 
siuvinį, su išrašytomis mizan
scenomis, beldė lazdele režiso- 
r:a .’s stalelį...

— O’Neil’... O’Neil’! kaip: 
ųūs prieinate Frezerį. Tūkstan-j 
tj kartu aš juk sakiau, kad ne!
iš kairės, o iš dešinės, žmogus Milijonierius ir nešvarus 
vaikšto tiesiai, o ne kreivai!} 
Tik nirti kreivai vaikšto!...

Frezer. kas tamstai su ran O jums tas bintas, matomai 
k' iiiis yra? Kur jūs jas kišate?( reikalingas kitu pagrindu: ju 
Juk jūs nosį Licei su muši te..,

Bir! kaip jūs geriate ver 
mulą? Pagalvokit

į resni išeina bučiniai..., o sce
noje gėda į jus žiūrėti.. Na, 
bučiuokite, bučiuokite, nėra 
čia ko!...

Trumpai prieš generalinę 
’ is, supy

kęs dėl mano neklusnių ran
kų, padejavo:
. — Stačiai nežinau, kas da
ryti su jūsų rankomis. . .

Klausykite, ar atsitiktinai 
jūs nematėte Michailo Čechovo 
Frezerio rolėje?

— Ne, Aleksandre Josifovič, 
nemačiau.

— Tai štai, lasai puikus ak
torius, persirišdavo kairės ran 
kos pirštą nešvariu bintu... 
Suprantate kokia čia detalė!

— Bet tu vistiek paklausyk. 
Aš juk tik gero jums linkiu. O, 
matosi, kad reikalai pas jus 
nesi klijuoja... Vienas pase
nęs sugalvojo gražuolę vaiz
duoti, kitas — be-kelnių — mi
lijonierių... Niekas iš to neiš
eis! Fedjka dar ilgai balsu 
samprotavo, bet tuo savo sam
protavimu — susirūpinimu jis 
norėjo, aišku,' tik gero mums, 
tuo jis užkrėtė ir vistis lagerio 
gyventojus. Visi hbrėjo, kad 
vaidinimas mums gerai, pavyk
tų. Ypač aš tai stipriai pajutau 
teatre, grimavimosi patalpoje.

Besiknisantc grimo dėžutėje, 
aš ilgai negalėjžhitv- uxklijubli 
ant nosies plasterio. Visko pa
pildymui ihus d&r nSYviūd felfek 
tros šviesa, kuri dažnai geso ir 
po dvi— tris minutes -mes tu
rėjome sėdėti. patamsyje. Bet 
atsimenu, kad nuo pradžios, 
kai tik prilaikęs'irižine už alkū
nės režisieriaus* padėjėjas su
švilpė : “eik“. .T ir' paleido ma
no alkūnę, aš peržengiau “ba
ro“ slenkstį, ir tai jaudinimą
si kaip ranka .atėmė. Aš rei
kiamai išėjau f ščen<.' Pirma
sis veiksmas puikiai pavyko. 
Pjesę mes vaidinome atminti
nai. Roles mokėjome ne tik 
savas, bet ir kitų 
mūsų niekur nei tekste 
mizanscenose rlėapsiriko. 
žios dekoracijoš, gera biitafo 
rija, geras rekvizitas padėjo 
aktoriam ir viskas ėjo nepap
rastai gerai ir gražiai.

Petraukos nietū, kai aplo
dismentai nutild, mes puolėm 
glamonėti mielą musų senį — 
režisierių. Chavronskis, žais
mingai gynėsi nuo mūsų ir mur
mėjo:

— Ne. jūs man taip pat gerai 
kaip pradėjote suvaidinkite 
pjesę iki galo," b tada glamo
nėkite ir sveikinkite, bet ne 
dabar... j* ,

Vienintelis dėl ko įneš rūpi
nomės. reikalas— tai publika.

Pirmosios 10 — 15 eilių bu
vo užimtos šia pasaulio “galin 
gųjų" — kapitonų ir leitenantų, 
laisvai samdomų inžinierių — 
Technikų ir kitų tarnautoji) su 
šeimomis. Tarpė jų sėdėjo rau 
donuodamas -frenčiaus antsiu
vais pats viršiflinkas šemena. 
Toliau — pilkoji masė: lage
rių sargybinių, enkavedistų ir 
kt. “mažųjų”. Vaidinimo metu 
jie kosėjo, čiaudėjo, nosis 
šnirpštė, semečkas gliaudė ir 
lukštus spiaudc ant grindų, ir, 
kažkaip nenatūraliai, toli gra
žu. ne jukingose pjesės vietose, 
kikeno. juokėsL

Prasidėjo antrasis aktas, čia 
aš turiu pasakyti keletą žodžių! 
apie pačią pjesę. Veiksmas'

«M<I
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BOLESLOVAS MASIULIS

VALSTYBĖS TARYBA
(Tęsinys)

V. Tarybos veikmeniui atlik
ti vienu jos etatų papildomu 
įstatymu (Vyr. Žin., 1929.XII. 
20, Nr. 316) buvo duotas pagal
binis personalas — keturi refe
rentai. Jie buvo V. Tarybos pir
mininko skiriami ir atleidžiami. 
Jais buvo: teisininkai Vincas 
Nainys, Kazimieras Nausėdas, 
Konstantinas Račkauskas, Pe
tras Stravinskas ir atsargos maj. 
Juozas Tomkus bei ekonomis
tas dr. Vladas Juodeika.

V. Taryba turėjo ir talkinin
kų iš šalies, vadinamųjų žinovų 
bendradarbių. Jų vieni buvo 
nuolatiniai V. Tarybos talkinin
kai, kiti kviečiami į pagalbą tik
tai atskiriems uždaviniams at
likti. Žinovais bendradarbiais 
buvo, prof. Antanas Kriščiukai- 
tis, Vyr. Tribunolo pirmininkas; 
Jurgis Kalvaitis, išėjęs į pensiją 
Vyr. Tribunolo prokuroras; Liu
das Ciplijauskas, bu v. V. Tary
bos narys, paskui Vyr. Tribunolo 
pirmininkas po mirusio A. Kriš- 
čiukaičio; Jonas Danauskas, Vyr. 
Trib. Klaipėdos kr. sskyriaus pir

Nuo

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000)<

AS© LOAM ASSOCUTIOM 

-ZC ARCHER AVENUE 
CMffiAGO, WNOIS 3352 

PHONE:

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455 

Tel. 598-9400

Passbook Savings. 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.
....... ........—--------

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį 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:
L J. Avgutfiltyti-Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato,- 128 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Jure, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 pst $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 1® 

psL Kaina S3.00.
8. Klaopa* Jurgelionis, GLODI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00.
B. Anatollius Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

8 išvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nedas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Saįtvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, 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 Naujiena 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

grafu “užsakymai” — vienas ki
tas Min. Kabineto pavedimas 
paruošti įstatymo projektą.

Pirmutinis įstatymo projek
tas, kurį V. Taryba surašė, buvo 
žemės ūkio darbininkų samdos 
įstatymo (Vyr. žin. 1929.VIII. 
12 Nr. 306) projektas. Jį rašė 
šios sudėties komisija: V. Ta
rybos pirmininkas St. šilingas 
bei nariai J. Papečkys, Z. Star
kus ir aš. Vyriausybės pareikš-

mininkas; dr. Antanas Tamo
šaitis, Teising, ministras; dr. 
Domas Krivickas, univ. prof..; 
Vytautas Jurgutis, V. D. Un. 
baudžiam. teisės dėstytojas; Sta
nislovas žakevnčius; dr. Vytau
tas Čepas; kalbininkas dr. An
tanas Salys ; kalbininkas Juozas 
Bukota; evang. liut. kun. Jonas 
Pauperas, buv. V. D. Un. evang. 
teologijos fakulteto docentas.

V. Tarybos raštinės persona
las etatų įstatymais (Vyr. žin. 
1928.XI.7 Nr. 288 ir 1929.XII. 
20, Nr. 316) buvo nustatytas šios 
sudėties: raštinės viršininkas,
— juo buvo Jonas Navakas, po 
jo Pranas -Morkus ir paskiausiai 
Jonas Anysas; kvalifikuotoji 
mašininkė, — ja buvo Elena Oš- 
kinaitė; I eilės mašininkė, — ja 
buvo Irena Garmiūtė, paskiau 
Gailiūnaitė ir paskiausiai Euge
nija Kalinauskaitė; kurjeris,
— juo buvo Povilas Padvaiskas, 
buv. Lietuvos kariuomenės pus
karininkis; stenografas protoko- 
listas ir mašininkas stenografas,
— abi šitos vietos visiškai ne
buvo užimtos.

