
Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS UŽ TAUTOS LAlSVf

Chicago, Ill. — Pirmadienis. Rugsėjo-September 15 d., 1975 m.VOL. LXI Price 15c

The First and Greatest 
Lithuanian Daily in America

The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United States

215Kaina 15c

SOVIETŲ POLICIJA SUĖMĖ 
RAŠYTOJĄ ANDREJŲ AMALRIKA 

Tvirtina, kad ligonis neturėjo valdžios 
leidimo gyventi Maskvoje

MASKVA, Rusija. — Praeitą sekmadienį sovietų policija ir 
vėl suėmė rašytoją Andrejų Amalrikę, parašiusį knygą “Ar So
vietų Sąjunga išsilaikys iki 1984 metų?”

Sovietų valdžia už drąsą pra
našauti liūdną ateitį, nubaudė 
Amalriką penkeriais metais ka
lėjimo. Jį pasiuntė prievartos 
darbams į Sibiro šiaurę, kur ra
šytojas visai neteko sveikatos. 
Valdžia paleido Amalriką iš ka
lėjimo, bet neleido jam apsigy
venti Maskvoj.

Rašytoją rado žmonos bute
Trys policininkai ir du žvalgy

bininkai šeštadienio naktį rado 
rašytoją žmonos bute. Amalri-j 
ko žmona visą laiką gyveno Mas
kvoje, bet sovietų valdžia, išlei
dusi iš ligoninės Amalriką, už
draudė jam gyventi Maskvoje.

Sovietų valdžia pasiūlė Amal- 
rikui išvažiuoti į Izraelį. Valžida 
pasižadėjo išrūpinti jam vizą, 
bet jis, jeigu jau važiuoti, tai 
nori išvažiuoti į Olandiją arba 
Ameriką. Izraelyje jis neturė
tų ką veikti.
Kursto prieš Kinijos komunistus

Sovietų valdžios leidžiamos Iz- 
vestijos atmušė komunistų par
tijos teoretinio žurnalo Komu- 
nist ilgą straipsnį prieš Kinijos 
komunistus.

Sovietų komunizmo teorikai 
įrodinėja,-kad Kinijos komunis
tai visai ne komunistai, juos ver
ta išmesti iš tarptautinės komu
nistų organizacijos. Pradžioje 
atrodė, kad santykiai tarp So
vietų Sąjungos ir Mao Cetungo 
valdomos Kinijos kiek atliš, bet 
tikrovė yra kitokia.

Prieš jokią kitą komunistų 
partiją sovietinio komunizmo at
stovai taip griežtai nepasisakė, 
kaip prieš kiniškąją.

37 mil. nusikaltimu
Gyventojų surašymo biuras 

laisvalaikiu, kada nerenka gy
ventojų statistikos, verčiasi ki
tokių žinių rinkimu ir naujau
siai baigė surinkti piktadarys
čių statistiką. Biuro duomenys 
rodo, kad nusikaltimų padaro
ma bent tris kartus daugiau ne
gu rodo policijos raportai, ka
dangi daugelis žmonių mažesnių 
piktadarysčių policijai nė nepra
neša.

Statistikų biuro duomenys ro
do, kad 55 nuošimčių piktadarys
čių padaroma betarpiškai asme
nims, 41% namams, 4% įmo
nėms — pramonėms.

Beturčiai dažniau nukenčia ir 
tampa piktadarių aukomis, ne
gu turtingieji. Vyrai dažniau 
nukenčia nuo piktadarių negu 
moterys, juodžiai daugiau negu 
baltieji, jauni dažniau negu se
nieji, viengungiai labiau negu 
vedusieji. Praeitais metais įvai
rių rūšių nusikaltimų padaryta 
37 milijonai, skelbia Gyventojų 
Surašinėjimo Biuras.

♦ Irano aviacijos viršininkas, 
gen. M. Chatami, neteko gyvy
bės besport uodam as kalnuose.

IŠ VISO PASAULIO 
t

MADRIDAS. — Kariškas tribu
nolas nuteisė mirties bausme 
tris kraštutinius kairiuosius, 
nužudžiusius vieną policininką, 
ir kitus du ilgais terminais sun
kaus kalėjimo. Gynybos advo
katai žadėjo apeliuoti. Nuteis
tieji buvę veiklūs nariai pogrin
dinės organizacios — Ispanijos 
marksistų - leninistų komunistų 
partijos revoliucinio patriotinio 
anti-fašistinio fronto “aktyvis
tai”, nuo vasario mėn. padidinę 
savo veikla.

BUENOS AIRES. Kariuome
nės daliniai bombomis, granato
mis ir kulkosvaidžiais visą naktį 
šaudę suplaišino maištininkų 
Buenos Aires užmiestyje įsireng
tą sustiprintą fortą ir jame įren
gtą “liaudies kalėjimą”, kurio 
griuvėsiuose rado lavoną Argen
tinos žibalo kompanijos general 
managerio Luis Domenesh, 72 
m., kurį riaušininkai buvo pa
grobę rugpjūčio 12 d. Jis buvo 
nušautas viena kulka į kaktą. 
Susišaudyme užmušti trys revo
liucionieriai ir sužeisti keli poli
cininkai. Prezidentė Isabel Pe- 
ron perdavusi savo pareigas se
nato pirmininkui, pati išvyko 
pusantro mėnesio atostogų pail
sėti.

ATĖNAI. — Kariuomenės 
teismas pripažino kaltais šešio
lika buvusių kariuomenės poli- 
cinnikų kankinus politinius ka
linius. Kaltininkai nubausti nuo 
6 mėnesių iki 23 metų kalėji
mo. Nuteistieji yra 12 karinin
kų ir 4 eiliniai. Kaliniai buvo 
kankinami kariškių diktatūros 
metais nuo 1967 iki 1974 metų, 
kol diktatūra sugriuvo Kipro 
salos krizei užėjus. Daugiausiai 
metų kalėjimo — 23 metus gavo 
23 metų amžiaus pulk. Įeit. Ni
cholas Hadjizisis, buves karo 
policijos būstinės viršininkas.

ADDIS ABABA. — Abisinijos 
valdžia nuginčijo gandus, kad 
ji žadanti sušaudyti buvusio im
peratoriaus Haile Selassie šei
mos narius. Laikinosios kariš
kos valdžios pranešime sakoma, 
kad “visi tie gandai yra be pa
grindo. Egzekucijų Inėra be 
teismo”. Tie gandai kilo po to, 
kai tame kalėjime, kur dabar 
perkelti buv. imperatoriaus šei
mos nariai, praeitų metų lapkri
čio mėn. buvo be teismo sušau- 
kyti 59 nuverstosios valdžios 
aukšti pareigūnai.

LONDONAS. — Beiruto uni
versiteto 'dekanė, Sirijoj gimu
si Mrs. Ryad Al Jabri, nuteista 
$440 pabaudos ir sumokėti $44 
teismo išlaidų už Marks ir Spen
cer krautuvės pavogtus drabu
žius, maisto produktus ir tuale
to dalykus, viso $30 vertės.

Iš pirmo žvilgsnio paveikslas labai panašus Į debesis, matomus iš aukštumoje skrendančio lėktu
vo lango, bet tikrovė yra visai kitokia. Pitney laboratorijose buvo 5,000 karty padidinta plas
tikinė kredito kortelė, kurias dabar naudoja daugelis banky. Plastikinės kortelės paviršius taip 

atrodo, nors mūšy akiai jis yra lygiausias.

LIBANO KARIAI NEPAJĖGIA
--.— NUGINKLUOTI FANATIKŲ.

Tripolyje buvo užmušti 8, o kalnuose 
susirėmimai plečiasi į kaimus

BEIRUTAS, Libanas. — Libano karo vadas gavo įsakymą 
baigti kovas tarp krikščionių ir mahometonų, bet aiškėja, jog 
tai ne toks lengvas dalykas.

Tripolyje kariams pavyko pra
plėsti vadinamą “niekeno žemę”, 
bet vis dėlto ir praeitą naktį Tri
polyje buvo užmušti 8 žmonės.

Iš viso, paskutinių susirėmi
mų jau žuvo 123, o sužeistų skai
čius viršija 250. Visos Tripolio 
ligoninės pilnos.
Zgorta kalnuose kovos aprimo

Zgorta kalnuose kelias dienas 
besitęsusios kovos aprimo, bet 
užtat jos persimetė į gretimus 
kaimus. Neramumai prasidėjo 
tarp Libano gyventojų ir palesti
niečių, bet šiandien kovos eina 
tarp krikščionių ir mahometonų.

Akaro stotyje, visai netoli Si
rijos sienos, praeitą naktį buvo 
užmušta 10 vietos krikščionių. 
Apie 500 Akaro apylinkės gy
ventojų jau persikėlė į- Siriją, 
kur jiems suteikta pagalba.

DINGO CHAPPAQUIDICKO 
DOKUMENTŲ ORIGINALAI
WASHINGTONAS. — Chap- 

paquidick incidento, kuriam se- 
natriaus Edwardo Kennedy au
tomobilyje nuskendo Miss Mary 
Jo Kopechne, originaliai polici
jos apklausinėjimų protokolai, 
besiuntinėjant iš įstaigos į įstai
gą, žuvo be pėdsakų. Dingusio
je byloje buvęs paties Kennedy 
pranešimas policijai apie inci
dentą 1969 m. vieną liepos mė
nesio naktį.

MASKVA. — Trečia derybų 
sesija dėl terminų grūdams par
duoti po aštuonių valandų po
sėdžio pertraukta ir kelioms 
dienoms atidėta. Derybose tarp 
JAV pasekretoriaus Charles Ro
binsono ir Sovietų užs. prekybos 
ministerio Nikolai Patolichevo 
svarstoma galimybė grūdus so
vietams parduoti mainais į 
naftą.

Portugalai nusikratė 
komunisto Corvacho

LIS AB ON AS. — Iš kariškų 
sluoksnių praeitą šeštadienį pra
nešta, kad dar užsilikęs karo 
apygardos komandantas, komu
nistų simpatizatorius, su jais 
palaikęs glaudžius ryšius, briga
dos generolas Eurico Corvacho 
pašalintas iš pareigų ir pakeis
tas nuosaikiu karininku brig, 
gen. Antonio Pires Vėlo, buvu
siu salos Sao Tome' aukštuoju 
komisionieriumi.

Gen. Corvacho buvo didelis 
Goncalves šalininkas ir gynėjas; 
už tai 30,000 kariuomenės atsi
sakė Corvacho klausyti.

Komandanto Corvacho paša
linimas visus keturis metropoli
nės Portugalijos karo apygardas 
atpalaidavo iš komunistų šali
ninkų kontrolės, kas reiškia ga
lutinį lemiantį žingsnį į komu
nistų įtakos nusikratymą, ka
dangi apygardų viršininkai val
džioje turi didelę įtaką. Corva
cho jokio naujo paskyrimo ne
gavo.

Prancūzai sutinka 
mokėti du milijonus

Paryžius, Prancūzija. — Pran
cūzijos vyriausybė sutiko sumo
kėti Čado valstybės šiaurės maiš
tininkams, pagrobusiems Pran
cūzijos pilietę Francoise Claus- 
tre, du milijonus išpirkimo mo
kesčio.

Maištininkai, pralaikę pran
cūzę Claustre 16 mėnesių, pa
siuntė prancūzų valdžiai ultima
tumą: jeigu iki rugs. 23 d. ne
sumokės reikalaujamos sumos, 
tai ponia Claustre bus nušauta. 
Maištininkai sutiko imti pusę 
sumos pinigais, o antrą pusę gin
klais. Prancūzai paskelbė, kad 
reikalautą sumą jie sumokės, 
kai bus nurodyta kada ir kur pa
grobtoji moteris bus paleista.

Oficialiai skelbiama, kad 
Peronienė ims vieno mėnesio 
atostogas. Ji nevyks į užsienius, 
bet skris į Andų kalnus ir kuror-1 
te bandys atgauti sveikatą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Costa Rica busas, vežęs 60 
keleivių, nukrito nuo kalnų ke
lio tiesiai į Pacifiko pakraštį, 
48 keleiviai rieto je užmušti, o 
kiti išvežioti į ligonines.

♦ Indonezijos užsienio minis- 
teris Malik paskelbė, kad jam 
rūpi Timor salos likimas, nes 
nuo to priklauso Indonezijos 
saugumas. Jeigu Portugalijos. 
valdžia neturi jokios įtakos rytų j 
Timore, tai tada Indonezija tu
rės rūpintis saugumu.

Bader - Meinhof grupė pa-. 
skelbė, kad ji yra atsakinga už 
Hamburgo stotyje sprogusią 
bombą. Tai buvo protestas prieš 
Stuttgarte vedamą teismą.

-*■ Nuo šios dienos paštas pa
kėlė kai kurias kainas. Laikraš- 
čoi pasiuntimas kainuodavo nuo 
1.4 iki 2.4 centų, nuo šios dienos 
jis kainuos nuo 1.4 iki 2.5. Dvie
jų svarų siuntinėliai kainuoda
vo 61 centą, o ateityje jau kai
nuos 67 centus.

♦ Prezidentas Fordas pirmą! 
dieną vakarienės metu sukėlė du ( 
milijonus dolerių rinkiminei 
kampanijai. Fordas susitiko ir 
ilgai kalbėjosi su buvusiu finan
sų sekretorium John Connally.

PARYŽIUS. — Policija suga
vo du asmenis, kurie prieš kele-j 
tą dienų atėję į banką pasigrobė, 
ten buvusius septynis žmones ir j 
juis 10 Valandų išlaikę įkaitais Į 
pabėgo nešini $1.3 milijono ban-į 
ko pinigų. Plėšikai yra: vienas 
egiptietis Mahmoud Shennavi, 
21 m., antras alžyrietis Taleb 
Hadjadj, 20 metų amžiaus. Su
imti dar 4 kiti, dalyvavę banko, 
apiplėšimo planavime, bet pini
gų nebeatgavo. I

ADM. AZEVEDO SUSITARĖ SU KARO
" IR POLITINIŲ PARTIJŲ VADAIS '

Komunistus šluoja iš kariuomenės, pagrobtų 
laikraščių ir radijo stočių

LISABONAS, Portugalija. — Portugalija bus laisva ir de
mokratinė valstybė, — per radiją pareiškė adm. Pinheiro de 
Azevedo. -— Naujo kabineto sąstato admirolas dar neturi, bet 
jam jau pavyko susitarti su kariuomenės ir politinių partijų 
vadais dėl demokratinės vyriausybės, kuri gerbs kiekvieno piliečio 
pagrindines teises.

Admirolas Azevedo, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su krašto 
prezidentu gen. Costa Gomes, 
dvi savaites tarėsi su socialistų 
ir demokratinių grupių vadais, 
kol pavyko susitarti dėl progra
mos. Krašto gyventojams jis 
paaiškino, kad šiomis dienomis 
jis paskelbs koalicinę vyriausy
bę. Jis patarė nekreipti daug 
dėmesio į asmenis, bet sekti pro
gramą, kurią jo vyriausybė ren
giasi sekti.

Adm. Azevedo pareiškė, kad 
pirm on eilėn jam rūpėjo susitar
ti su Portugalijos karo vadais, 
kurie nuvertė diktatūrą ir ry
žosi įvesti demokratinę santvar
ką. Jis turėjo galvoje didelės 
krašto gyventojų daugumos bai
mę, kad kraštas nebūtų pastum
tas į komunistinę diktatūros sis
temą. Prieš skelbdamas naujo 
kabineto sąstatą, jis ilgai tarėsi 
su socialistų ir demokratinių 
partijų vadais dėl programos 
kraštui valdyti.

Karo vadai ir didžiosios poli
tinės partijos sutiko remti adm. 
Azevedo vyriausybės programą. 
Pirmon eilėn jis pasižadėjo išva
lyti Portugalijos karo jėgas nuo 
kokios komunistinės įtakos. Por
tugalijos prezidentas Costa Go
mes pasikvietė gen. Enrico Cor
vacho ir pranešė jam, kad jis jau 
atleistas iš Portugalijos šiaurės 
apygardos viršininko pareigų. 
Jis minėtos apygardos negalėjo 
perimti, nes šiaurės apygardos 
karininkai atsisakė jo klausyti.

Adm. Azevedo yra pasiryžęs 
išvalyti komunistus iš visų vals
tybinių propagandos įstaigų. 
Niekad Portugalijoje nebuvo tiek 
daug propagandistų — žurna
listų, kalbėtojų, dainininkų, ad
vokatų, — atsiradusių įstaigų 
priešakyje, imančiii algą ir va
rančių komunistų partijos ir So
vietų Sąjungos propagandą. Pa
varytas premjeras Gancalves Į 
Lisaboną pirmon eilėn suvežė vi
sus portugalus komunistus, bu
vusius Portugalijos kolonijos. 
Didokas komunistų skaičius iš 
Brazilijos buvo permestas į Por
tugaliją. Jie ruošė partijos va
dams kalbas, klastojo pareiški
mus ir gamino specialią propa
gandą komunistų ir ne komunis
tų laikraščiams. Adm. Azeve
do yra pasiryžęs atleisti visus 
revoliucijos metu atsiradusius 
ir prie krašto iždo prisitaikiusius 
propagandistus.

Be to, adm. Azevedo pareiš
kė, kad jis yra pasiryžęs išmesti 
komunistus iš Goncalves vyriau
sybės pagrobtų laikraščių ir ra
dijo stoties. Jis planuoja ati
duoti socialistam iš jų atimtą 
dienraštį Republica, o katali
kams atiduos dabar komunistų 
valdomą radijo stotį.

Adm. Azevedo pareiškė, kad 
jo vyriausybė netolimoje atei

tyje planuoja pravesti dar vie
nus rinkimus, kurių metu gyven
tojai galės pasisakyti visais svar
besniais krašto tvarkymo klau
simais. Pirmon eilėn, jis nori 
įvesjti tvarką kariuomenėje ir 
neleisti iš karo sandėlių vogti 
šautuvų ir šaudmenų.

Ir kitas kėsinosi 
nužudyti prezidentą?

ST. Louis. — Neužilgo prieš 
prezidento kalbą Kiel, auditori
joje St. Louis buvo pastebėtas 
užkulisiuose beslampinėjąs vy
ras, kurs kairėje rankoje nešėsi 
revolverR bet jis spėjo pasislėp
ti nepagautas Prezidentas kalbą 
pasakė be incidento.

Policijos patrulis Thomas Cal- 
caterra paliudijo pamatęs vyrą 
su pistolietu rankoje viršui au
ditorijos scenos. Auditorijoje 
jau buvo susirinkę 15,000 bap
tistų nacionalinės konvencijos 
delegatų, kurie laukė prezidento 
kalbos.

Patrulis pamatęs užkulisyje 
ginkluotą apie 6 pėdų aukščio, 
170 svarų, juodu pariku apsi
movusį, baltais marškiniais ir 
tamsiomis kelnėmis vyrą, sušu
kęs, “Ei, ką čia darai ?” Tas vy
ras smukęs pro duris ir dingęs 
užkulisių labirintuose.

Negana to, per telefoną mo
teriškas balsas dukart perspė
jo apie auditorijoje padėtą bom
bą, bet rasta batų dėžė buvo tuš
čia.

Niksonas daug 
kaštuoja

WASHINGTONAS. — Buv. 
prezidento Richardo M. Nikso- 
no legalinės išlaidos laikyti sa
vo nuosavybėje savo preziden
tavimo dokumentus ir juosteles 
jau siekia pusės milijono dolerių.

Rabinas Baruch Koriff, svar
biausias Niksono išlaidoms fon
dų rėmėjas, praeitą penktadie
nį vienam Niksono advokatui su
mokėjo £23,000. Miller Cassi
dy, Larroca ir Levin firma įtei
kė buvusiam prezidentui už lie
pos ir rugpiūčio mėnesius sąs
kaitą $64,841.25 Sumokėjus $23,- 
000 firmos sąskaita rodė $238,- 
448.30 balansą.

*• Michigan© senatoriui Phil
lip A. Hart buvo išpiautas iš 
plaučių mažas auglys.

Šilčiau.
Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:03.
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AKTUALIEJI TEISĖS KLAUSIMAI įstatymų peržengimas, jų nesi- Valdybon ir Kontrolės Komisi- 
laikymas, taigi tolesnė teismo' jon, šios bylos kaltinamieji ga

šį mūsų teisininkų puslapį 
davėme kas antras pirmadie
nis. šiuo metu, suaktualėjus 
kaikuriems mus lieėiantiems 
teisės klausiniams, o be to, dar 
siekdami kiek pakelti mūsų 
teisinę kultūrą, jį duodame 
kiek dažniau, kviesdami visus 
mūsų teisininkus, kurie dar 
turi kiek gyvybės ir jėgų, jame 
bendradarbiauti.

Gaila kad mūsų teisininkai, 
į kuriuos kitų profesijų lietu
viai tiek daug yra dėję vilčių 
galima sakyt, jau visai nutyla, 
apmiršta, pasitraukia iš vie
šosios veiklos ir mūsų spaudos. 
Išimtys labai retos.

Nors mūsų kvietimas jų šia-' 
me puslapyje rašyti ir labai 
nuoširdus, bet vilčių, kad jie 
atsilieps, bent jau kitoje spau
doje gyviau pasireikš — jei čia 
bendradarbiauti nenori — la
bai nedaug.

O rašyt spaudoje, ypač gi 
šiuo metu, kada tų 'aktualių 
teisės klausimų turime tiek 
daug, mums, lietuviams teisi
ninkams, būtinai reikia.

Pirmiausia, kviečiame mū
sų dar turinių tarptautinės tei
sės specialistų gyviau ir drą
siau nagrinėti Helsinkio kon
ferencijos pasirašytą aktą, ypač 
jo teisini ryšingumą ir, apskri
tai. jo idėjas.

Mes, teisininkai, neturime 
laukti, kol kiti, neteisininkai 
(ypač tie, kurie jau dabar tą 
aktą savotiškai aiškina, verk
dami, dejuodami ir paniką 
keldami, bet nieko pozityvaus 
neduodami) mus įtikins, kad 
Lietuva jau Sovietams “par
duota" ir kad mums jau nieko 
kita nebelieka, kaip mesti vi
sus kovos su okupantu ginklus, 
ir pasyviai laukti, kas čia to
liau bus... Ne, mes turime 
tvirtai laikytis teisingos ano 
Helsinkio dokumento inter
pretacijos, aiškinant jį, kad 
juo mūsų valstybės teisinė pa
dėtis visai nepakeista, net ne
paliesta, kad ji lieka ta pati, 
kokia buvo iki tol. Ant tų tvir
tų teisės pagrindų stovėdami, 
mes galėsime toliau tęsti Lie
tuvos laisvinimo darbą ir ko
va. kol Lietuva bus laisva. Dar 
daugiau: mes turime gerai iš
studijuoti Helsinkio deklaraci
ją ir. ja pasiremdami, turime 
ginti mūsų pavergtosios tautos 
žmonių pagrindines teises nuo

JAV LB GARBĖS TEISMO
SAVAVALIAVIMAS IR KLAIDA

“Pasaulio Lietuvio” 1975 m. 
N r. 15-18 paskelbtas JAV L. B. 
Garbės Teismo 1975. V. 31 d. 
sprendimas, antrašte “JAV L. B. 
Garbės Teismas tramdo savava- 
liautojus” ...

Juo nuteisti mūsų L. B. vei
kėjai Dr. Z. Danilevičius, A. Juš
kevičius ir visa eilė kitų už tai, 
kad jie. būdami neva neteisėto 
JAV L. B. Vid. Vakarų Apygar
dos 1974. L 21 d. suvažiavimo, 
UJiicagoje, Vyčių salėje, išrinkti 
tos Apygardos Valdybos ir Kon
trolės Komisijos nariais, pasi
skelbė tokiais viešuomenei, ypač 
“Drauge”, nebūdami jais teisėtai 
išrinkti.

I. KAS YRA 
SAVAVALIAI TOJAI?

Savavaliautojais vadiname 
tuos, kurie daro ką savavališ
kai, nesilaikydami įstatymų.

Jais gali būti ir teisėjai, kai 
jie sprendžia bylas ir teisia žmo

jų mindžiojimo, ką daro šian 
dien okupantas.

Mūsų teisinėms jėgoms ge
rokai nusilpus ir, kaip mato
me, jau nebeturint visuome
nės pasitikėjimo, reikia mūsų 
veiksniams teisės klausimams 
aiškinti kviestis ekspertais kitų 
tautų stiprias teisines jėgas, 
kąįp pvz., Vokietijoje pagarsė
jusį ir savo raštais gražiai be
sireiškiantį tarptautinės teisės 
žinovą ir sovietologą Igor Meis- 
nerį, parašiusį ir vertingą 
knygą — veikalą apie Baltijos 
valstybių okupaciją ir davusį 
mums palankų Lietuvos oku
pacijos bei sovietizacijos teisi
nį įvertinimą (šiuo reikalu esu 
jau rašęs “Naujienose’’ anks
čiau). Galima, net ir būtinai 
reikia sueiti į ryšį irgi su kitų 
tautu žvmiais teisininkais bei 
gauti jų teisines nuomones, te
gul jiems už darbą ir atsilygi
nant:- Tai labai svarbi ir aktu
ali mūsų teisinės veiklos sritis 
šiuo metu.

Toliau, pažadinkime ir mū
sų kituose lietuviuose susido
mėjimą teise apskritai. Ugdy
kime juose teisinę sąmonę; 
kelkime mūsų visų teisinę kul
tūrą, nes, jei tauta jos netu
rės. tai ji nebus verta nei savos 
valstybės.

Tuo mūsų teisinės sąmonės 
ugcfymo ir teisinės kultūros 
kėlimo tikslu mes duodame 
gi ir šiame teisininkų puslapy
je teisės ir su ja susijusios mo
ralės principų paryškinimą, 
skelbdami čia parinktas ir vi
su dėmesio vertas teisines mak
simas lotyniškai, su jų paaiš
kinimais; taipgi duodame tei
sinių aforizmų ir žymiųjų pa
saulio teisininkų pasakytų ar 
parašytų gilių teisinių minčių 
visiems mums, net ir neteisi- 
ninkams pergalvoti.