Vilniaus Gedimino pilies langas, žiūrint iš vidaus

tas projekto skubotumas parei-. 
kalavo komisiją mažne visomis; 
jam rašyti tekusio laiko dieno- ! 
mis dirbti nuo ankstyvo ryto 
ligi vėlyvo vakaro. Tik taip dirb
dama, komisija tesuskubo pro
jektą reikiamu laiku baigti, kaip 
pridera jį suredaguoti ir tučtuo
jau stvertis kito darbo — ruošti 
prekybos registro įstatymo 
(Vyr. Žin. 1937.V.5 Nr. 574) pro

jektą.

Po paruošimo tų dviejų pro
jektų. V. Taryba jau tolydžio 
buvo JMfn?xKabineto pavedantys' 
čia yfęflSn^Sa'kitp įstatymo pro- 
jektlą/paruoštr arba pateikiama 
čia vieną, čia kitą įstatymo pro

III
Pirmame savo posėdyje, įvy

kusiame 1928.X.1, V. Taryba 
aptarė savo darbo santvarką 
ir santykiavimo su vyriausybe 
būdus. Tatai aptarusi, nutarė 
surašyti savo veiklos statutą. 
Statutas buvo surašytas ir pri
imtas. Jis neturėjo formalaus 
vyriausybės patvirtinimo. Bet
gi V. Taryba daugiau mažiau 
juo tvarkėsi, atsižvelgdama* į 
darbo praktikos iškeliamus rei
kalavimus.

V. Tarybos darbas paprastai 
vyko atitinkamos sudėties ko
si jose. Komisijos buvo sudaro
mos arba vien iš V. Tarybos 
narių, arba mišrios — iš šių pa
starųjų -drauge su referentais 
ar žinovais bendradarbiais arba 
su vienais ir antrais. Būdavo, 
kad uždavinį atlieka pavienis 
V. Tarybos narys; tuomet jo at
liktas darbas eidavo į komisiją 
arba ir tiesiog į Tarybos pilna
tį.

Į pilnatį turėdavo eiti visi ko
misijų ir pavienių V. Tarybos 
narių baigti doroti įstatymų pro
jektai. Tie gi projektai, kurie V. 
Tarybai buvo siunčiami vien su
redaguoti, tik išskirtiniais atve
jais buvo pateikiami jos pilna
čiai. Pilnaties priimti projektai 
dar eidavo į redakcinę komisiją, 
kur buvo galutinai suredaguoja
mi atsižvelgiant Į pilnaties pa
taisymus.

Min. Kabinetui arba ministrui 
teisės klausimu pareikštinos 
nuomonės projektą kiekvienu 
atveju surašydavo pirmininko 
arba jo pavaduotojo pavestas V. 
Tarybos narys. Surašytą pro
jektą svarstydavo komisija ar
ba V. Tarybos pilnatis, dėstis 
kokios rūšies bei pobūdžio buvo 
teisės klausimas.

Pilnaties posėdžiuose, be V. 
Tarybos narių, dalyvavo ir refe
rentui bei tie žinovai bendradar
biai, kurių žinios galėjo būti nau
dingos darant pilnačiai sprendi
mus svarstomais klausimais; ir 
vieni, ir antro čia neturėjo spren

džiamojo balso. Pilnaties posė
džiuose, taipjau ir komisijų po
sėdžiuose, svarstant arba ruo
šiant įstatymų projektus, galė
jo dalyvauti “atitinkami Minis
trų Kabineto nariai arba jų nu
rodyti asmenys” (V. Tar. Įst. 
S7); sprendžiamojo balso ir jie 
neturėjo, o tiktai patariamąjį.

IV
V. Taryba, savo amžių pradė

jusi 1928 m. spalio mėn. 1 d., ga
lima sakyti, ligi pat metų galo 
neturėjo nei to darbo, kuriam 
dirbti ji gal daugiausia buvo pa
šaukta, — darbo, pasakyto jos 
įstatymo §§3 ir 5, nei darbo, pa
sakyto §9, nes tų darbų, kurių 
duoti tegalėjo tuose paragrafuo
se nurodyti'Valstybės organai, 
ji dar nebuvo gavusi. Tad, dvi 
ar tris savaites rašiusi savo bū
simam veikimui statutą, ji ėmė
si 2-ame to įstatymo paragrafe 
kalbamo darbo, kurį ji galėjo 
laisvai dirbti ribose, nurodytose 
4-ame paragrafe. Tam' darbui 
ji pasirinko labiausiai akin krin
tančią civilinių įstatymų sritį, 
teikiančią tiek nuostabos: juk 
netokio jau didelio ploto Lietu
vos valstybėje veikė... keturi ci
viliniai kodeksai!. Jų vienas bu
vo Klaipėdos krašto, tai šiukš
tu — dėl to krašto autonomijos 
buvo neliečiamas! Todėl tik ki
tiems trims tebuvo galima duo
ti vieną bendrą pakaitą — arba 
juo, pakaitu, paėmus tų trijų 
kurį, tik, žinoma, ne Rusijos 
ydingąjį, tą vadinamąjį X.tomą, 
arba jam, pakaitui, sukūrus vi
siškai naują kodeksą. V. Tary
ba apsistojo prie antrosios šių 
dviejų galimybių. Visu tuo rei
kalų ji parašė raštą Min. Kabi
netui kaip organui, turinčiam 
legislacinės iniciatyvos teisę.

Besirūpinant civiliniu kodek
su pradėjo pagaliau rastis ir dar
bo, numatyto 3-me kalbamojo 
įstatymo paragrafe, — ėmė po 
kiek eiti administracinės teisės 
klausimais nuomonių pareikala
vimai. Nebetruko jau ateiti ir 
pirmieji 5-tu to įstatymo para

jekta apsvarstyti bei suredagno- ir dirbti vakarais nuo 5 ligi 1 
ti. Be to, ir administracinės tei- vai., nes oficialiųjų darbo v;

' landų nuo 8 ryto ligi 2 po pietse klausimais nuomonių pareika
lavimai kartais pavymui po vie
nas kito vis ėjo. Tad, jeigu pir
mas kelis savo amžiaus mėne
sius V. Taryba iš to visą ką da
bar pradėjo gauti, privalėjo vie
ną kitą sakytą nuomonę vyriau
sybei kartas nuo karto pareikš
ti, o turėdama gražaus laiko 
daugiau ką veikti, buvo atsidė
jus taip Lietuvai reikalingo ci
vilinio kodekso ramiai kūrybai, 
tai dabar tokiam pluoštui vy
riausybės “užsakymų” atlikti 
gavo ne tik tą kodekso reikalą 
nustumti į šalį, bet dažnokai dar 
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neganė j o.
Per V. Tarybos rankas ėjusių 

įstatymų projektų skaičiaus ne
įmanoma tiksliai pasakyti, netu
rint jų sąrašo nei priėjimo prie, 
matyti, dingusio V. Tarybos ar
chyvo, nei galint sugaudyti Lie
tuvos nepriklausomybės laikų 
periodinės spaudos, kurioje kar
tas nuo karto būdavo žinių iš V. 
Tarybos veiklos, šiaip ar taip, 
nors tiktai ir iš atminties, tu
rime pasakyti tą skaičių buvus 
nemažą — skaitomą dešimtimis.

(Bus daugiau)
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Teks aptarti piniginius reikalus
Amerikos Lietuvių Taryba, vykdydama su VLIKo 

atstovais prieš 30 metų padarytų susitarimą, kiekvieną 
metą lietuvių ir nelietuvių tarpe parinkdavo aukų ir pa
siųsdavo Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui. 
Didelius ALTo čekius VLIKui iš Amerikos išsivežė Karo
lis Žalkauskas, prelatas Mykolas Krupavičius, diploma
tas Vaclovas Sidzikauskas ir kiti VLIKo atstovai, atva
žiavę Į Ameriką Įvairiems pasitarimams su Amerikos lie
tuviais.

Amerikos Lietuvių Taryba ir šiais metais pasiuntė 
VLIKui dešimt tūkstančių dolerių, kad galėtų finan
suoti Lietuvos Išlaisvinimo darbą. Paskutiniais metais, 
kai VLIKas pats pradėjo rinkti pinigus, ALTo . VLIKui 
duodamos aukos kiek sumažėjo, bet jos vis vien retais 
atvejais būdavo mažesnės 10,000 dolerių sumos. Tuo tar
pu ankstyvesniais metais, tos sumos būdavo žymiai dides
nės. VLIKas įmetus iš ALTo gaudavo po 20,000 dolerių 
ir daugiau.