Kad’ ta sunki skaitymo me
džiaga mūsų skaitytojams per 
daug nenusibostų, kad jų ji ne
išvargintų, tai jau šiame pus
lapio Nr. pradedame spausdin
ti ir parinktų teisinių anekdo
tų ar lengvesnio turinio teisi
nių pasiskaitymų. skaitytojų 
nuotaikai prablaivinti. Mes 
manome, kad skaitytojas, pra 
dėjęs domėtis lengvesniais tei
sinio tūrinio spaudos gabalė
liais. susidomės ir įpras skai
tyti taipgi ir sunkesniuosius 
aiškinimus, aktualiaisiais tei
sės klausimais. To mes iš visų 
ir laukiame. P. Stravinskos 

nes. nesilaikydami įstatymų, 
pvz., procesinių, kuriais nusta
toma bylų sprendimo tvarka. 
Tokie yra ypač gi bolševikiniai 
teisinai.

11. KAIP ŠIĄ BYLĄ SPRENDĖ 
JAV L. B. GABĖS TEISMAS?

Garbės Teismas ją sprendė, 
pirmiausia, be teisėtos vados. 
Ją gi, galėjo iškelti tik teisėta 
JAV L. B. Vidurio Apygardos 
valdyba, tuom tarpu kai ją iš
kėlė V. Kamantas. L. B. narys, 
privatus asmuo, nekompeten
tingas ją kelti. Todėl Garbės 
Teismas, pasielgė savavališkai, 
imdamas ją svarstyti ir spręsti, 
kaip sakiau, be teisėtos jos pra
dėjimo vados.

2) Jis sprendė ją kaltinamie
siems už akiu, nesilaikvdamas 
pagrindinių proceso taisyklių, 
neleisdamas kaltinamiesiems 
proceso tvarka pasiteisinti ir sa
ve gintis. Tai buvo procesinių 

savavalė.
3) Toliau, G. T. sprendė tą by

lą, paskirdamas kaltinamiesiems 
bausmę sine lege, be įstatymi
nio pagrindo (ką parodysiu to
liau), kas irgi yra teismo sava
valė.
III. BYLOS APLINKYBĖS IR 
KALTINAMŲJŲ VEIKSMŲ 
TEISINĖ KVALIFIKACIJA

1) Iš to, kas paaiškėjo, mūsų 
spaudoje, didžiausias savava- 
liautojas šioje byloje buvo V. 
Kamantas su savo draugais, 
Vid. Vakarų Apygardos suva
žiavime, šauktame 1975. IV. 21 
d., Chicagojė, Jaunimo Centre, 
neleidęs dalyvauti teisėtai iš
rinktiems JAV L. B. Marquette 
Parko (gal dar ir Cicero) Apy
linkių atstovams ir jų vietoje 
leidęs jame dalyvauti neteisė
tiems atstovams, dėl ko aną 
JAV L. B. Vid. Vakarų Apygar
dos suvažiaviihą reikia laikyti 
neteisėtu, teisiškai negaliojan
čiu.

2) Akivaizdoje tos neteisės, 
minėtų .Apylinkių atstovai ten 
viešai pareiškė, kad jie iš ano 
neteisėto suvažiavimo (Jaunimo 
Centre) išeiną į Vyčių salę, kur 
kviečią ir kitus suvažiavimo 
atstovus vykdyti ten teisės pa
grindais Apygardos suvažiavi
mą. Toks minėtų atstovų apsi
sprendimas ir suvažiavimo šau
kimas Vyčių salėje buvo jų pro
testas prieš neteisę ir jų pastan
gos vykdyti suvažiavimą sutin
kamai su teise. Todėl, anas jų 
šauktas ir vykdytas suvažiavi
mas buvo teisėtas, ir visi jo va
lios pareiškimai, kaip va, rinki
mai taipgi visi nutarimai, yra 
teisiškai galioja. Taigi, teisiš
kai galiojantieji buvo ir ten 
įvykdyti A V L. B. Vid. Vakarų 
Apygardos Valdybos bei Kon
trolės Komisijos rinkimai.

3) Būdami taip pagal teisę iš
rinkti Vid. Vakarų Apygardos

Teisininkų mintys ir liaudies išmintis
Parinko P. Str.

1) Rečiausia dorybė
Iš visų dorvbiu rečiausia — 

tai teisnguinas.
Vokiečių priežodis

2) Valstybės be teisingumo
Kas gi išvis yra valstybės be 

teisingumo? Niekas kita, kaip 
didelės plėšikų gaujos.

Šv. Augustinas, buvęs irgi 
teisininkas

3) Sąžinė ir įstatymas
Sąžinė yra įstatymų įstaty

mas.
Alphonse de Laniatine, 
teise domėjęsis prancūzų 
poetas ir politikas

4) Teisė ir moralė
Tėra lik dvi taikingosios val

džios — tai teisė ir moralė
Johan Wolfgang Goethe, 
vokiečių rašytojas — klasi
kas. buvęs irgi teisininkas.

5) I^nsnės ribos ir teisė
Yra viskam ribos, ir teisė 

turi savo ribas, kurių niekas 
negali peržengti.

Horalius (ŲiiintusIloralius 
Flaccus). Romos poetas, 
lotynų poezijos klasikas, 
filosofas, gilinęsis ir teisės 
problematikoje.

6) Kas gina tautos įstatymus 
Pati tauta turi ginti savo įsta

tymus. kaip mūro sienas.
Heraklitas, graikų (jonie- 
čų) gamtos filosofas, do
mėjęsis ir teise

7) Kai karalins liepia elgtis
neteisiai...

lėjo ir turėjo apie tai pranešti 
tos Apygardos Apylinkių valdy
boms, taipgi tokiais vadintis ir 
spaudoje, ką jie, sutinkamai su 
teise, ir darė. Todėl jų veiks
muose, kaip matome, nėra jokio 
nusikalstamojo darbo.
• 3) Nežiūrint tai, kad Vid. Va
karų Apygardos suvažiavimas 
Vyčių salėje, kaip matome, buvo 
neabejotinai teisėtas, prileiski- 
me, kad jis toksai nebuvo, kad 
kaltinamieji tiktai per klaidą 
jį laikė teisėtu ir save teisėtai iš
rinktais. Bet ar būtų galima 
juos dėl tos jų klaidos bausti, 
kaip nubaudė juos L. B. Garbės 
Teismas?

Ne, jiems nubausti vienos 
klaidos konstatavimo neužten
ka. Reikia dar tyčios elemento, 
būtent, įrodyti, kad jie, skelb- 
damiesi esą teisėtai išrinktais 
Apyg. organų nariais, žinojo, 
kad tas netiesa, kad jie, vadinas, 
nėra teisėtai išrinkti. O ar jie 
galėjo tą žinoti, kada tas teisinis 
klausimas gi net pačiam Garbės 
Teismui nėra reikiamai aiškus, 
ką rodo jo sprendimas, kur jis, 
teismas, tą klausimą jau plačiai 
aiškina, prieidamas išvadą, kuri, 
mano ir, manding, kitų klausi
mus giliau svarstančių teisinin
kų nuomone, yra klaidinga. 
Taigi, apie kaltinamųjų tyčinį, 
sąmoningą, blogos valios vie
šuomenės klaidinimą (skelbian
tis save teisėtai išrinktais) ne
gali būti nei kalbos.

Todėl, turėdamas prieš akis 
tai, kas čia pasakyta, aš ir pri
einu išvadą, kad JAV L. B. Gar- 
mės Teismo 1975. V. 17 d. spren
dimas, kuriuo Dr. Z. Danilevi
čius, A. Juškevičius, Dr. VI.
Šimaitis ir kiti žinomi mūsų L. 
B. veikėjai nubausti papeikimu 
ir L. B. teisių laikiniu susiauri
nimu- už vad. savavaliavimą 
yra to teismo savavaliavimas ir 
klaida. P. Stravinskas

Kai karalius liepia elgtis ne
teisiai, — jo neklausyk, neš ry
loj jis .gali patraukti tave tie- 
son, kad jo klausei. -

Ludwig Feuerbach, 
vokiečiu filosofas

8 Kai pats karalius laužo 
įstatymus...

Kai karalius laužo įstatymus, 
tai jį reikia pe.rverti strėle.

Vokiečių sena liaudies 
išmintis

9 Tikrasis įstatymų leidėjas
Tikrasis įstatymų leidėjas 

turi turėti jautrią širdį — jis 
turi visus lygiai mylėti ir gerb
ti, gi pats savęs bijoti

Jean Jacques Rousseau, 
prancūzų rašytojas, filo
sofas ir teisininkas

10) Įst. leidėjo mąstymas 
ir kalba

įstatymų leidėjas turi mąs
tyti. kaip filosofas, o kalbėli, 
kaip ūkininkas.

Rudolf von Jhcring, 
vokiečių teisininkas ir 
teisės filosofas

Iš teisines humoristikos
1) Sąžiningas teisininkas

Vokiečių teisininkas, advo
katas, profesoriavęs Hagoj ir 
Londone Alfred Julius Becker 
(1808 — 1848), savo gyvenimo 
pabaigoje pasidarė dar ir mu
zikos kritiku Vienoje. Jis da
lyvavo 1848 m. revoliucijoje ir 
buvo nuteistas dėl to mirties 
bausme. Teismo sprendimą 
išklausė ramiai ir dėl jo nesi
skundė, tik kalėjime, prieš1 
vykdant mirties bausmę, pa
prašė duoti jam laiko pabaig
ti išversti iš anglų kalbos vieną 
operetę, už kurios vertimą jis 
sakėsi paėmęs iš teatro hono
rarą, jį išleidęs ir mirdamas 
nenorįs likti tam teatrui sko
lingas. Jo prašymas buvo išpil
dytas į kalėjimą atnešta jam 
rašomosios priemonės ir ta 
operetė anglų kalba, kurią jis 
skubomis išvertė, kad kalėji
mas neturėtų nuostolio dėl jo 
neprasmingo laikymo. Apsi
džiaugęs, kad vertimas baig
tas anksčiau, kaip tikėjosi, jis 
prašė tuojau pat ir nedelsant 
jį pakarti. Bausmė ir buvo tuo 
jau įvykdyta.

2) Aistringas kortininkas

Rusų tautybės bajoras Se
verin von Jerošovski buvo 
vokiečių teismo nuteistas už 
plėšimą ir žmogždyslę mir
ties bausme. Prie bausmės 
vykdymo turėjo dalyvauti tei
sėjas Ignaz Franz Castelli 
(1781 — 1862), kalėjimo kape

iI
»

J’

lionas ir chirurgas. Nuteista
sis savo paskutiniuoju prašy
mu pareiškė norįs dar vieną 
kartą su gerais draugais pa
lošti kortomis. Jo prašymas 
buvo išpildytas. Jo gerais drau
gais pabuvo pats teisėjas su 
kalėjimo kapelionu ir gydyto
ju — chirurgu. Rusų bajoras 
lošė kortomis, kaip visuomet, 
šaltai, nesijaudindamas ir, pa
dėkojęs visiems savo geriems 
draugams už tą paskutinį jo 
gyveninio malonumą, prašė 
tuojau pat įvykdyti jam užtar
nautą mirties bausmę.

Iš teisės egzaminų...

3) Friedrich Wachenfield, 
Baudžiamosios teisės profeso
rius, Rostocke, egzaminuo ja 
studentą:

— Kokia bausmė gręsia už 
vagystę?

Studentas atsako —
— Mirties bausmė...

LIETUVOS VABDO KILMĖ
Daugelis non patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vHidas, t>et 

uazai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
menuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas. . ; •

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metą peržiurėjo 
abai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiek ūo 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psi. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina £2. Knygelė 
luins bus pasiųstame! du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halstėd St, Chicago, HL 60698 į.

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

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

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

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

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

I

in^pierica.'i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, 1IL 60608

Profesorius kiek apkurtęs, 
tai, abejodamas atsakymu, vėl 
klausia stipriu balsu:

— Kokia bausmė gresia už 
vagystę?

Studentas irgi stiprių balsu 
atsako:

-------Mirties bausmė L.-.
— A, taip, Jūs manote, kad 

natūralinė mirtis įvyks kartu 
su bausmės vykdymu.

4J Prof. Kari Julius Weber 
(1767 — 1832) atsako studentui 
į klausimų, kuri teisė svarbes
nė — romėnų ar vokiečių kraš 
to;

— Abi reikia gerai išmokti. 
Pirma reikia imti romėnų , ir 
suvalgyti lyg kiaulės kotlietą, 
o po to jį vokiečių teise užger
ti, lyg šnapsu...

Pastaba — Teisinės humoris
tikos gabalėliai parenkami ir 
laisvai atpasakojami, daugiau
sia iš vokiškų šaltinių, kaip 
pvz., iš Eduard -Steniplinger 
knygelės ‘Worn Jus und Juris
te n” ir k t. P. Str:
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄVIČIUS

Gerbiamas Nerimavičiau! • nebuvo, kivirčas po kivirčo ki- 
I lo. Juo Bendruomenė ėjo senyn, 
tuo piktyn. Pagaliau priėjo prie 
skilimo. Seni nariai, anot tūlo 
kunigėlio, tapo lyg blogi medžiai 
pasmerkti iškirtimui ir sudegi
nimui.