Iš viso jau susidaro gana stambi Amerikos lietuvių 
sukelta suma Įvairiems Lietuvos laisvinimo darbams. Ta 
suma jau yra peršokusi 400,000 dolerių. Ji jau artėja 
prie pusės milijono. Pastaruoju metu ALTo prašomos 
aukos laisvinimo darbams sumažėjo, todėl ir VLIKas iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos tebegauna tiktai po dešimt 
tūkstančių dolerių. Amerikos lietuvių dosnumas yra tas 
pats, o kartais jis yra dar didesnis, bet atsirado daugiau 
rinkėjų. Laisvinimo darbams aukas renka ir barzdukinė 
Bendruomenė, bet VLIKui surinktų aukų ji neduoda. Ku
riems tikslams ji naudoja Lietuvos laisvinimo darbams 
surenkamas aukas, tuo tarpu Amerikos lietuviai nežino, 
bet VLIKui, visų lietuvių įgaliotam laisvinimo darbui ves
ti renkamų aukų Bendruomenė nesiunčia.

Tai paaiškėjo šiais metais Cleveland e vykusioje Algi
manto Gečio vadovaujamoje JAV Lietuvių Bendruome
nės konferencijoje. Gečys, informuodamas suvažiavu
sius atstovus apie santykius su VLIKu, pareiškė, kad jo 
vadovaujamos Bendruomenės santykiai su VLIKu yra 
“šilti ir nuoširdūs”. Jis net pasigyrė, kad tos Bendruome
nės santykiai su VLIKu “pagerėjo”, kai VLIKas atsisakė 
pasirašyti su Amerikos Lietuvių Taryba bendro pareiški
mo, kuriuo būtų jo vadovaujama Bendruomenė nuvertin
ta ir, ko gero, sužlugdyta. Apie kokį pareiškimą Gečys

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
57.

— Ne, jis buvo labai ištroškęs. Van
dens stiklo prašė. Kannė labai supyko, kad 
jis tik vandenį geria, o ne degtinę. Kai jis 
savo troškuliui nuraminti, paprašė dar ir 
antrą stiklą, tai Kannė visai pasiuto ir nu
alpo. Reikėjo jam pačiam tada ant gal
vos šaltą-vandenį pilti. Visi subėgome prie 
j°-

— O ar tas vyras padėjo atgaivinti 
smuklininką.

— Visai ne. Jis pradingo, kaip dūmas. 
Mes nė vienas nė nepamatėme, kaip jis iš
nyko. Prapuolė, kaip nebuvęs, kaip ko
kia dvasia. Paskui atbudęs ir smuklinin
kas klausė, kur dingo tas nepaprastas sve
čias ir labai stebėjos, kad žmonių tiek daug 
buvę smuklėje ir nė vienas nematė, kaip 
jis pasišalino.

— Tikrai nuostabų dalyką man pasa
koji: buvo ten, vandenį gėrė ir dingo kaip 
dvasia. Pasakyk man, miela Valerija, ar 
jis gėrė tik vandenį ir degtinės neragavo, 
neprašė.

— Tikra tiesa, neprašė. Aš pati siūliau, 
bet jis atsisakė. Mudu tik maloniai pasikal
bėjome.

— Apie ką jis jums kalbėjo? Tur būt 
apie dangų.

— Nė apie dangų, nė apie nieką. Aš tik

(Tęsinys)
Gi kaltinti tuos, kurie nori 

ją gelbėti, yra tik grynas nesu
sipratimas, yra mulkinimas

visuomenės ir nukreipimas dė
mesio nuo tų faktų, kurie re- 
organizatorių yra keliami aikš 
tėn, kurie siekia Bendruome-

suskaldė išeiviją ir sumenkino 
pavergtosios Lietuvos laisvini
mo jėgas.

BENDRUOMENĖ IR 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS

_____ - — - : -- _ - ---- - -

kalbėjo ,tuo tarpu nežinome, jis viešai nebuvo paskelbtas. 
Jeigu VLIKas pasižadėjo pasirašyti ir nepasirašė, tai var
gu kada apie jį ir daugiau ką patirsime.

Laimė, kad tame Clevelando suvažiavime buvo Teo
doras Blinstrubas, JAV LB tarybos narys. Bet Blinstru- 
bas yra ir Amerikos Lietuvių Tarybos vicepirmininkas. 
Tame pačiame pasitarime jis paneigė anksčiau Gailos, o 
vėliau ir Gečio skleidžiamas klaidingas informacijas apie 
ALTą ir išdėstė jiems, kiek ALTas yra prisidėjęs prie 
VLIKo vedamo darbo. Teodoro Blinstrubo ramiai dėsto
mos mintys, paremtos statistiniais duomenimis, posėdin 
atėjusiems padarė gilų įspūdį. Bet jo žodžiai nei kiek 
nepaveikė Gečio. Jis ir toliau niekino ALTą ir gyrėsi apie 
nepaprastai gerus ir šiltus jo vadovaujamos Bendruome
nės santykius su VLIKu. Gečio redaguojami pareiškimai 
dar ir dabar tebekalba, kad jo vadovaujama Bendruomenė 
glaudžiai bendradarbiavo su VLIKu Helsinkio konferen
cijos metu. Jie visą dieną vargino ir trukdė kongreso ats
tovus ir valstybės departamento prieinamus pareigūnus, 
kad išlaisvintų Helsinkyje neareštuotą Dr. Valiūną. Kai 
telefonais kiekvienam jie įkyrėjo, tai jiems buvo pasaky
ta, kad pirma išsiaiškintų, ko nori, o tiktai vėliau bandy
tų trukdyti kiekvienam amerikiečiui brangų laiką.

Bet eikime prie paties svarbiausio, prie Gečio minėtos 
“šilumos”. Negirdėjome, kad VLIKas būtų pasisakęs apie 
“šiltus santykius” su barzdukinė Bendruomene, bet kon
ferencijoje ir spaudos pranešimuose iš Gečio girdėjome, 
kad tie santykiai yra labai šilti. Bet kaip Gečys juos šil
do, toje pačioje konferencijoje jau paaiškėjo. ALTo duo
tos aukos artėja prie pusės milijono dolerių, o kiek barz
dukinė Bendruomenė davė VLIKui? Pasirodo, kad ji 
nieko nedavė. Tai nereiškia, kad ji aukų negavo. 1972 
metais Vasario 16 dienos proga, kai lietuviai duoda aukas 
VLIKo vedamam laisvinimo darbui, Bendruomenė surin
ko $7,581.13; 1973 metais ta pačia proga ji surinko jau 
$12,880.75, o 1974 metais ji surinko jau $15,481.85. Iš viso 
Lietuvos laisvinimo darbui Bendruomenė surinko. $35,- 
943,73. Bendruomenės iždininko P. Mitalo, paskelbti duo
menys rodo, kad šiais metais jie surinko dar $17,241.30. 
Vien tiktai paskutiniais keturiais metais jie surinko iš 
viso $53,185.30.

Nei Gečys, nei Mitalas šių 53,185.30 dolerių VLIKui 
nepershmtė. VLIKas negavo nei cento. Lietuvos laisvi
nimo darbams surinktomis aukomis šildėsi ne VLIKas, 
bet Gečys. Ta suma turėjo būti persiųsta ALTui, o pas
tarasis būtų persiuntęs VLIKui. šiandien VLIKui auko
jamais pinigais nadojasi Bendruomenė.

Ne tiktai ALTo konferencija, bet ir už savaitės šau
kiama VLIKo konferencija turės svarstyti klausimą apie 
santykius su ALTu. Suvažiavusiems atstovams teks 
spręsti, ar jie šildysis prie šiltais žodžiais besišvaistančio 
Gečio, ir gins ardomąjį ALTo darbą vedančią barzdukinė 
Bendruomenę, ar jis keis savo taktiką ir bendradarbiaus 
su ALTu, vedančiu naudingą Lietuvos laisvinimo darbą ir; 
stambiomis dolerių sumomis šildančiu VLIKą.

jam pasakojau, o jis tylėdamas atidžiai 
klausėsi. Turiu prisipažinti, kad nesu aš 
paprasta moteris. Daug žinau, daug ma
čiau, galiu daug ir papasakoti. Esu gyve
nusi ilgai Kolorado— , ir pradėjo savo il
gas istorijas pasakoti.