Tai matai, kodėl aš džiaugiuos, 
kad manęs ten nėra. Satyrikas

Šv. Petras pasibeldė

Skrieja orbitoje du rusų as
tronautai aplink žemę. Pagal iš 
anksto nustatytą programą, vie
nas jų, prisirišęs virve, išėjo į 
erdvę “pasivaikščioti” (space 
walking). Pavaikščiojęs, už pus
valandžio beldžiasi į erdvės kap
sulės duris, kad viduje esąs drau
gas jas atidarytų, šis gi, visai 
užmiršęs apie lauke už durų 
esantį draugą, išgirdęs beldimą- 
si, suglumęs paklausė: “Kas 
ten?” -ej

Tebūnie Tamsta ir visiems, ku
rie įdomaujasi, žinoma, kad po 
paskutiniųjų įvykių Amerikos 
lietuvių Bendruomenėje, ’ aš 
džiaugiuos į tą sąjūdį neįsijun
gęs (Atsiprašau ponios Algmi- 
nienės, kad pavartojau jos ne
kenčiamą žodį “įsijungti”, nes 
mano parapijoje tas žodis nereiš
kia “įsikinkyti” ar sau jungą 
užsidėti. Mano parapijoje pa- 
kinktas vadinamas “jungu” se
nai išnyko, o pats žodis turi ge
rai pritaikomą šaknį ir susilaukė 
daug giminių. Visi žodžiai su 
šaknimi “jung” yra vartotini).

Taigi, įsijungti man mažai te
trūko. Aš jau buvau nuėjęs į 
Bendruomenės mitingą, rengiau
si pasirašyti savo vardą, pavar
dę ir sumokėti “solidarumo” mo
kestį, kaip prie manęs prisikabi
no iškalbus jaunalietuvis.

— Ot, ,— kalbėjo jaunalietu
vis, — išmintingai padarysi, la
bai išmintingai, įsijungdamas 
Bendruomenėm Būsi vienas iš 
mūsų. Atpuls partijos ir partiš- 
kojL politika, Bla, bla, bla...

— Lukterėk, — pasakiau, — 
partijos neatpuls. Jos bus rei
kalingos mūsų interesams ginti. 
Kiekviena partija turi savo in
teresus, savo reikalus, 'kas juos 
apgins, jei ne partijos?

-r- Bendruomenė, žmogeliau, 
Bendruomenė. Ji yra virš parti
jų. Kada visi lietuviai bus ap
jungti, Bendruomenė viską su
ims į savo rankas, o partijos iš
nyks. Bla, bla, bla...

. Pareiškimas, kad Bendruome
nė išnaikins partijas, man jau 
buvo girdėtas. Partijų išnaiki- 

, nimo dvasia kilo svetur, persi
metė ir Į Bendruomenę. Bet, 
mano supratimu, tai buvo nege
ra dvasia. Nesiginčijau. Pama
žu atsitraukiau nuo jaunalietu
vio ir iškiūtinau iš mitingo.

Bendruomenė veikė be manęs. 
Bendruomenės vadų tarpe kilo 
varžytynės už pirmenybę ir gar-

Lėlė ir broliukas

Motina nusivedė mažąją Ele
nytę į krautuvę pirkti lėlę. Par
davėja parodė moderniausią ir 
paaiškino:

— ši lėlė yra kaip gyva: gali 
vaikščioti, kalbėti, gerti vande
nį ir jį išleisti. Ar tu nenorė
tum tokios lėlės?

— Ne, — atsakė Elenutė ir pa
aiškino; — Aš turiu mažą 
liuką, kuris visa tai daro...

Pasikalbėjo į

Kolūkio kiaulė klausia žąsiną:
— Kuo tu norėtum bpūti?
— Ga, ga, ga, Gagarinu, — 

atsako žąsinas,
— O kuo tu norėtum būti ? — 

klausia žąsinas kiaulę.
— Chru, chru chru, Chruščio

vu.

bro-

Ir taip, gerbiamas Nerimavi- 
čiau, gal pats atsimeni, kad tuo
jau po apsijungimo solidarumo

Tarybinis aprūpinimas
Prezidentas Eizenhauerio ir 

Chruščiovo valdymo metu vienas 
Vašingtono bedarbis, vargo spau
džiamas, nuėjo prie Baltųjų rū
mų, atsisėdo, pasidėjo gniūžtę 
šiaudu ir kramto tuos šiaudus. 
Išeina prez Eizenhaueris, pamato 
ji ir nustebęs klausia:

— Ko tamsta čia Sėdi, ką čia 
darai?

X-

SLA

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

s

SLA

SLA

SLA

— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams,

— didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
j metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

---—

liai turi savo vadus. Juk negro- žiūrinėdamas pacientą, sakyti 
žu atsilikti nuo jų ir nuo progre- “mes”: — mums skauda pilvą, 
so. Reikia turėti ambicingus va- mums labai silpna, mums gal- 
dus. "enieji vadai, kurie prie! va svaigsta, mes čiaudėm, mus 
40 metų sukūrė Altą, pra'ilo ir 
apioelėjo. Juos reikia versti nuo 
sosto, kaip senus kelmus iš der
lingos dirvos... P.eikia sukurti 
naują filosofiją, o ne kokią ten

. suruvusių demokratiją.
I Dabar visuomenė tik žiūri, akis 
išplėtusi, kas čia darosi, Iš to
lo atrodo, kad visi dirba lietuvy-

; bei. tautai ir sau... Bet visuo
menė nesupranta ko klausyti, 
kas kokiu keliu veda ir kur? Ir

Plikio su gauruotu konferencija:
— Aš žinau, kad tavo mokytoju yra

dar ilgesni plaukai. Bet ta;P pasitai- ieni vadai važinėja į Washing- 
ke, kad |©s yra moterys... . , ... ,, . . .___________________________ į toną ir kiti pro Maskva į v ilnių,

~(kai mažvaikiai, raškydami nuo-
— Esu bedarbis, benamis, jdngUS uždraustus vaisius ir juos 

vargšas,^ ką turiu, tą valgau, j gįrdami, siūlo visiems ragauti.
O jau mūsų lietuviška veikla 
tiek pagyvėjo, sakyčiau padvi-

Prezidentas išima iš kišenės 
pluoštą pinigų, paduoda ir sako: Į

— štai tau gyvenimo pradžiai, gebėjo, pav. Lietuvių Bendruo
menė ne nariais, bet skilimu pa
dvigubėjo... Tai tik gera pra
džia. Kitur ta pusė dar skyla 
per pusę, kaip toje dainoje apie 
avižos grūdelį.

Bendruomenės vadai patvir
tino Aristotelio nuomonę, kad 
žmogus yra politinis gyvulys, o 
pasidaryti dideliu nereikia batų 
su aukštais kulnimis: tik įstok į 
Bendruomenę, keik Altą ir Ame
rikos prezidentą’ tai ir vaikščio
si kaip ant kujokų...

Don Pilotas

Kol. tuos sunaudosi, gal susira
si darbo ir galėsi gyventi.

žmogus, gavęs pinigų, nueina 
į smuklę pavalgyti. Ten kaip tik 
tuo tarpu agitatorius iš T. S-gos 
agituoja žmones važiuoti į T. 
S-gą, tvirtina, kad jau greit pe
reisią iš socializmo į komuniz
mą ir tada visiems visko būsią 
pagal poreikius, užteks tik knop- 
kę paspausti ir visko turėsi, ko 
panorėjęs. Dabar viskas eina 
geryn, šuoliais viskas keičiasi.

žmogelis pagalvojo: kol jis nu
važiuos, jau tikriausiai jie pe
reis į tą komunizmą, kelionei pi
nigų turi ir nutarė važiuoti.

Nuvažiavęs į Maskvą, vaikš
čiojo kelias dienas — niekas nie
ko neduoda, niekur nepriima, net 
viešbuty atsako, kad vietos nė
ra, jokios knopkės neranda, kur 
galėtų paspausti ir visko gauti, 
visur didžiulės eilės. Jei ko pa
klausia, visi juokiasi. Atsivež
ti pinigai baigiasi. Kas daryti? 
Atsiminė aną receptą. Vargais 
negalais susiradęs gniūžtę šiau
dų, nueina prie Kremliaus var
tų ir atsisėdęs kramto šiaudus.

Išeina pro vartus Chruščiovas, 
pamato jį ir sustoja:

— Ko čia sėdi, ką čia veiki ? 
Biednas esu, neturiu nei dar
bo, nei kur gyventi, ką turiu, tą 
valgau.

— Kvailas esi, — sako Chruš
čiovas, — nemoki gyventi, už
tat ir biednas. Pasižiūrėk, da
bar žolės yra, žolę valgyk, o šiau
dus žiemai pasilik.

(Iš Krizio Reperio 
“77 Anekdotai”)

Aukštumo istorija
(Realistinis feljetonas)

Pagal dėsnius, aukštuma pra
sideda iš apačios ir kyla aukštyn. 
Juk ir kalnai atsirado ne iš de
besų, aišku. O kai žmogus su
stoja augęs, tada už galvos pa
stvėręs neištempsi... Jeigu koks 
žmogėnas neužauga toks didelis, 
kaip kiti, tai randa išeitį: nusi
perka batus su aukštais, kaip 
plyta, kulnais. Krautuvėse yra 
visokio aukštumo batų su eks
tra aukštais kulnais pasiaukš
tinti pagal reikalą ir skonį. In
dėnai nešiojo plokščiais pa
dais sandalius, buvo sveiki ir pa
tenkinti. Civilizuotą žmogų Ari
stotelis pavadino politiniu gy
vuliu. Jis manė, kad plokščiais 
padais batai gadina kojas.

Kai žmogaus kūnas sustoja 
augęs, tada atsiranda noras lipti 
aukštyn kitokiu,'sakysim, civili
zuotu būdu, — per kitų galvas. 
Siekiant laimėti politikoje, vi
suomenėje, kultūroje ir mene va
dovaujamą vietą. Juk ir gyvu-

Modemių laikų viršūnė

Montrealyje išeinantis savait
raštis “Nepriklausoma Lietuva” 
33- nr. įdėjo Jėzuitų intelektualo 
J. Venskaus, S. J., straipsnį 
“Beždžionės”. Jame parodoma, 
kad modernieji laikai pasiekė 
savo bujojimo ir žydėjimo vir- 
'šūnę. Tik paskaitykime iš to 
straipsnio šią ištrauką apie šim
panzes : '

“Universiteto profesoriai mo
kina beždžiones, tai joms dide
lė garbė.

Dabar studijuoja beždžionių 
seksualinį gyvenimą. Gautus 
duomenis panaudoja žmonių me
dicinoje. Gyvenimo ilgumas 50- 
60 metų, Krenta į akis, kad dar 
senatvėje — apie 40 metų am
žiaus dar gali turėti vaikutį. 
Pas žmones tai būtų apie 50 me
tų. Beždžionė vengia saulės 
karščio, gal tai yra pamokymas, 
kad ir žmogui perdaug saulės ne
reikėtų duoti. Beždžionė — šim
panzė vienam kartui daug ne
valgo, bet valgo daug kartų per 
dieną. Ir medicinoje kyla klau
simas, ar geriau ir sveikiau val
gyti vieną, kitą kartą stipriai 
per dieną, ar valgyti mažiau, 
bet dažniau”.

Iki šiol buvo žinoma, kad bež
džionės mėgdžioja žmones, mo
derniais laikais .bus atvirkščiai.

S. Bukis

Melagio teisė

Policistas išskyrė du peštukus 
ir paklausė, kodėl jie mušasi,

— Jis yra melagis, — paaiški
no vienas.

— Paleiskim, kad aš esu me
lagis. Bet aš turiu teisę tai pa
neigti ir būti jautrus, — atsakė 
antrasis.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.06.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusios 10 ar daugiau egsempliorių. 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose ariJa pasiunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Geras ganytojas

— Kaip jums patinka mano 
pamaldos ir mano pamokslai, — 
paklausė kunigas parapijietę.

— Gerai. Labai gerai, — atsa
kė ji. Jūs išvystėte tiek savo ak
tyvumą parapijoj, kad aš prade
du galvoti, jog prieš jūsų atvy
kimą mes visai nežinojom, kas 
yra nuodėmė...

Kurio aukštesnis titulas?
Traukinyje kardinolas nesu

tarė su ministeriu, kurio jų aukš
tesnė padėtis visuomenėje.

— Mane tituluoja “Jūsų Eks
celencija”, — sako ministeris.

___O mane “Jūsų Eminenci
ja” — įrodinėja kardinolas.

Tame pat kupė važiavęs komi
vojažeris atsiliepė:

— Iš mūsų visų trijų aukš
čiausia visuomeninė padėtis yra 
mano! Kai tik aš nuvykstu pas 
prekybininką, jis pasitinka ma
ne žodžiais: “Dieve mano! Tams
ta ir vėl čia”!

Nežinojo įpročio
Gydytoja* buvo įpratę*, *p-

landų. Tos valstijos Shreverport j 
miesto laidotuvių direktoriams ‘ na į restoranus: jię yr 
yra uždrausta dalinti degtukų 
dėžutes.

Dabar da

dujos kankina. Ką gi po viso to 
mes turime daryti?

— Aš manau, daktare, jog ge
riausia bus, jeigu mes abu kar- 

nueisime pas kitą gydytoją, 
atsakė pacientas.

Kaltas, kad neišmokė...

— Ko tu šiandieną taip susi
jaudinęs, gal kas tau nepasise
kė? — įstaigoje klausia tarnau
tojas savo draugą.

— Matai, paskambino man 
buvusios mano žmonos vyras ir 
nešvankiais žodžiais apšaukė ma
ne už tai, kad ji nemoka valgių 
gaminti...

Restorane

tu

Restorane svečias žiūri į prieš 
jį pastatytą patiekalą, bet ne
mato pagrindinio dalyko.

— Kur yra mano užsakytas 
šnicelis? — klausia jis padavė
ja-

— žiūrėkit po citrina...

Įstatymais uždrausta
— Colorado valstijoj, Pueblo 

mieste, draudžiama auginti Tė
vų dienos gėlę — geltonąją pie
nę. Taip pat draudžiama jai aug
ti miesto ribose. Gi Denverio 
mieste uždrausta šaudyti, krali- 
kus važiuojant tramvajum,

— Knoxville,. Tennessee, yra 
nelegalu gaudyti žuvis su -kaubo
jų kilpa — laso. Tos valstijos 
Dyersburg miestelio mergaitėms 
uždrausta kviesti telefonu ber
niukus pasimatymams. Kansas 
valstijos Medžioklės ir žūklės 
statymai draudžia medžioti an
tis naudojant asilo patarnavimus 
Visos valstijos, restoranuose bei 
užkandinėse yra uždrausta dėti 
ledų kremą ant vyšnių-kepinio.

— Springfield, Massachusetts, 
potvarkiai draudžia važiuoti ant 
automobilio stogo. Toje valsti
joje tebėra įstatymas, kad visi 
bazdočiai turi mokėti nustatytą 
mokestį už savo auginamas barz
deles. Oregon valstijos įstaty
muose yra paragrafas, kad mi
ręs teismo posėdininkas negali 
būti teismo posėdininku. Ohio 
valstijoj draudžiama važiuojant 
automobiliu iškišti pro langą ko
jas. Lake Charles mieste, Loui
siana, nevalia laikyti vandens 
klaną priekyje namo virš 12 va-

— Houston miesto, Texas, šu
nų gaudytojai turi gauti psichia
tro pažymėjimą, kad jie tinkami 
vaikyti šunis. Pennsylvanijos 
įstatymai reikalauja, kad visi 
restoranai turėtų neštuvus ir ve
žiojimui ligonių gėdes. Wyoming 
valstijoj moterys gali gerti tik 
būdamas 5 pėdų nuotolyje nuo 
baro. New Jersey restoranuose 
uždrausta šliurpti sriubą, o Ken
tucky restoranuose yra uždraus
ta miegoti.

— South Dakotos valstijoj 
VVestingtono miestelio burmis
tras neturi teisės keikti ir ne
džentelmeniškai kalbėti. Fort 
Madison, Iowa, gaisrininkai tu
ri 15 minučių praktikuotis prieš 
gesindami gaisrą. Carrizozo, 
New Mexico, vyrams ir mote
rims draudžiama išeiti gatvėn 
nesiskutus. Key West, Floridoj, 
yra uždraustos vėžlių lenktynes.

Teisių magistras 

Magaryčios
© Aš nenoriu, kad mano ap

linkoje būtų patajkūnų. Aš no
riu, kad visi man sakytų teisy
bę, net tais atvejais, kai jie dėl 
to netektų darbo (Sam Gold
wyn) . »

met perpildyti žmonėmis (Yogi 
Berra). . •*

© Mes jam permokame, bet 
jis yra to vertas (Sam Goldwyn).

• Žodinis kontraktas nėra ver
tas popierio,š ant kurio jis para
šytas (Sį-rni Goldwyn).

O Sov. Sąjungoje yra trys 
melų rūšys: propaganda, isto
rija ir statistika.

• Mayflower yra mažas lai
vas, kuriuo1 atvažiavo piligriiiai 
j Ameriką 1620 m. Skaitant įvai
rias piligrimų istorijas, atrodo, 
kad tuo laivu atvažiavo milijo
nai piligrimų. ,

© šuo dažniausiai būna be
tinkamoje duru nųsėje. ;!

' i
• Užėjus audrai buvo Nu

griautas kino teatras. Liko -tik 
reklama — Gone with the Wind.

o Prie vienos mokyklos vai
ruotojams buvo toks užrašas: 
Artėkite prie mokyklos taip, kaip 
jūs darėte savo vaikystėje — 
pamažu.

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

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

I

f

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Įctalgoc piatuoM kiemas automobfllarm pastatyti.
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LOAN ASSOCIATION
Chicago, HL 606081800

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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$18.00
$4.00

trinu mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
Metanu ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, riant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SU Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Dienraščio kainos:
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metanu ______________ _  $30.00
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žodžių neužtenka
Draugo moderatorius kun. Pranas Garšvą (Pr. Gr.), 

leidęs Br. Kvikliui parduoti Lietuvą už Judo grašius, iš
niekinti atsakingų lietuvių organizacijų atstovus, nuver
tinti jų darbą, manipuliuoti telegramas iš Venecuelos, 
pradėjo irklais mušti prieš kajako įsibėgėjimą. Jis jau 
pamatė, kad Kviklys, užtraukęs plačios Amerikos lie
tuvių visuomenės pasipiktinimą ne tik prieš Draugą, 
bet ir prieš kelis marijonų vadovus. Kazakevičiaus vai
šintoją marijonų rūmuose pasisamdžiusius politinio re
daktoriaus pareigoms.

Draugo moderatorius, neturėjęs drąsos sustabdyti 
Kviklio, kai šis pradėjo niekus rašyti apie Juozo Gailos 
pasiųstus pinigus Simo Kudirkos šeimai į Ameriką at
vežti, kai jis karpė ir nedėjo katalikų vadovaujamos 
Amerikos Lietuvių Tarybos pranešimų ir sauvališkai 
braukė Dr. Bobelio pranešimą apie Kviklio vestą palL 
tiką Helsinkio konferencijos metu ir tuojau po jos, da
bar jau prabilo truputį kitu tonu. Jis parašė gan apgal
votą ir nuoseklų įžanginį, kurį pavadino “Autoriteto iš
laikymas veiklos sėkmingumo užtikrinimas”, 
įžanginiame, be kitų dalykų, jis šitaip rašo:

“Išeivija neturi nei policijos, nei teismų. Jos 
veikla pagrįsta laisvu apsisprendimu ir savarankiš
ku prisiėmimu pareigų, kurių reikia tautiniam išsi
laikymui svetur skatinti ir pavergtai' tautai atsto
vauti. Susikūrusios organizacijos, gyvuojančios ke
liasdešimt metų, turi savo veiklos kelius ir renkasi 
priemones tikslui siekti, bet visuomenė jomis nau
dojasi laisvai ir laisvai jas atmeta ir renkasi kitas. 
Ir niekas negali priversti tikėti tuo ar kitu vadina
mu autoritetu. Tačiau visi savarankiškai pripažįs
ta, kad vadovybių ir vadovų autoritetas gerbtinas, 
palaikytinas ir stiprintinas. Kitokiu atveju negali bū 
ti darnios išeivijos veiklos ir tikslingų siekimų, nau
dingų tautai ir tautinės tapatybės daiginimui.

Ne visuomet lengva paskiroms veiklos sritims 
rasti tinkamų vadovų, bet vadovų atmesti negali
ma, nes tai būtų tik anarchija ir veiklos suskaldy
mas. Žinant, kad lietuvių tautos okupantas ieško 
šalininkų net išeivių eilėse, kurios rikiuotėje yra jų 
propagandai pavojingos, suprantamas vadovų no
ras rasti priemones ir užnugarį užsitikrinti veiklos 
vaisingumui ir tikslų konkretesniam siekimui. Ta
čiau reikia žinoti ir tai, kad vadovybėn pakliuvęs 
nesugebantis dirbti drauge, nesugebantis rasti sa
vųjų tarpe bendros kalbos, yra pavojingesni veiklai, 
negu tik eilinis visuomenės narys. Kai klysta pap-

DR. A. J GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATA
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

18
Reumatinis ir užkrečiamas artritis, tai yra dvi 

paprastos ligos, kurios paliečia ne tik sąnarius, bet ir 
visos kūno sistemos kremzles ir jungiančius audinius.

Daug įtakos ligai turi rūpestis, šaltis, šlapias oras, 
kuris padidina kojų ir rankų sąnarių skausmus. Dau
gelyje atvejų ligonį padaro invalidu visai gyvenimo ei
gai. Ligos negydant, ji pavirsta chroniška, prisimeta 
užkrėtimas, pažeidžia širdies kraujo vožtuvus ir pa
gamina ligas: endocarditis, miocarditis ir pcriocardi- 
tis.

Ligos eiga gali būti ūminė, poūminė, lėtinė. Ūmi
nė eiga pasižymi nuo 1 — 3 mėnesių trunkančiomis ata
komis, kurios dažnai prasideda ir po vienos ar kitos 
keletos bangų palaipsniui aprimsta.

Poūmei eigai būdinga neaukšta temperatūra, ne
daug pagreitėjęs introcitų nusėdimas ir pamažu besi
vysiantieji širdies pakitimai. Lėtinei eigai, palaips
niui išsivystę pakitimai, net ir ligoniui nieko apie tai 
nežinant.

Būdingiausiais simptomais pasižymi ūminė forma. 
Ligonis skundžiasi skausmais, audiniuose, širdies ir

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
Canada” knyga
lių žinių apie kiekvieno nuopel
nus, bet aš pats, kaipo pirminin
kas “manau”, kad esu nemažai 
prisidėjęs prie Kanados progre
so ir kultūros... Mano kvalifika
cijos — du Europos universite
tų diplomai: vienas miškų inži
nieriaus, Vokietijos Tharandt’o 
miškų akademijos, kitas Lietu
vos universiteto teisininko dip
lomas... Nors mano miškų inži
nieriaus diplomas buvo čia pri
pažintas, bet toj profesijoj man 
negalėjo duoti tarnybą, nes tai 
būtų buvę valstybės valdininko 
vieta, o tada aš dar nebuvau Ka
nados pilietis... Taip pat nebu
vau “British subject”. Mat, an
glas, atvykęs į Kanadą, gali tuoj 
pasidaryti ir ministeriu!... Vėl

(Tęsinys)
štai kokia laimė buvo patek- 
į spaudą ir įsirašyti į patrio

tų eiles, ar bent pagarsėti!....
Knyga, atrodo, pilnai patenkino 
norinčiu pasinaudoti ta reta pro
ga!

Turiu pastebėti, kad tuo pat 
metu kas tai kreipėsi į mane te
lefonu, greičiausiai kas nors įga
liotas to leidinio autorių, ir pra
šė suteikti daugiau žinių apie 
mūsų kūrėjas savanoris, įsi
kūrusius čia Montrealyje, jų 
įnašą į konfederaciją ir bendrai 
į Kanados kultūrinę pažangą...

Atsakiau, kad: “Mūsų čia ne- 
dag yra Montrealyje, nepilnas 
desėtkas, ir kad aš neturiu tiks-

tuosius mokslus dar nepriklau
somoje Lietuvoje prieš 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. (data, kai ru
siška Maskvos gangrena panai
kino Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, uždėjus mūsų tautai 
žiauriausius vergijos pančius su

J. VTT.IUsTS ■ teisinidiplomat iš Lietuvos 
čia nepripažįstamas. Reikia įsi
gyti Kanados diplomą... Specia
lioje Kanados “kultūros” srityje 
— “hockey” ar “baseball’ kvali
fikacijų neturėjau. Atvykęs į 
Montreal}, per protekciją, gavau
krautuvių šlavėjo darbą pas i visomis genocido pasekmėmis. 
Reitman’ą! Į J. V.) buvo mums tada jau žino-

Taigi aš, kaipo kūrėjų-savano- jmi, o ir čia dabar išeivijoje, kai
rių pirmininkas, nemažai prisi
dėjau prie Kanados kultūros ir 
progeso šlavėjų profesijos sri
tyje! Manau, kad aš tikrai pa
teksiu į to jubilijinio leidinio, jei 
ne į pirmą puslapį, tai bent į 
taip pat nemažiau garbingą vie-

rastas išeivis ar eilinis pareigūnas, jo klaida tėra 
tik asmeninė, bet, suklydus vadovui, klaidomis nau 
dojasi priešas, kuris išnaudoja progas pakirsti va
dovų ir vadovaujančių organizacijų veiklai laisvo 
apsisprendimo principų ir vadovybių autoritetą, ku
rio reikia sėkmingesnei veiklai tautiniam darbe”. 
(Draugas, 1975 m. rugs. 12 d., 3 psl.
Moderatorius kun. Garšva, bandydamas apraišioti 

Kviklio atlupinėtą Draugo politinę užtvanką, rimtai su
sirūpino ne tiktai lietuviškomis organizacijomis, bet ir 
autoritetais. Jis pajuto, kad Kviklys, koją įkėlęs į ma
rijonų centrą, pradėjo lupinėti visą tą pastatą, kurį ma
rijonai, tikinčių lietuvių padedami, statė dešimtmečius.