Pasiklausęs kiek laiko, seklys ją per
traukė:

— įdomu, labai įdomu, bet dovanoki
te, mano žmona, kaip sakiau, sunkiai ser 
ga. Darosi neramu, bijau, kad nerasčiau 
ją mirusią, bet aš dar kai ko norėjau pa
siklausti.

— Pasakyk, kaip dabar jaučiasi smuk
lininkas Kannė po Dievo apsilankymo jo 
smuklėje?

— Kaip laikosi? Atsigavo nuo nualpi
mo, buvo kaip pamišęs. Sakiau, klausinė
jo, kur dingo tas nepaprastas svečias. Pas
kui pradėjo girdyti veltui visus svečius. 
Kvietė j smuklę, net gatve einančius, no
rėdamas pavaišinti, -atrodė, kaip visai iš 
galvos išsikraustęs. O dabar nebegeria — 
smuklę parduoda, o, koks geras biznis ei
na. Aš ir dabar pagalvoju, kad su Kannė, 
dar ne viskas tvarkoje.

— Ačiū, — pasakė jau prie durų eida
mas seklys, bet stabtelėjęs dar pasiklausė:

— A, beje, ar nenujaučiate, * kur jis 
prisilaiko, gal girdėjote, kur ir pas ką jis 
yra dar atsilankęs?

— Ne, nenujaučia, nežinau kur jis ga
lėtų būti. Girdėjau, būk jis buvęs nušau
tojo Džimio laidotuvėse, bet tikrai neži

Turime pareikšti su dideliu 
apgailestavimu, kad mūsų li
tuanistinės mokyklos yra labai 
žemame lygyje. Jose lituanis
tika labai silpna, baigę tokias 
mokyklas, retas kuris iš jų su
geba suregsti taisyklingai lie
tuvišką sakinį. O be to, nerei
kia pamiršti ir tų mokyklų va
dovėlių. Jie menki, net kaiku- 
riuose slypi prokomunistinė 
propaganda. Kam dar nėra ži
nomi pagarsėję “Tėvų name
liai”. .. bet Bendruomenės va
dai juos gina, nors jie mūsų 
atžalynui pristato Lietuvą bu
vus tamsią ir juodą...

BENDRUOMENĖ IR 
VASAROS STOVYKLOS
Apverktinoje būklėje yra 

mūsų organizacijų rengiamos 
vasaros stovvklos. Bendruo
menė nuo jų rengimų neturėtų, 
atsiriboti, bet ateiti joms pa
galbon. Padėti jas organizuo
ti, jas piniginiai paremti. Jose 
turėtų būti tik lietuvių kalba, 
šiandien tokių lietuviukų sto
vyklose kalba yra anglų, ją 
kalba ne tik stovyklautojai, 
bet ir jų vadovai. Bendruo
menės finansinė pagalba galė
tų daug padėti jose atgaivinti 
lituanisikai. Jei jaunimo kon
gresams yra surenkama šimtai 
tūkstančių dolerių, iš kurių la
bai abejotina lietuviškumui 
nauda, tai tuos tūkstančius pa
naudojus vasaros stovykloms 
tikrai, būtų didelė nauda. Ga
lima būt už tas dolerių sumas 
paruošti kvalifikuotų stovyk
loms vadovų, o be to, ir pa 
tiems tėvams būtų piniginiu at
žvilgiu didelis palengvinimas.

SPAUDOS LAIKYSENA
.Pagaliau, kaip elgiasi iki šiol 

Bendruomenės vadų įtakoj at
sidūrusi spauda? Kiek ji pa
rodė šiuo atveju objektyvumo? 
Juk jei ne “Naujienos” ar “Lais 
voji Lietuva”, tai lietuviškoji 
visuomenė nežinotų kas vyksta 
Bendruomenėje. Ir tie , ku
rie neskaito Naujienų yra pa
simetę; jie nežino, kur LB vyks 
ta ir kas ją nuvedė prie bank
roto, prie didelės krizės.

Juk Draugas, Darbininkas 
ir Pasaulio lietuvis, rašo reor- 
ganizatorių adresu tik jiems, 
kaltinimus. Esu kartą minėjęs,

Tada visuomenė žinotų, kad 
reorganizatoriai Bendruomenės 
negriauna, jos neskaldo, bet 
siekia ją išgelbėti nuo nuosmu
kio,atstatyti ją į jos darbo ba
rus. Bet deja, šiandien net ap
mokant už skelbimus, Drauge 
nėra vietos. Net nėra leista pa
sisakyti ir tiems, kurie Draugą 
prenumeruoja ir jį remia.

Ar tokia Draugo laikysena 
teisinga? Ar tai nėra slėpimas 
tiesos nuo lietuviškos visuome
nės akių? Juk pasisakant abiem 
pusėm, visuomenė galėtų pasi
daryti objektyvias išvadas. 
Kodėl frontininkų užvaldyti 
laikraščiai vengia padaryti pa
sikalbėjimus su reorgazato- 
riais? Ko gi bijoma? Atrodo, 
kad bijoma, kad nepaaiškėtų 
tikroji Bendruomenės būklė.

GARBĖS TEISMO 
SPRENDIMO • 

REKLAMAVIMAS

Kodėl slepiami buvusių Gar
bės Teismų sprendimai, kurie 
buvo padaryti jau anksčiau, 
kodėl apie juos nutylima, o 
reklamuojamas tas garbės teis
mas ir jo padarytas sprendi- 
mos, kurį Bendruomenė vadai 
specialiai suorganizavo jo sąs
tatą, ir kuris paskelbė jiems 
palankų sprendimą. Ir tik šį 
sprendimą jie išsijuosę rekla
muoja Pasaulio Lietuvyje bei 
Drauge. Ar gi, toks informavi
mas visuomenės yra objekty
vus? Tai nėra informavimas, 
o jos klaidinimas ir jos skaldy
mas.

lietuviškąją Amerikos visuo
menę, kad jai būtinai reikia 
veikti savystoviai Lietuvos lais
vinimo darbą, kad ji išradusi 
naujus metodus, tai veiklai vyk
dyti. Jos vadai turi atsisakyti 
aukščiau minėtų savo veiks
mų ir daromų nuklydimų; kas 
Bendruomenę sumenkino, jos 
apimtį susiaurino. Jei jie pa
rodytų daugiau geros valios, 
daugiau jie pasineštų į kultū
rinę veiklą, lietuvybės išlaiky
mą, juk tuo pačiu jie veiktų 
ir paremtų kad ir netiesioginiai 
Lietuvos. laisvinimo veiklą.

TENKA TIK SVEIKINTI 
OPOZICIJĄ

Todėl opoziciją ir jos veikė
jus, išdrįsusius gelbėti LB, 
tenka tik sveikinti ir linkėti iš
tvermės, kad nebijotų jų puo
limų biaurių anonimininiais 
laiškais iškoliojimų ir grąsini- 
mų bei pravardžiavimų, nes 
yra pasiryžę Amerikoje reorga
nizuoti; gelbėti ją iŠ nuosmu
kio, padaryti ją visų lietuvių 
organizacija.

Tenka tik sveikinti reorga- 
nizatorius, nes jie riėsiekia 
Bendruomenės škaldyti, ar 
įkurti naują, bet ją, taip pa
tvarkyti, kad ji darniai veik
tų su kitomis JAV egzistuojan
čiomis institucijomis. Ir kad 
ji apjungtų šūkiu visą lietuviš
ką išeivijos visuomenę: “Lietu
viai vienikytės, lietuvybės iš
laikymui ir kavai už Tautos 
laisvę!”

(Pabaisa)

OPOZICIJA IŠNYKTŲ

Ar Bendruomenės vadai de
da pastangas ir ar jiems rūpi 
jos vienybė? Ar jie rūpinasi 
kaip nors išlyginti tas atsiradu
sias negeroves Lietuvių Bend
ruomenėje? Ne! Jei Tarybos; 
suvažiavimuose bandoma tai

— Islandija nutraukė pasita
rimus su britais dėl žuvų gaudy
mo Islandijos vandenyse. Jeigu 
Islandija siųs karo laivas, tai 
britų kreiseris gins savo žvejus.

— Argentinoje prezidento ir 
kongreso' rinkimai iš 1977 me
tų, atkelti į 1976 metų pabaigą.

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

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

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

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

nau, gal tik taip kalba.. Sakau, jei pačiam 
pavyktų kur jį atrasti ar sutikti, pasakyk 
jam, kad dar vienas nepagydomas ligonis 
— Valerija — trokšta jį pamatyti.

Seklys, dabar jau neslėpdamas savo vei
de šypsenos, nusilenkė jai ir išėjo. Apsu
kęs vieną bloką, kad nebūtų pastebėtas 
Valerijos, skubėjo į Kannės smuklę. Smuk
lės tarpduryje susitiko! tris jau gerokai iš
gėrusius vyrus. Pats smuklininkas pašali
nęs stiklus nuo baro, Šluostė su kempine, 
kas buvo prilaistyta geriančiųjų. Smuklė 
buvo tuščia, bet kaip sekliams įprasta, 
Maikis Grinenbergas ją apžvelgė nepaste
bimu seklišku žvilgsniu, kaip patalpa at
rodo, kur kitos išėjimo durys, langai, kad 
patys bemedžiodami nusikaltėlius^ nepa
pultų į kokius spąstus ir nebūtų patys jų 
sumedžioti. Nors ne taip mokėdamas nu
slėpti savo žvilgsnius, atidžiai pasižiūrė
jo į savo nau jai įėjusį svečią. Jis ir turėjo 
patyrimą įspėti net ir jani nepažįstamus 
atėjusius asmenis. Nujausdamas ir plėši
kus, nors jie iš karto it neliepdavo pakelti 
rankas ir kaip ir kiti svečiai pasiprašyda
vo ir net išgerdavo degtinės.

Nesunku buvo jam atspėti ir atėjusius 
smuklės tikrintojus — inspektorius, jei jie 
iškarto nep risi statydavę, kas esą ir ko at
vykę. Greit susivokdavo, kai sėkliai, ką 
nors sekdami, ieškoda&i nusikaltėlių, ap
silankydavo jo smuklėje. Ptie pastarųjų 
iš karto ir priskyrė ir naujai atėjusį svečią. 
Jam prisėdus prie staid, jis skubiai priėjo

prie jo ir neklausė, kaip paprastai, ką nori 
gerti, bet rimta veido išraiška mandagiai 
kreipėsi:

— Kuo galėčiau, ponas, jums patar
nauti?

— įpilkit stiklą Calvert, — ir atidžiai 
pažvelgė į jo veidą.

Smuklininkas įpylė, ir seklys tuoj jį 
išgėrė, nespėjus nė bonkos padėti į vietą. 
Supratęs, kad gal gers jis ir kitą, Kannė 
vėl papildė stikliuką.

— Čia bus nuo manęs, berods, pirmą 
kartą lankotės mano smuklėje.

Kiek nustebęs seklys tokiu greitu smuk
lininko vaišingumu, jį vėl išgėrė ir papra
šė įpilti dar ir trečią ir jau be jokių kitų 
pašalinių kalbų kreipėsi tiesiai į smukli
ninką.

— Esu girdėjęs jūsų smuklę lankant 
vieną, laikomą nepaprastu asmeniu. Tu
riu asmeniškų reikalų, taip sakant, dvasi
nių išgyvenimų, norėčiau jį surasti. Ti
kiuos turite jo adresą.

Supratęs smuklininkas jo tikslus, su 
šypsena atsakė:

— Kaip ir žinau. Jis gyvena aukščiau.
— Aukščiau, kitaip sakant pas jus ant

rajame aukšte.
Iš karto nesupratęs, ką smuklininkas 

norėjo jam pasakyti ir beveik apsidžiau
gė, suradęs jau ieškomą siūlo galą. Bet 
smuklininkas papurtė galvą, sakydamas:

— Ne, dar aukščiau.
— Tai sakai trečiajame ...

— Dar aukščiau; daug aukščiau, pa
aiškino Kannė, pakeldamas aukštyn savo 
ranką, lyg norėdamas parodyti į dangų.

Nors ir nejaukiai pasijutęs, seklys vis 
dar nenorėjo taip lengvai baigti pasikal
bėjimą.

—Juokauji, bet aš rimtai kalbu. Gir
dėjau policija nori jį areštuoti ir norėjau 
per jus jį įspėti apie jam gręsiantį pavojų.

Kannė paėmė ir pripylė vėl stikliuką, 
sakydamas:

— Kam čia kalbėti niekus. Išgerk, bus 
tau sveikiau ir linksmiau.

Išgėręs ir kiek rausdamas, sektys pa
dėkojo, išeidamas pagalvojo:

— Matai, tur būt, kelius dašimtmečius 
laikė smuklę, susikrovė daug pinigų, bet 
ir pats begerdamas protą prarado.

Jam išėjus, smuklininkas Kannė likęs 
tuščioje smuklėje, savo mintis apie seklį 
išreiškė garsiai:

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
2858 W. 6 3rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AJCUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6+49 S©. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 

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

DU C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tehf. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
840 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree.

. ir šeštai, tiktai susitarus._____

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.; 562-2727 arba 562-272S

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. GLEVECKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
Tel.: 5614605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS —s CHIRURGIJA 
. _____ O F I S A.Į;

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

’’-'Valandos pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-1818
Rsridenciios: 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
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso felef.: HEmlock 4-2123 
Retld. telef.: Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Vai.: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospecf 6-5084
I- — —----- ' ' 1 - - 1 ■
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^Sovietų S-ga laužo susitarimus Helsinkyje
Tarptautinė komisija surinka duomenis ir 
išsiuntinėjo suinteresuotoms institucijoms

Tarptautinėje apklausinėjimo 
Jury komisijoje, kurios posė
džiai buvo spalio 17-19 d. Kopen
hagoje, lietuvių atstovu buvo dr. 
Aleksandras Štromas, oficialiai 
atstovavęs Angliją. Jis buvo tos 
komisijos teisiniu ekspertu, taip 
pat sudarė 24 klausinėtų liudi
ninkų parodymų santraukas ir 

[išvadas. Tarpe liudininkų buvo 
2 lietuviai — S. Kudirka ir J. 
Jurašas, nušvietę okup. Lietu
voje vykstančius persekiojimus 
ir rezistenciją paskutiniame de
šimtmetyje. Jury komisijoj bu
vo 12 narių iš 9 Europos valsty
bių. Komisiją papildė Danijos 
parlamento nariai, kurių rūmuo
se vyko ši konferencija.

Pasiremdama liudininkų pa-

GĖLININKAS 
(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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G S L I N Y C I A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: P R'8-0833 ir PR 8-0834 
■g--------- ■■■■=======================

PERKRAUSTYMA1

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

f, . -. —?

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

• Visos programos iš W0PA, f
I 1490 kil. A. M. '

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE. I 

CHICAGO, ILL. 60629
V ■ -------------- ‘J

rodymais, Jury komisija nusta
tė,

• kad minties ir žodžio laisvė 
Sovietų Sąjungoje yra varžo
ma; :

• kad savivaliaujantis elgesys 
apsunkina gyvenimo sąlygas, 
pvz., ieškant darbo, buto ir mo
kymosi galimybių;

• kad judėjimo laisvė viduje 
ir į užsienį, o taip pat emigra
cija yra varžoma;

• kad religijos laisvės yra sti
priai suvaržyta;

• kad gyvybiniai interesai ir 
aspiracijos sovietų tautinių ma
žumų, pvz., žydų ir sovietinių 
tautų, yra užgniaužiami, ypa
tingai tų tautų, kurios yra nete
kusios tautinių teritorijų, kaip 
Krymo totoriai ir Volgos vokie
čiai;

a kad Sovietų Sąjungoje žmo
nės netenka laisvės ir yra užda
romi kalėjimuose, stovyklose ir 
psichiatrinėse ligoninėse, labai 
dažnai nežmoniškose sąlygose, 
nors jie aiškiai turėtų būti lai
komi politiniais ’ kaliniais. Iš pa
teiktųjų duomenų komisija ne
gali tiksliai nustatyti jų kiekio.

Apklausos duomenys suteikia 
komisijai pagrindą abejoti, kad 
Sovietų Sąjunga prisilaiko Tarp
tautinių Civilinių ir Politinių 
dėsnių, nustatytų tarptautine 
sutartimi, kurią Sovietų Sąjun
ga ratifikavo 1973 m., ir 1975 
Helsinkio deklaracijos, kurią So
vietų Sąjunga taip pat pasirašė. 
Ypač tų deklaracijos punktų, ku
rie liečia žmogaus teisių gerbi
mą ir pagrindines laisves, įskai
tant Įsitikinimų, sąžinės, religi
jos bei tikėjimo, ąpie kurias sa
koma: “dalyvaujančios valsty
bės gerbs žmogaus teises ir pa

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA
Tai buvusio vyriausiojo skau

tininko, Lietuvos kariuomenės 
kapitono Petro Jurgėlos ilgų me
tų darbo vaisius — 824 pusi, gra
žiai išleista, P. Jurkaus iliustruo
ta, lietuvių skautų sąjungos lei
dinys. Susipažinti ir pasinaudo
ti šia knyga labai gerai padeda 
Onos ’ Saulaitienės sudarytas 
vardynas.