Nurašėme ilgą kun. Garšvos įžanginio dalį, kad 
Amerikos lietuviai pastebėtų jo susirūpinimą dabartiniu 
akligatviu, į kurį Kviklys įvedė ne tik Draugo skaityto
jus, bet ir patį moderatorių. Tenka tačiau apgailestauti, 
<ad Draugo moderatorius, bendrybėmis viešumon iškėlęs 
atsiradusią problemą, neturėjo drąsos uždėti tašką and 
raidės “i” ir padėti kryžių ant “t”. Be šių dviejų ženklų 
nebus aiškumos, atsiras vietos kontūzijai, o negerovė 
pasiliks.

Jeigu moderatorius pastebėjo, kad be reikalingos 
pagarbos veikiančių organizacijų autoritetams negali 
būti jokios sėkmingos visuomeninės veiklos, tai jis priva
lo pradėti nuo savo kėdės. Jeigu Kviklys turėjo drąsos 
tvirtinti, kad Helsinkio aktus pasirašiusieji 35 valstybių 
pareigūnai gavo Judo grašių, ir rado reikalo išskirtinai 
pabrėžti, kad “gėdos dokumentą” pasirašęs popiežiaus 
atstovas yra Judo grašius gavusiųjų skaičiuje, tai mode
ratorius turėjo sekančią dieną priversti Kviklį duoti įro
dymus arba viešai atsiprašyti kardinolą Antonio Cassa- 
roli. Niekas, net ir abejojantieji bažnyčios organizacija, 
negali įtarti kardinolą, imantį arba su kuo besidalinantį 
Judo grašius, juo mažiau turėtų tokius įtarinėjimus sklei
sti popiežiaus priežiūroje esantieji lietuviai marijonai. 
Kol Kviklys dirba, maitinasi ir tarpsta katalikiškoje 
lietuvių marijonų spaudoje, tai jis dar nuolankiau turėtų 
atsiprašyti dabartinį popiežių, įtartą krikščionybės ty
rumu.

Aptvarkęs katalikų bažnyčios autoritetų niekintojus 
pačiame Drauge, moderatorius labai lengvai galėtų padė
ti ir gausiems Amerikos lietuviams atstatyti pasitikėji
mą lietuvišką darbą nuoširdžiai dirbančiais organizacijų 
pareigūnais. Amerikos lietuvių dauguma juos pažįsta, 
žino jų vedamą darbą ir žino jiems daromas kliūtis. Kvi
klio politika jiems pakenkė, bet iš tikros laisvės kovos 
lauko jų neišstūmė.

kitų organų srityje, silpnumu, prakaitavimu, pakilu
sia temperatūra, sąnariai jautrūs šalčiui, paraudę, ri
botas jų lankstymas, prakaituota oda.

Reumatinis artritis yra viso organizmo susirgimas, 
daugiausia pažeidžiantis širdį ir sąnarius. Konstatuo
jama, kad ligą sukelia A. grupės hemolizinis strepto
kokas. Dauguma atvejų hemolizinis streptokokas pa
tenka į organizmr iš burnos ertmės infekcinių židinių, 
migdolų ir kiaurų vočiuotų, pūliuojančių dantų. Reu
matinis artritas — tai infekcinė liga, pažeidžianti jun
giamąjį audinį, pirmiausia kardiovaskulinę sistemą.

Nūdien tyrinėtojų duomenys rodo, kad 2% mo
kyklinio amžiaus vaikų turi reumatinius širdies pakiti
mus. Reumatiniu artritu gali susirgti kiekvienas, bet 
moterys esti paliestos tris sykius daugiau už vyrus. .Juo 
serga ir vaikai, šia liga serga dar žmogus būdamas 
jaunystėje.

Nūdien sveikatas tyrimo centrų statistikų duome
nys rodo, jog apie 11 milijonų amerikiečių yra pa
liesti artritis ligos. Kasmet 160JXK) iš jų palieka invali
dais — paliegėliais. Jie turi kėdėje sėdėti arba lovoje 
gulėti.

Hemolizinio streptokoko virusai širdies viduje su
kelia uždegimą lai vienur tai kitur. Daugiausia tai pa
sireiškia širdies ar didžiųjų kraujagyslių vožtuvuose, 
kuriuos gana daug sužaloja ir žmogų padaro ligoniu — 
invalidu visai gyvenimo eigai. Ir žmogus pagijęs iš 
ūminio reumatinio artrito su sužalota širdim, gali

Tuom ir pasibaikė tas mano 
telefoninis pasikalbėjimas.

Sunku atspėti kokį įspūdį pa
darė tam knygos redakcijos įga
liotiniam ta mano, tikrais fak
tais paremta, informacija?! Ta
čiau, reikia manyti, aš buvau tei
singai suprastas, ypač kai to ma
no pareiškimo išvadoje buvo aiš
kiai įterpta ironija dėl nuopelnų 
tam tikros “kultūros”" srityje, 
nes nei aš, nei ištisa eilė kitų 
panašių imigrantų su aukštojo 
mokslo diplomais, nepatekom į 
“cleaner’ių”, “dishwashe’iu”, 
“patchman’ų”, “janitor”ių” ir t. 
t. specialius sąrašus. Tokių są
rašų iš viso nebuvo.

O tikrumoje, atmetus visą ju
morą, būtų buvę labai įdomu 
angliškai skaitantiems kanadie
čiams (nes gi jiems ir buvo ski
riamas tas anglų kalba veika
las J. V.) pažvelgti į tą mūsų 
aukščiau minėtos kategorijos 
imigrantu nemenką statistiką, 
kurie savo darbštumu ir pasiry
žimu, be jokių suteiktų iš šalies 
privilegijų dėl jų amžiaus ir išsi
lavinimo, pagaliau, nukalėję vi
sus sunkumus, sugebėjo,tinka
mai įsikurti, neglobiau, o kar
tais dar geriau, už čia vietinius 
gyventojus, ir užtikrinti sau ir 
savo šeimoms patenkinančias gy
venimo sąlygas!

Knygos 118—122 psl. atkrei
pia skaitytojų dėmesį vardinis 
sąrašas asmenų “Intelectuals in 
the humanities”. Jau pats už 
užvardinimas rodo, kad tai ne 
paprasti humanitarai, baigę hu
manitarinius mokslus, — klasi
kinių kalbų ir klasikinės litera
tūros žinovai, labdariai ir auklė
tojai, — bet kartu ir inteligen
tai — didelio protinio pajėgumo 
asmenys, kūrėjai, naujų kelių 
ieškotojai ir t. t. Labai plati są
voka! Aišku, kad tokių “feno
menų” yra nedaug! Ir knygos 
autoriai iš 30,000 lietuvių čia 
Kanadoje surado tik — 14 as
menų! Nei daugiau, nei mažiau! 
Taškas.

Tiesa, kad, jei patikėti to gar
bingo sąrašo daviniams, jie visi 
yra įsigiję aukštojo mokslo bai
gimo diplomus su įvairiais laips
niais, pradedant nuo “B. A. (Ba- 
ccalaureus Artium)”. “M. A. 
(Magister Artium)” ir baigiant
doktoratais — teisių, teologijos J atlikti per gana trumpą laiką bu- 
ar filosofijos. į vo neįmanoma’ neturint tam rei-

Jų tik keletas yra baigę aukš- kiamų priemonių!

po pasižymėję veikėjai lietuvy
bės srityje, visuomenininkai...

Iš kitos pusės, vėl ištisa eilė 
asmenų patekusių į tą sąrašą, 
yra visai naujokai, vos tik su
spėję įsigyti kokį nors aukštojo 
mokslo diplomą čia Kanadoje, ar 
JAV, net kai kurie tik 1961— 
1963 metais, tai yra tik vos ke
letą metų prieš Kanados konfe
deracijos šimtmečio šventę 1967 
m. (tai progai gi ir buvo rašo
ma ta knyga J. V.), arba kai 
kurie jų tik 1944 m. apsirūpinę 
pagreitintais karo meto doktora
tais Austrijoje, — mūsų lietuvių 
visuomenei visai nebuvo žinomi, 
nebuvo žinomi ir jų bent koki 
ypatingi nuopelnai, kurie turė
jo pateisinti jų išskyrimą iš ki
tų.

Be abejo, čia baigę mokslus, 
galėjo gauti geresnes ir patoges
nes tarnybas’ nei kiti paprasti 
imigrantai, nors daugelis jų tu
rėjo taip pat aukštojo mokslo 
diplomus. Jei kai kurie jų savo 
biografiniuose daviniuose ir pa
sigiria, kad jau dirbo čia išeivi
joje universitetuose, ir buvo net 
profesoriaus assistentais (čia 
Amerikos kontinente jau vadina
mi net profesoriais kaip ir vai
kų darželių mokytojai, arba kaip 
didesnio namo pečkuriai čia va
dinami jau inžinieriai, J. V.), 
dažniausiai tai reiškia, kad buvo 
techniški profesoriais padėjė
jai, kurių pareigos paprastai pa
sibaigdavo — atnešti į auditori
ją reikalingas profesoriui mokslo 
priemones, reikiamą literatūrą iš 
bibliotekos, paruošti kai kuriuos 
sąrašus ir t. t. Tai vis nėra ko
kios nors retenybės, kurios pa
tenkintų jų išskyrimą iš dauge
lio panašių kitų asmenų. Iš vi
so, tai selekcija be rimto pagrin
do!

Atrodo, kad į tą 14-kos sąra
šą pateko visi tie, kurie buvo įsi
giję kokį nors universitetinį di
plomą, ir kurių pavardės pripuo
lamai pateko pas knygos auto
rius. Tačiau, jei tai buvo tik 
pagrindinis asmenų įvertinimo 
kriterijus, — aukštojo mokslo 
diplomas, kas šiais laikais yra 
kasdieninis reiškinys ir jokia te- 
tenybė, — tai tas sąrašas turėjo 
būti prailgintas bent desėtką 
kartų, o gal ir daugiau! Tai bū
tų buvę tikrai arčiau tikreny
bės,, ne tik mūsų pačių žiniai, 
bet ypač Kanados anglams būtų 
patiektas tikresnis vaizdas apie 
mūsų lietuvių etninės grupės 
sąstatą, žinoma, tai būtų buvę 
nelengvas darbas surinkti tiks
lias žinias apie visus mūsų išei
vius, čia išbarčiusius po neužma- 
tomues Kanados plotus! Ir tai

pats gerai žinoti, kas jo laukia ateityje!
Ligos gydymas. Reumatinio artrito gydymui yra 

daugybė įvairių vaistų. Ne visi veikia vienodai kožną 
ligonį, vienam gelbsti, o kitam ne.

Amerikoje reumatinio artrito gydymui vardoja- 
ma įvairūs vaistai: salicylates, jodinės, sulfųr, vacui- 
nes serum, Gold salts, X-ray gydymas. Cortisan ir 
Hydrocortison, sąnarių skausmo sutramdymui. O su
kreivintiems, gumbuotiems per sąnarius rankų, kojų 
pirštams, ortopediškos chirurginės operacijos būna da
romos jų ištaisymui.

* Dr. John Eichnlaub ir dr. Speck rekomenduoja 
sekančius metodus artrito gydymui: Parafine mirky
mo maudynės; Karštas maudynes, karštus kompresus 
dėti ant skaudančių sąnarių. Infrared lempa kaitinti 
skaudančius sąnarius. Paimti 8 tabletes aspirino per 
dieną, 2 po pusryčių, 2 po pietų, 2 po vakarienės, ir 2 
einant gulti.

Home made linament. Methyl sallicylate (winter 
green) VI cup. Camphor and soap linament •% eup, su
maišyti ir į bonką supilti. Gerai suskalanduoti prieš 
vartojimą (vaistai gaunami vaistinėje).

, Beje, pakol kas dar reumatinio artrito liga nėra 
pagydoma, specifiško vaisto dar nėra išrasta. Nūdien, 
apgaulingos reklamos reumatiniu artritu sergantiems 
kainuoja per metus 250.000.000 dolerių. Feikeriai, šar
latanai daro gerą gešeftą iš tamsuolių, garsindami sa
vo vaistus nuo ligos pagydymo.
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Todėl, geriau buvo ii Viso, ne
rodyti kokių tai atranką asme
nų, kuri iš pačių pagrindų pa
remta klaidingais daviniais!

Tos pačios pastabos tinka ir 
knygos skyriui “Lithuanian tea
chers in Canadian schools”, psl. 
122, kuriame, kaip kad ir aukš
čiau minėtame skyriuje, sutei
kiami intelektualų titulai lietu
viams mokytojams, kurie dirba 
Kanados mokyklose (anglų ar 
prancūzų kalbomis J. V.). Jų ras
ta labai nedaug. Pavardėmis su
minėti tik 8’ aukštesniųjų' mo
kyklų mokytojai, o pradžios mo
kyklose dirbančių mokytojų pa
sitenkinta nurodyti tik skaičius 
— 14! Taigi, iŠ viso tik 22 lietu
viai mokytojai pripažinti intelek
tualais, atseit tikrais inteligen
tais?

O kaip su anais 23 skaičiumi 
suminėtais lietuvių mokytojais, 
suminėtais mano šio rašinio per
skyrime XIII-tam, kurie dirba 
čia Kanadoje lietuvių šeštadie
ninėse mokyklose, arba aukštes
niuose lietuvių kalbos kursuo
se?! Ar jie ne intelektualai? 
Tikrai keista išrūšiavimo logika!

XVI
Skyriuje “Įvairūs meno talen

tai”, kuriam pašvęsta apie 80 
puslapių, taigi veik ketvirtada
lis visos knygos (žiūr. psl. 123 
—201), paliečiamos beveik vi
sos meno šakos iš buvusios' dar 
nepriklausomos Lietuvos laikų, 
o ir jų tolimesnis ugdymas mū
sų išeivijos tarpe čia Kanadoje. 
Atskirų meno sričių talentai iš
vardinti tam tikslui skirtuose są
rašuose, kartu patiekiant ir jų 
trumpas biografijas.

Skyrius gausiai iliustruotas. 
Pirmoj vietoj parodyta keletą 
vaizdų iš mūsų liaudies meno, re
liginio pobūdžio medžio drožinių, 
dar iš mūsų nepriklausomybės 
laiku.

Taip pat patalpinta bent po 
vieną tapybos ar skulptūros pa
veiksią, atstovaujantį jo auto
rių aukščiau suminėtame talen
tų sąraše. Iš eilės suregistruo
ta: penkiolika talentų:- keturi 
skulptoriai, vienas skulptorius— 
grafikas,’'trys tapytojai, keturi 
tapyto j ai-grafikai, ir trys tik 
grafikai.. Ar visi specialistai tų 
sričių, gyvenanti mūsų tarpe čia 
Kanadoje,-'pateko į tą sąrašą? 
Didelis klausimas!

Toliau sutinkame vėl iliustra
cijų iš mūsų Lietuvos kaimo me
dinių pastatų architektūros. Tai 
vis irgi lietuvių liaudies meno 
padariniai.

Kiek žemiau (žiūr. psl. 147— 
150) patalpinta ir keletą nuo
traukų iš buvusios senos, tikrai 
labai gražios klasikinės architek
tūros Lietuvoje — bažnyčių ir 
šiaip istorinių pastatų — Kaune 
ir mūsų sostinėje Vilniuje. Tai 
kūryba tarptautiniai pagarsėju
sių architektų italų ir kitų tau
tybių.

Kaž kokiam tikslui parodyta 
keletą vaizdų ir mūsų pačių čia 
Kanadoje sukurtų pašiūrinės iš
vaizdos pastatų? Tikrai nebuvo 
kuo girtis!

(Bus daugiau)

Būkime daugiau atsargūs ir gana rimtai pagalvo
kime apie šarlatanų garsinančias reklamas, būk tai jie 
viską pagydo, žinokime, kad pakol kas dar nė reuma
tinis artritas, nė vėžys, nė širdies ligos nebėra pagy
domos, vien tik apgydomos!

RAKETAS
Kita tokia kūdikių liga, kuri irgi paeina nuo blo

go maisto, yra kaulų suminkštėjimo liga, kuri palie
čia augančius vaikus. Nūdien rakitu serga 50% baltų 
vaikų, o juodukų net 75%. Argi nenuostabu, kad Ame
rikoje yra tik daug vaikų sergančių kaulų liga.

Daugiausia šioji liga paliečia vargšų, biednųjų 
šeinių kūdikius, kurie auga skurde, purvinuose, tvan
kiuose, prišvinkusiuose kambariuose, kur saulė savo 
gaivingų spindulių įleisti negali, kur viso ko trūksta, 
ir rūbo, ir maisto, ir to menko patogumo.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO



DR. ANNA BALIONAS

Valandos pagal susitarimą.
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586-1220

Telefonas: LAfayette 3-0440
PERKRAUSTYMAI

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOSLeidimai ...... ......... ------

(Paužaitė)

HEmlock 4-2413
715° So. MAPLEWOOD AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ

3354 8*>. HASTED STREET10KBS

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So. Puieskl Rd. (Crawford 

Modkal Bvilding). Ta L LU 5-6444 
Priimi ligoniui nagai susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

Soairiuklroa 
PRANEŠIMAI

MOVING
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tek: FRontier 6-1882

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

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 
Sekm. ir tree, uždaryta.

iždininkei ir jos seserims 
užuojautą reiškia

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

15-0614-T Conversational Li
thuanian II — For those who 
have knowledge of the Lithua
nia language or who have com
pleted Conversational Lithua- 
nan I. Classes will be held every 
Friday 8:00 P. M. at Room 305.

Registration Information

12:30— 
Šeštadienį ir sek- 

nuo _8:30 iki 9:30 vai.

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

YArds 7-1138-J13S

Southwest Kolegijos Suaugu
siems kursuose šį rudenį prasi
dės lietuvių kalbos pamokos. 
Skaitytojai padarys gerą darbą, 
jei apie tuos kursus painfor
muos suinteresuotus, įteikiant 
šį pranešimą.
Classes to be Held at Southwest 

College

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

Pilna apdraudt 
ŽEMA KAINĄ.

R. š B R Ė N A S
Tel. WA 5-8063

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 
1:00 vai. ryto, 
madieni 
ryto.
Telef.:

CHICAGO, ILL. 60629

Brangiam vyrui ir tėvui, Lietuvos kariuo
menės kapitonui

ARTŪRUI DREJERIUI

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

PRIETAISAS 
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexldu 388-2233
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 Tai, 
estradą penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir lestai tiktai susitarus.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533 
Fax Valley Medical Cantar 

340 SUMMIT STREET 
ROUTE 53, ELGIN, ILLINOIS

15-0613-S Conversational Li
thuanian I — For the beginner 
who wishes basic knowledge of 
the language. Also* beneficial 
as a refresher for those with 
some background in Lithuanian. 
Classes will be held every Friday 
6:00 P. M.

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

dažai. Speciali pagalba kojom*
• (Arch Support*) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

Telof.: PRoapoct 6-5064

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

Friday, September 19 — 3:00 
to 8:00 P. M.

For information call 735-3000.
All Registration will be held 

at Southwest College, 7500 So. 
Pulaski Road in the Auditorium, 
Building 700.

Southwest kolegijoj ir 6 piet
vakarių mokyklose taip pat bus 
įvairūs bendrojo lavinimosi ir 
naudingų specialybių kursai su
augusiems nuo 18 m. amžiaus. 
Kolegijos vadovybė kviečia vi
sus pasinaudoti.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, I1L PLone: OLympic 2-1003

WWJWVVWVVWVWVWWWVWVVWWWWVVWWVWWVWWWt-

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Mylėkite viena* kitą broliu meile. Pagerbimu vienas kitą pra

lenkite". — Rom. 12:10.

Po vasaros atostogų, Toronto 
Lietuvių Namai yra įgavę kiek 
kitokią išvaizdą. Tiksliau pasa
kius, Vytauto Didžiojo svetai
nė, kur sekmadienio popiečiais 
susirenka žmonės papietauti, ar 
tik šiaip užeina pasisvečiuoti, 
su pažįstamais pasikalbėti.

Šalia svetainės esąs modernus 
“Lokio” baras irgi jau yra ga
lutinai užbaigtas su visais vė
liausiais įrengimais ir patogiom 
sėdynėm.

Šiuo metu, įėjus į Vytauto Di
džiojo svetainę, pirmiausia į 
akis krenta pagausėję svečiai. 
Kai kuriais sekmadieniais pie
tautojų čia yra tiek daug, kad 
erdvioje salėje tenka net paieš
koti laisvos vietos. Kita naujo
vė, tai prie įėjimo esanti svečių 
knyga, kurioje pasirašo iš to
liau atvykę, besisvečiuoją tau
tiečiai. Taip puslapis, po pusla
pio besipildančių lietuviškų, pa
vardžių, čia randamos tokios vie
tovės, kaip Australija, Miami, 
Los Angeles, Čikaga, Detroit, 
Montreal ir kt. Kas įdomu, kad 
kurį vieną sekmadienį, salėje 
esant tolimesniesiems svečiams, 
torontietis, paskaitęs knygos įra
šą, gali įpulti į seną, metų me
tais nematytą pažįstamą.

Į salę įėjusius pietautojus pir
miausia pasitinka viena iš bu
dinčių šeimininkių, kuri, papras
tai, yra Lietuvių Namų moterų 
būrelio narė. Pasveikinusi įėju
sius, šeimininkė nurodo laisvas

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
“AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

mirus, 
žmonai Hertai, dukrai Astridai ir jos vyrui 
Martynui Pauperams, visiems giminėms ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Povilas ir Halina Diliai, 
Erika Holenderienė

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

į >454 WEST 71st STREET 
• Ofise telef.: HEmlock 4-2123 

RoxM. telef.: Glbson 8-6195 
Priimt ligonius pagal susitarimą. Dėl 
^altTwin* skambinti telef. HE 4-2123. Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

vietas (jeigu pasivėlinusiems 
dar tokių yra). Taip pat ji pa
aiškina, kad pietų bilietėlių jau1 
jau nebereikia įsigyti prie ka-j 
sos. Užsakymai priimami tie-* 
siog prie stalo.

Artėjant prie stalų, pietauto
jus pasitinka maloni staigmena : 
stalai apdengti baltutėm staltie
sėm ir papuošti gėlėm. Visu sta
lo apskritimu (10 žmonių) iš
dėstytos naujai atspausdintos, 
puošnios servietelės. Jose pa
vaizduota didžiulė meška, o Ge
dimino stulpų ir Vyčio ženklų 
apipavidalinime stambūs įrašai: 
“Lietuvių Namai” ir “Svetainė 
Lokys”.

Apie svečių apsėstus stalus su
kinėjasi jaunos, uniformuotos 
mergaitės. Jų apranga suside
danti iš baltos bliuskutės ir tau
tinių motyvų, žiursteliu prideng
to, trumpo sijonuko, daro jas 
grakščias ir patrauklias. Tai
syklinga lietuvių kalba mergai
tės priima užsakymus ir, vikriai 
besisukinėdamos tarp stalų, nu
skuba atnešti patiekalo, žino
ma, svečiai įvertiną simpatingos 
lietuvaitės patarnavimą, nepa
gaili ir arbatpinigių.

Pietų metu, vieniems dar te- 
bevalgant, o kitiems šnekučiuo
jantis prie iš “Lokio” baro atneš
to stiprumėlio, namų valdybos, 
narys Ipolitas Staniulis, per gar- j 
siakalbį pristato iš toliau atvy- ; 
kusius. šaukiant pavardėm, ir 
jiems atsistojus pasirodyti, pie
tautojai įvertinančiai paploja.

Torontiečiai stebisi išgirdę, 
kad ir šiuo metu, vasarai jau pa
sibaigus, mūsų tėvynainiai dar 
išsirengia tokiom tolimom kelio
nėm. Ypač kai sužinoma apie 
lietuvius iš Australijos, Pietų 
Amerikos, ar vakarinių Kalifor
nijos pakraščių. Tuo pačiu tas 
paskatina nuobodžiaujančius to- 
rontiečius arčiau susipažinti su 
tolimaisiais svečiais. Iš jų suži
noti apie tenykščias sąlygas, ar 
ten gyvenančius galimus pažįsta
mus. O esant pakankamai laiko 
ir tolimajam svečiui niekur ne
skubant, atsiranda proga keliau
ninką pas save pasikviesti. Be
sisvečiuojant jam pasirodyti kaip 
vietiniai tėvynainiai čia įsikū
rę, kaip jie gyvena slauniam To
ronto mieste.

Apskritai sekmadienio popie
tei susirinkę žmonės niekur ne
skuba. Girkšnodami šaltą alų, 
ar kavą su pyragaičiais tautie
čiai postringauja apie praėju
sią vasarą, arba apie nūdienos 
įvykius. O pati nuotaika sve
tainėje jaučiasi perdėm lietuviš
ka, pasigėrėtina, šventadieniška.

S. Pranckūnas

All registration for Conti
nuing Education - General Stu
dies classes will be held at South
west College. There is no Mail- 
In Registration. Registration 
will be held as follows:

Tuesday, September 16 — 
3:00 to 8^800 P. M.

Thursday, September 18 — 
10:00 A. M. to 12:00 noon, 5:00 
to 9:00 P. M.