Plačiai aprašoma Lietuvos 
skautijos kūrimosi pradžia, iš 
kurios mes sužinome, kad pirmi 
Lietuvos skautijos vienetai bu
vo įsteigti 1917.IX.9 d. Vorone
že, M. Yčo lietuvių gimnazijoje. 
Čia mokėsi ir Stasys Lozoraitis, 
bet priklausė lenkų skautams ir 
į lietuvių skautų organizacijos 
užuomazgą nesijungė. 1918.X.1 
d. buvo įsteigtas pirmas lietuvių 
skautų vienetas Vilniuje, į kurį 
netrukus prisistatė lenkų pa- 
skautininko uniforma ir ženk
lais Izidorius .Kriaunaitis, vė
liau Lietuvos kariuomenės gen. 
št. pulkininkas. Kaune pirmą- 
sis skautų vienetas buvo įkur
tas 1919 m. vasario mėn.

1930 m. Lietuvoje jau buvo 
208 skaudų vienetai su 4,770 
skautai-ėmis, o 1935 m. 15011 
skautų-čių.

Prie mūsų kariuomenės kava
lerijos dalinių buvo susidarę 
skautai raitininkai. Alytuje, kur 
stovėjo mūsų ulanų pulkas, 
skautus jojimo meno mokė lei
tenantai Germantavičius, Pade
gimas, žemaitis, Banaitis ir k. 
Tauragėje, kur stovėjo dragū
nų pulkas, skautus raitelius mo
kė leitenantai R. Alinderis, A. 
Kemeklis, V. Smieliauskas ir 
A. Sušinskas.

1944 m. raudonajai armijai 
okupuojant Lietuvą, daug skau
tų pasitraukė į vakarus Ir 1948 
m. Vokietijoje ir Austrijoje jau 
veikė 5.286 lietuviai skauiai-tės.

Knygoje plačiai aprašyti Lie
tuvos skautų žygiai ugdant lie
tuvių tautos krikščioniškumą, 
koVojhnt dėl Lietuvos laisvės, 
gerbiant motiną ir auklėjant 
motinas, padedant artimui var
ge ir nelaimėje, išryškinant Lie
tuvos praeitį, gerbiant Lietuvos 
didvyrius ir karžygius, Ugdant 
gerus tėvynininkus, tvirtinant'

grindines laisves, įskaitant įsi- 
tikiriimo, sąžinėss, religijos ar 
tikėjimo, visiškai neatsižvelgda
mos | rasę, lytį, kalbą ar religi
ją”. Apie tai toliau sakoma, kad 
dalyvaujančios valstybės “padės 
ir ragins efektingai vykdyti ci
vilines, politines, ekonomines, 
socialines ar kitokias teises bei 
laisves, liečiančias žmogaus as
menišką pagarbą ir turinčias 
reikšmės jo pilnutiniam išsivys
tymui” (I. A. art. VH).

Komisija nori atkreipti dėme
sį į šiuos du Helsinkio deklara-
bijos dėsnius art. VII:

“šiuose rėmuose dalyvaujan
čios valstybės pripažins ir gerbs 
individo laisvę išpažinti ir prak
tikuoti, vienam ar kartu su ben
druomene, religiją ar tikėjimą, 
kurį diktuoja jo sąžinė”.

“Dalyvaujančios valstybės, 
kurių kraštuose yra tautinių 
mažumų, gerbs toms mažumoms 
priklausančią asmenų teisę į ly
gybę prieš įstatymus, suteiks 
jiems progą naudotis žmogaus 
teisėmis ir pagrindinėmis laisvė
mis ir apsaugos šioje srityje jų 
teisėtus Interesus”.

Tikėdama, kad Sov. Sąjungos 
pasirašytoji deklaracija ateity 
apsaugos nuo žmogaus teisių 
pažeidimų, kurie buvo suminėti 
šioje apklausoje, komisija krei
piasi kartu su Nobelio taikos 
premijos laureatu Andriejum 
Sacharovu į sovietų vyriausybę, 
prašydama paleisti visus politi
nius kalinius, kaip pirmąjį žings-- 
nį į Helsinkio deklaracijos vyk
dymą.

Komisija konstatavo, kad šiuo 
metu veikiančios konvencijos 
nesuteikia pakankamai garanti
jų politiniams kaliniams. To
dėl komisija mano, kad reikia 
sukurti pasaulinio masto kon
venciją politiniams kaliniams 
apsaugoti.

lietuvių’tautos pamatus, auklė
jant ir mokslinant lietuvių tau
tą, ugdant- lietuvių tautos me
ną, kuriant'grožinę ir vaizdin
gąją literatūrą, ugdant fizišką 
tautos pajėgumą, atkuriant tau
tines lietuvių kultūros vertybes, 
auklėjant ir parengiant kariuo
menę kovai, sušaulinant Lietu
vos kraštą, atgaivinant žirginį 
sportą, ugdant Lietuvos jauni

STANLEY LUKAS 
Gyveno 729 W. 19 Street

Mirė 1975 m. lapkričio mėn. 19 dieną, sulaukęs 81 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr.

Amerikoje išgyveno 64 metus. v 5
Paliko nuliūdę: sūnus — Stanley Lukas Jr., marti Florin, posūnis 

John Šimkus, jo žmona Ann, duktė Stella Urbanski, jos vyras Michael, 
anūkai — David Lukas, Lawrence Urbanski su žmona Nancy, ir Mary 
Royce su vyru Steve, daug proanūkų ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. /

Lietuvoje liko brolis Nikodemas ir sesuo Adelė.
Velionis buvo mirusios Auna vyras ir mirusių Pete Šimkus taip 

pat Anthony Vidugiris patėvis.
Kūnas pašarvotas Pnillips ir Labanauskų koplyčioje, 3307 So. 

Lituanica Avenue.
v. šeštadienį, lapkričio 22 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios i Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamal
dų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Stanley Luko giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
SOnus, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai A. M. Phillips, Tomas ir Laurynas Laba
nauskai. TeL YA 7-340L

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Vienerių Metų Mirties Sukaktis

I' , PAULINE STANAITIS
Gyveno Clear^'ater, Florida. 

Ajiksčiau gyveno Chicago, Illindis.

Mirė 19^4 m. lapkričio mėn. 21 dieną, sulaukusi 88 metu am
žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Priklausė Lietuvių Žagarės it Suvalkiečių klubams.
Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Liūdėti liko: sūnus Boland, duktė Josephine Dennis, ddkterė-

Čids — Mary ir EmUjr Gedmin bei kiti giminės, Ataugai, ir pažįstami.

Mūsų Brangioji Mamytė! ’ i *
Mes niekados neužmiršime Tavo meilės!
Our beknfred Mother and Friend:
We will newer forget Your greit lowe and kindness.

Dvkfe JoMpMne, sOnOt Roland It draugai.
Į   - : ... -----  -r.-Į... jx- ~ im. į ji   im W min   fiimr. .........   u
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mo kovingumą, kovojant dėl Vil
niaus, Lietuvą susiejant su jū
rą, kuriant karinį laivyną, skau
tiškai pasirengiant ginti Tėvy
nę, tvirtinant tautos vienybę ir 
saugumą.

Toliau knygoje aprašomi pa
sakiški mūsų tautos didvyriai, 
kankiniai, veikla okupacijų me
tu, partizanų žygiai ir aukos.

Plačiai aprašoma ir lietuvių 
išeivija; kūryba ir veikla po 
svetimu dangum, religinis, dori
nis ir tautinis auklėjimas, dai
na ir muzika, dailė, lietuviškoji 
architektūra, spauda, literatūra, 
lietuvių enciklopedija, kultūri
nė ir visuomeninė veikla, pasau
lio lietuvių bendruomenė ir kova 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Kaž kodėl autorius nutyli apie 
Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri 
buvo įkurta, kaip tik raudonoji 
armija okupavo Lietuvą ir ku
rios garbingi veikėjai Leonar
das šimutis, Pijus Grigaitis, An
tanas Rudis ir kiti įdėjo tiek 
daug pastangų, kad Lietuvos 
okupacija nebūtų įteisinta ir kad 
lietuviai politiniai pabėgėliai nuo 
komunistų, nebūtų atiduoti So
vietų Sąjungai.

šiaip jau knyga tikrai verta 
nusipirkti, ypač buvusiems ir 
dabarties skautų veikėjams. 
Kiekvienas čia atras ką nors nau
jo. Pavyzdžiui, kad vaduojant 
Klaipėdos kraštą, Itn. Kriaunai- 
tis, paskui gen. št. pulkininkas, 
buvo nujojęs su savo būriu į' 
Tilžę arba, kad tas pats Kriau- 
naitis, būdamas gusarų pulko va
du, okupuojant Lietuvą raudo
najai armijai, buvo paruošęs gu
sarų pulką kautynėms, bet kai 
tą patyrė kariuomenės vadas, 
tuoj jį perkėlė į karo mokyklą.

Stepas Paulauskas

Susirinkimą 
PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuviu Namy 
Savininky organizacijos narių susi
rinkimas Įvyks lapkričio mėn. 21 d. 
7:30 yaL vak. parapijos salėje, 6820 
So.. Washtenaw Ave. Susidarė daug 
svarbių reikalų aptarti. Prašome na
rius ir svečius skaitlingai dalyvauti.

Stasys Patlaba, sekretorius

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*J«i laikysite mano {sakymus, jūs pasiliksite mano moiloje, kaip ir 

ai laikiau savo Tėvo Įsakymus ir pasilikau jo meilėje". — Jono 15:10.

Mylimieji skaitytojai, būkite atsargūs kaip jūs pasielgiate su Viešpaties 
įsakymais. Turime pirm savęs mūsų Viešpaties pareiškimą, kad jis pasiliko 
dangiškojo Tėvo meilėje ir buvo mylimiausiu Sūnumi dėlto, kad buvo pa
klusnus savo Tėvui. Mūsų Viešpaties patarimai ir reikalavimai nėra persun
kite ir nėra duoti mus nugązdinti. Priešingai pasakyta: “Tai aš jums kalbė
jau, kad mano džiaugsmas būtų jumyse ir kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas”. 
(Jono 15:11). Kurie gyvena arti prie Viešpaties, žino kad paklusnumas Vieš
paties žodžiams ir pasilikimas jo meilėje, yra didžiausias džiaugsmas, sve
riantis daugiau negu visos pasaulio linksmybės

Km antrų antradionj Sophio Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
toji? aiškinimus.

Vl*l žino, kad mirtis yrs žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusiai t? | tį klausimu atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS j
MARQUETTE FUNERAL HOME Į

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

< ..................... .....-..

— Liėtuviy Žagarės klubo priešine- 
tinis susirinkimas Įvyks sekmadieni, 
lapkričio 23 dieną 1:00 vai. popiet, 
4346 So. California Ave. Nariai kvie
čiami atsilankyti, nes yra daug svar-, 
biu reikalų aptarti ir bus valdybos 
rinkimas 1976 metams. Po susirinki-( 
mo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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



NOTARIATAS

lietuvis

ADRESAS

HEART
FUND

trims mėn
— $26.00,

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

— $8.50.
pusei metų

$31.00 metams.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Ill. 60608

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

GA 4-8654

lietuvio 
dvasinį 
žinome

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

REpvblIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

KAPOČIUS ATVYKO Į ČIKAGĄ
Juozas Kapočius, Lietuvių En

ciklopedijos leidėjas, atvyko į 
Čikagą Encyclopedia Lithuanica 
ir kitų leidinių reikalais.

Kas norėtų Kalėdų dovanoms 
užsakyti Encyclopedia Lithuani
ca, Lithuanians in America ar 
kitus Lietuvių Enciklopedijos 
leidinius, galėtų tai padaryti 
tuojau, susisiekiant su J. Kapo
čium, apsistojusiu pas savo duk
rą ir žentą B. B. Pabedinskus, 
telefonuojant 858-3837. Patogu
mo dėlei šiuo telefonu galima 
bet kuriuo metu užsisakyti lei- 
dyklos Teidiutus^... ė-_.: (Pr).

E. Cleaver grįžo Amerikon

New York, N. Y. — Elridge 
Cleaver, praleidęs 7 metus už
sienyje, grįžo į New Yorką ir 
yra pasiruošęs eiti į teismą ir 
į 'kalėjimą Cleaver buvo juo
dųjų panterų garsiausias propa
gandos ministras. Jaodukų mi
tinguose jis sakė labai griežtas 
kalbas, kvietė juodžius sukilti 
ir pats rodė pavyzdį, kaip reikia 
su policija susišaudyti. Jis su
žeidė vieną Kalifornijos polici
ninką, bet buvo sučiuptas ir pa
trauktas teisman.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glmlnty 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

iunčiu ..................  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
ajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
Pietvakarių apylinkėje. Galima nau 
dotis virtuve. Pageidaujama subren 
dusi moteris. Prašoma kreiptis an 

•_ gliškai.
Tel. 737-5211

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbininku Ir Darbininkių

WANTED
MIDDLE AGED COUPLE 

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

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

Tel. PR fi-3035

♦ Amerikos Lietuvių Daili
ninkų S-ga maloniai kviečia at
silankyti į ruošiamą M. K. Čiur
lionio minėjimą, kuris įvyks 
s. m. lapkričio mėn. 23 d. 3 vai. 
p. p. Čiurlionio Galerijoje, Incn 
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.

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANT1NAS

Gen. Francisco Franko kartu su savo žmona Dona Carmen Polo de 
Franko. Jiedu čia matomi Madride vykusių -futbolo žaidynių ati

daryme.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ IMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVE. - 

Tel. 257-5861

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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, III. 60608 arba skam
binti telefonu 421-6100. (Pr).

NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

♦ šakių Apskrities klubo tra
dicinis derliaus šventės banke
tas įvyks lapkričio 29 d. 7 vai. 
vak. Lietuvos Vyčių salėje, 
2455 m. 47 St. šalta ir karšta 
vakarienė, laimėjimai. Šokiai 
grojant A. Ramonio orkestrui. 
Stalus užsisakyti pas P. Paketu- 
rienę. Tel. VI 7-3856. Laukia
mi ir pavieniai. Valdyba

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatai! 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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

PIRKSIT — PARDUOSIT ■ 
_ nuomostt.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS

— Prof. Bronius Voveris va
dovauja Kings kolegijos vyrų 
chorui, Wyoming klonyje. Spa
lio 16 d. choras sėkmingai kon
certavo Harrisburgo Wm. Penn 
muziejaus salėje. *

— Adelė Laužikienė, Atlantic 
Beach, N. Y., kartu su gerais 
linkėjimais ir prenumeratos pra
tęsimu, atsiuntė Naujienų pa
ramai penkinę. Po 4 dol. at
siuntė Stasys Tikuišis iš Rock- 
fordo ir A. Matulis iš Detroito. 
Vienas detroitiškis užsisakė 
Naujienas 6 mėn., bet pavardės 
prašė neminėti. Naujienų va
dovybė nuoširdžiai visiems dė-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

'ASMENIŠKOS
AMERIKIEČIŲ PAJAMOS

Atrodo, kad Amerikos ūkis 
ima judėti į gerąją pusę. Tai 
rodo padidėjusios asmeniškos 
amerikiečių pajamos, kurios 
spalio mėnesyje padidėjo 12,7 
bilijonais dolerių arba 1 %. So
cialinio draudimo įplaukos pa
didėjo 800 mil., o farmerių — 
100 mil.

DIDĖJA
PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

Federal Home Loan Banko 
taryba skelbia, kad už paskolas 
naujiems namams pirkti nuo
šimčiai padidėjo. Spalio mėne
syje už paskolą buvo imama 
vidutiniai 9,01%, kai mėnesiu 
anksčiau tebuvo imama 8,94%.

Už paskolas seniems namams 
pirkti dabar reikia mokėti 
9,18%. Tuo tarpu už senų na
mų pirkimo paskolas rugsėjo 
mėnesyje tebuvo reikalaujama 
9,13%.

Pavergtoje tėvynėje 
turi kentėti, nes kitokios išeities 
nėra, bet čia laisvame krašte 
kas verčia savivaliauti “komite
tui”, kuris nori tvarkyti taip, 
kaip okupuotoje Lietuvoje? Ir 
kas verčia brukti atžalynui klai
dinančius vadovėlius bei “Isto
rijas” ir galų gale, kas privertė 
kun. dr. Antana Juška klaidinti 
“patikslinimais?”, o mano ko- 
respondencijoje.nėra nieko klai
dinančio, tendencingo nei blo
gos valios, bet tik paminėti fak
tai. Romas Kirstukas

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
VERTIMAI.

$30.00, pusei metu — $16.00, 
Kitose JAV vietose metams 
mėn, — $2.50. Užsieniuo- 

unčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$1,0. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

o JAV L. B. (Reg.) Cicero 
Apylinkės RUDENS BALIUS 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 29 d., 
7 vai. vak. šv. Antano parapijos 
salėje, 1500 So. 49tii Ct., Cicero, 
III. Trumpa meninė programa. 
Bus šalta ir šilta vakarienė. 
Veiks gėrimų bufetas. Links
mins Dargio orkestras. Auka 
7.50 dol. Apylinkės Valdyba

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

— Fl. Kurgonienė, aktyvi 
skautininke, jautriais žodžiais 
pasveikino Balfo Seimą Skautų 
S-gos vardu ir įteikė piniginę 
auką. J

— 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.

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
vijom* progom*.

3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

o Primename mūsų klien
tams, kad dabar yra laikas siųs
ti kalėdinius oro pašto siuntinė
lius į Lietuvą. Taip pat praneša
me, kad dabar vėl yra galimy
bė siųsti labai naudingus ir ne
aukšta kaina maisto siuntinius 
iš Europos sandėlių. Gifts Par
cels to Lithuania, M. Noreikie- 
nė 
69 St., Chicago, DI. 60629 
WA 5-2787. (]

MUMS GERAI KARTU
6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 

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

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

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

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15.000 metinių pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.

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

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairiy prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Lietuvos kaulių Sąjungos 
Tremtyje Centro Valdyba savo 
posėdyje lapkričio 8 d. Detroi
te nutarė paskirti Naujienų pa
ramai 25 dol., kuriuos atsiuntė 
per ižd. St. Bernatavičių. Nau
jienų vadovybė nuoširdžiai dė
koja.

•°- Valdybos nutarimu, už vi
sus mirusius klubo narius ir 
lietuvius, žuvusius ginant Lie
tuvos laisvę, lapkričio 22 d. 11 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje bus atnašaujamos Šv. Mi
šios. Klubo nariai raginami tą 
dieną atvykti į pamaldas.

Chicagos Anglijos-Britanijos 
Lietuviu. klubas

— Jonas Dovydėnas, Aleksas 
Urba ir kun. Algimantas Kezys 
sudaro foto nuotraukų parodos 
vertinimo . komisiją. Paroda 
atidaroma šiandien Jaunimo 
centre.

tybė pasaulyje ir žmonėms čia 
geriausia gyventi.

Amerikoje, jo nuomone, yra 
geriausios sąlygos kiekvienam 
žmogui tą gyvenimą gerinti. Jis 
yra pasiruošęs eiti. į teismą, o 
vėliau Į kalėjimą, kad galėtų vė
liau, atlikęs bausmę, dar lais
vai pagyventi. Septyni metai 
užsienyje išvaikė visas panterų 
iliuzijas. Propagandos minis
tras tai viešai prisipažino.

° 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).

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

žiaus asmuo. Tel. 436-0797.

Dar turiu patikslinti kun. A. 
Jušką dėl jo klaidinančio išsi
reiškimo, kuriame jis (sako: 
“Abejose šiose mokyklose, nei 
tėvų komitete, nei mokytojų 
tarpe nėra jokių komunistuo
jančių, kaip anas blogos valios 
korespondentas įžiūri”.

Mano korespondencijoje nėra 
parašyta “komunistuoj antis”, 
aš parašiau “bolševikų prakti
kuojama sistema”, tai yra ta 
pati “sistema” kurią bolševikai 
užkrovė mūsų pavergtos tėvy
nės gyventojams, ir per viso
kius “komitetus” varžo ir tvar
ko ne tik kasdieninį 
fizinį gyvenimą, bet ir 
bei religinį, ką plačiai 
iš L. K. Kronikos.

mokyklų
Antaną Juš- 

pasi-

— Metinė gyvulių paroda su 
įvairiomis programomis prasi
dės lapkričio 27 d. Chicagos 
tarptautiniame amfiteatre. Ji 
tęsis iki gruodžio 2 d. Tuo lai
ku Chicagoje bus 4-H organiza
cijos atstovai konvencija.

— Miško saugonių distriktas 
praneša, kad Cook apskr. sau
gonių ežeruose ir lagūnuose yra 
svečių. Tai antys ir žąsys, ke
liaujančios iš Kanados į pietus. 
Praeitą mėnesį buvo apie 400 
žąsų ir 3,000 ančių. Manoma, 
kad Cook apskr/ saugonėse su
stos poilsiui apie 2,000 žąsų ir 
iki 8,000 ančių. Didžiausios žą
sys sveria iki 16 svarų, o mažo
sios tik 4—6 svarus. Yra gera 
proga lankyti miškų saugones ir 
stebėti šiuos keliautojus bei ki
tus gamtos gyvius.

— Algis Mitkus iš. - Newton, 
Mass., Bostono Lietuvių pilie
čių draugijos vicepirm., pak
viestas į Bentley kolegiją dės
tyti Santykių su visuomene ir 
Prekiavimo kursą. 1,

— Muz. Jurgio Petkaičio va- 
dovauja'mas Hartfordo lietuvių 
moterų choras ir solistas dr. 
Izidorius Olis dalyvaus Bosto
no ramovėnų ruošiamo Lietu
vos kariuomenės minėjimo pro
gramoj lapkričio 23 d. Piliečių 
klubo salėje.

tetų” sekančiu žygiu: Tuoj po 
paskelbimo Naujienose mano 
korespondencijos “Ar ne įtarti
na?”, virš minėtas “tėvų komi-| 
tetas”, vadovaujamas p. Juozo 
Aršlikio, reikalavo Cicero Šv. Į 

16 Antano bažnyčios klebono, kad 
atleistų iš pareigų ne tik moky
toją, bet ir patį Lit 
direktorių kun. dr 
ką! Tik tvirtas klebono 
priešinimas pastarajam 
komiteto” reikalavimui,- 
bėjo kun. Jušką.
Kun. <lr. A. Jušką savo 

tikslinime” sako: .. mokyto
jai geri ir pasiaukoję”, bet nepa
sako kurių mokytojų kėslu yra 
užkrauta VII klasės mokiniams, 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpį dergianti Vincento 
Li Ulevičiaus “Lietuvių tautos ir 
valstybės Istorija”, kurią pats 
kun. dr. Antanas Juška “įverti
no”! !).(žiūr. “Lietuvių tautos 
ir valstybės Istorija”, Pratarmė, 
psl. 11).

“Draugas” Nr. 256. š. m. lap 
krivio 1 dieną atspausdino kun 
dr. Antano Juškos, Cicero Lit 
mokyklų direktoriaus “patiksli
nimą” dėl mano parašytos ko
respondencijos, tilpusius Nau
jienose š. m. rugsėjo mėn. 
<1., pavadintą: “Ar ne įtartina 
kurią jis įvertino, kaip klaidin
gą ir lendencigą. o mane pava
dindamas “blogos valios kores
pondentu”, bet kun. A. Juška 
savo patikslinime nei vienu žo
deliu neprisiminė apie mokyto
ją p. Antaniną Repšienę, ku
rią, kun. A. Juškos vadovauja
mu Lit. mokyklų tėvų komite
to “nutarimu” atleido iš moky
tojos pareigų be rimtos niotivi- 
zacijos.

Aš-toki “tėvų komiteto” elge
sį pavadinau “bolševikų prakti
kuojama sistema, kur komite
tas gali daugiau negu direkto
riai”.

Toks mano išsireiškimas bu
vo pa tvirtintas to paties “komi-

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

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

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

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

vienam mėn. S3.00.
— $14.00, vienam
Susipažinimui

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

1)018 ylentntel4
f f kailininką E&i

Chicago Je------
^AfoNORMANĄ 
JgfiR^BURŠTEINĄ 

263-5826 
fra 7^ (phuRo*) ir 

677-8489 
(buto)

Jam buvo paskirtas užstatas. 
Jis pasinaudojo laikina laisve ir 
pabėgo į Kubą. Ten kartu su 
Castro ruošė revoliucija ir sa
kė kalbas prieš JAV. Iš Kubos 
buvo nuvažiavęs į Alžiriją, o iš 
ten pateko net į Pekiną, visur 
šmeiždamas ir niekindamas JAV 

Galų gale Alžiro vyriausybė 
paprašė iš jo pasiaiškinimų, iš 
ko jis maitinasi. Cleaver iš Al
žiro išvažiavo į Paryžių, o iš ten 
paprašė leisti jam grįžti į Ame
riką. Jis priėjo išvados, kad 
JAV yra pati laisviausia vals-
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VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

HOME INSURAN

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320
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