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET KEpuonc 4-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
JL1028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IU. 974-4410

Matyt, kad tiesa greičiau prikimba prie stipresniųjų charakterių. Nes 
tokie savo kūnuose turi daugiau pastovumo ir tvirtumo negu kiti, kurie 
blaškosi ir abejoja. Todėl nereikia stebėtis jei kartai Dievo žmonių tar
pe pasirodo kaikurie nesutikimai. Kolei deimantas tebėra dumbluose, jis 
juk negali nieko pjauti arba ką nors trinti, bet kai susiduria su kitais pa
našiais kietais daiktais, tada pasirodo trynimas, pjovimas ir šveitimas. Pa
našiai yra ir su Viešpaties brangakmeniais. Jie ir turi būti nukapoti, nu
dailinti, nušveisti, suderinti ir suteikyti. O tasai darbas atliekamas švento
sios dvasios veikimu. _

Visi žino, kad mirti* yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rvsle(i? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausit* 
n«mokamaj. Rašykit*:

Liūdintis vyras Jonas, duktė Rūta su žentu ir anū
kais, sūnūs: Juozas, Rimas ir Jonas su žmona 
Angele, sesuo Anelė su sūnumis.

Susivienijimo Lietuvių Amerikos 
centro iždininkės

Mirė 1975 m. rugpiūčio mėn. 5 dieną ir buvo palaidota rugpiūčio 
mėn. 8 dieną Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo į amžino poilsio vietą.

Gili padėka tiems, kurie aukojo mišioms, prisiuntė velionės pa
gerbimui gėlių ir bendrai visiems, kurie sunkioje liūdesio valandoje 
mums pareiškė užuojautą.

Ypatinka padėka priklauso kan. V. Zakarauskui už maldas bei 
jautrius žodžius, pasakytus koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. Taip 
pat Birutei Kemežaitei už atsisveikinimo kalbą reg. L. B-nės vardu 
ir kitokį nuoširdumą parodytą tuo dvasiniai sunkiu momentu. Didžiai 
dėkoju artimiesiems bičiuliams: kun. L. Musteikitd ir V. Šarkai, gyv. 
Nebraskoje, už raštu pareikštas ypatingai jautrias užuojautas. ‘Tais- 
vosios Lietuvos” redaktoriui V. Šimkui už paminėjimą spaudoje ir 
dalyvavimą laidotuvėse. Reg. L. B-nės Marquette Parko Apylinkės 
Valdybai, vadovaujančiai J. Bagdžiaus, už pareikštas užuojautas spau
doje. Dėkoju Sv. Kazimiero kapinių teisėms apginti pirm. Algiui 
Regiui už atsisveikinimo kalbą koplyčioje.

Dėkoju Laniotuvių Direktoriui J. (Evans už nuogirdų - patama^ 
vimą. - 1 \

— Žemaičių Kultūros Klubas baigė 
savo atostogas ir pirmas susirinkimas 
įvyks trečiadienį rugsėjo 17 d. 1:00 
vai. popiet Gintaro salėje. 2548 W. 
69 St. Nariai kviečiami atsilaikyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkio bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Utenos Apskrities klubas po 
atostogų susirinkimas įvyks antradie
nį rugsėjo 16 d. 7 vai. vak. Vaičaičio 
svetainėje, 4258 So. Maplewood Ave. 
Nariai prašomi atsilankyti. Yra daug 
visokių reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės.

Klubo Valdyba

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R< PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofise t*l*f.: 776-2880 
Naujas r*z. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B*ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

T*U PR 8-1223
OFEO VAL.: piruL, antrad., trečiad. 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niai* 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.________

TEL. — BE 3-5893

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

3907 West 103rd Street
... v Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Telu 561-4605 ir 489-4441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI:

1002 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 
Vnlandns pagal susitarimą,

Ofi« t»L: HE 4-1811
l«tidonci|os: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
MII W. 71st St. — Tel. 737-5149
TUxina t kis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
YtL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waatchutor Community klinikos 
Medicinos direktorius.

19M S- Manholm Rd„ Wcstchosfor, 1IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomit ir 

kis antrą šeštadieni 8—S vii. 
TeL 562-2727 arba 562-2728.

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ' CHIRURGIJA 
6132 So. Kedrie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.
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NAUJOSIOS ZIJONO EVANGELIKU 
LIUTERONŲ BAŽNYČIOS DEDIKACIJA’

šių metų birželio mėn. 22-trą 
dieną buvo dedikuota Naujoji 
Zijono Ev. Liuteroną Bažny
čia, esanti Oak Lawn — 90-tos 
ir Menard gatvių sankryžoje. 
Naujoji bažnyčia yra kukli, 
bet patraukli. Ji skoningai de
rinasi savo kaimynystės archi
tektūrinėje aplinkoje.

Bažnyčios vidus rodo tiek 
pat skonio ir nuosaikumo 
kaip ir jos išorė. Apskritai kal
bant jos fizinėje — koncepci
joje vyrauja savos rūšies nevi
sai moderniškas santūrumas 
ir susilaikymas nuo bet kokio 
kraštutinumo.
į Naujoji bažnyčia nėra būti
nai meno, bet vykęs utilitari 
nis kijrinys, palyginti su se
nąja, lies 22-ja ir Bell Avenue, 
Chicagoje. Naujoji bažnyčia 
turi žymiai didesnę kubatūrą, 
patogesnes apeiginio darbo bei

; bendros bažnytinės veiklos 
'sąlygas ir, žinoma, žymiai ge-i 
resnę akustiką.

Bent gavo fizine naująja iš-j 
vaizda Zijono Ev. Liuteroną. 
bendruomenė atrodo lyg pava
sario naujas energijos žiedas su 
gražia, patrauklia dvasios šyp
sena, pasiruošusi ilgam patva
riam ateities darbui. Savo at
naujintu veidu Zijono evange
likai yra be abejo apsisprendę 
ir toliau veržtis į tobulybę ir 
siekti kilnaus užkariautos Tau 
los dvasinės brandos ir kartu 
su savo Tautos dvasinio atvaiz
do ryškinimo.

Bažnyčios dedikacijos moto 
buvo Šv. Mato 18:20 žodžiai: 
’’Nes kur du ar trvs vra susi- •r 
rinkę mano vardu, ten ir aš 
esu jų tarpe”.

Dedikacijos iškilmėse daly
vavo svečiai kunigas K. Burbu-

New York© valstijoje, Schenectady miestelyje General Electric ben
drovė tyrinėja būdus, kaip sumažinti sprausminio lėktuvo garsą. 
Paveiksle matome specialias akustikos priemones triukšmui suma
žinti. Inžinieriai apskaičiuoja, kad jau apie 1980 metus Amerikos 

sprausminiai lėktuvai skris be triukšmo, kaip sklandytuvai.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

WOODWORKER
EXPERIENCED IN OPERATING 

WOODWORKING MACHINES 
Full time, steady job. Starting salary 

$5 per hour. Paid holidays.
Call or see WOLF 

421-7509
1238 So. ASHLAND AVE..
Mon. thru Fri.. between
7 A. M. and 3:30 P. M.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

1 IŠNUOMOJAMAS BRIGHTON PARKE 
4 kamb. butas šeimai iš 2 asmenų 

arba viengungiui. 
Skambinti 247-3833.

’ WANTED TO RENT 
Ieško butų

VIENGUNGIS - PENSININKAS ieško 
3—4 kambarių buto, pirmame aukšte 
be baldų Brighton Parke nuo spalio 

mėn. 1 dienos. Tel. LA 3-5486.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

.. .  n-i

I SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 

| Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
I kuri vadinasi ■

SODYBŲ PIEVELĖS 1
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

į žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
| pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
i kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 

arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome I
I siųsti tokiu adresu:

I NAUJIENOS, Į
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

■ — —  - u-.- - ..-i -J
SIUNTINIAI I LIETUVA

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th SL, Chicago, UI. 60629 3 Tel. WA 5-2787 

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

----- • ' 1 —...... .. ..... III.
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MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metą patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA - I 
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 Certifilcatai.
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIEynVS Bernet suėjo 50 metų. MIHnt tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo rajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos I sandėrius su okupantais ar Jų Įgalioti
niais.

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 politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įaomios. 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 metų proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, 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 metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— S26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančia atkarpą

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St^

Chicago, Ill. 60608

2] Siunčiu  dol. Naujieną prenumerataį Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių Įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS __________

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

lys ir Tėviškės parapijos kle
bonas kun. A. Trakis. Savo 
pamokslu šalia nuoširdžią svei 
kinimo ir maldos žodžių, ku
nigas Burbulys prabėgom ap
sistojo ties dedikacijos sąvo
ka ir tarp kitko pabrėžė skir
tumą tarp dedikacijos ir šven
tinimo.

“Dedikuoti reiškia skirti, ir 
tai gali atlikti žmogus,; Bet 
šventinti gali tik pats Dievas. 
Mes galime dedikuoti bažnyčią 
ir dedikuodami prašyti Aukš
čiausio, kad Jis mūsų darbą 
šventintų.

Kunigas A. Trakis. savo pa
mokslą rėmė 2 Mozės 20:24: 
... “Nes kurioje vietoje aš pa
statysiu savo vardo paminklą, 
čion aš tavęspi ateisiu ir tave 
peržegnosiu’’. “Bažnyčia, aiš
kino kunigas Trakis, yra dva
sinio atsigavimo vieta, lyg ko
kia apsaugos pilis... šventovė 
Jo paties statyta, kurioje Auk
ščiausias galėtų apsigyventi ar 
bent ateiti mūsų palaiminti ir 
pašventinti”. <

“O kaip Jis čia ateis? Jis 
ateist savo žodžiu, ir Jis ateis, 
jei tu atiesi. Jis ateis, kai jūs 
užuot teise, vienas kita teisin
site, kai jūs būsite vienas ki
to šventoj draugystėj... Jis 
ateis, kai tu atversi savo širdį 
maldai”.

Zijono Ev. parapijos kuni
gas J. Juozupaitis, baigdamas 
dedikacijos oficialią dalį, pa
reiškė, kad dedikuodami šį 
bažnyčios pastatą, mes dedi
kuojame visą mūsų darbą, vi
są mūsii veikimą, visą mūsų 
krikščionišką nusistatymą. Die 
vas gali būti mūsų tarpe visur, 
tačiau čia mes galime Jį pasi
tikti didesnio pasiruošimo pa
sėkoje. Šalia visų padėkų, di
džiausia tenka Aukščiausiam, 
kad Jis nepaisant mūsų abejo
nių ir skausmo, mus stiprino 
mūsų sunkioje valandoje ir 
laimino mūsų užsimotą darbą.

Ales dėkojame Aukščiausiam, 
kad Jis mūsų Lietuvių liute
ronų ir visos Lietuvių Tautos 
neapleido, ir meldžiame, kad 
Jis savo stebuklingu būdu ir 
toliau mūsų kelius savo šven
ta dvasia ir prakilnybe žegno
tų ir laimintų ir kad Jo geru
mas sektų visas fnūsų dienas.

šalia inspiruojančių dalyvau
jančių kunigų minčių ir svei
kinimų iš Lietuvių Reformatų 
(Supt. Kun. Neimano ir Kun. 
Dilio), kurie dėl tuo pačiu me
tu vykstančio sinodo suvažia
vimo, dedikacijos iškilmėse 
negalėjo dalyvauti, pasirodė, 
nors negausus, bet gerai paruoš 
tas, Vernerio Chesnos vado
vaujamas Zijono Evengelikų 
parapijos choras ir dūdų orkes
tras.

Be to, muzikinėje progra
moje dalyvavo solistė Ema 
Juozupaitienė su C Franco’o 
“O šventas Viešpatie” ir Mozar 
t’o “Alleluja”, ir mum gerai 
žinomas solistas Viktoras B.

Mieliulis su Haydn’o “Kokie 
mieli Tavo namai” ir F. Abt’o 
“Versmė Šventoji”. Abu solis
tai turi daug patyrimo ir, kaip 
paprastai, parodė palyginti 
gana aukštą vokalinį lygį:

Baigiant tik lieka pasidžiaug
ti Zijono Lietuvių Evangelikų 
ne tik fizinio bažnyčios per
statymo, bet ir nenuilstamo 
kultūrinio darbo rezultatais. 
Zijono evangelikų parapijos 
lietuviai yra gajūs ir nusistatę 
išlaikyti iš protėvių paveldėtą 
bažnytinį bei kultūrinį savo 
Tautos palikimą. Tie, kurie 
nepriklausome Zijono Evange 
likų liuteronų parapijai, pri
klausydami lietuvių tautai, su 
didele artimo meile didžiuoja
mės Zijono Evangelikų lietu
vių liuteronų uoliu darbu ir jų 
nepalaužiamu ištikimumu sa
vai tautai ir savai Bažnyčiai. 
Svečias

o
— JAntanas Miner iš Wor- 

cesterio išrinktas Lietuvos Vy
čių organizacijos pirmininku, 
Marija ir Pilypas Skabeikiai iš 
New Yorko — vicepirm., Teresė 
Trainis iš Bridgeport, Conn. — 
finansų sekretore. Protokolų 
sekr. išrinkta Ann Bender, o iž
dininke Rita Pinkus, abi iš Wor- 
cesterio. 62-trasis Lietuvos Vy
čiu seimas buvo New Yorke.

— Bostono lituanistinė mo
kykla pradės mokslo metus 
rugsėjo 20 d. 9 vai. ryto pamal
domis Šy. Petro parapijos baž
nyčioje, o pamokos bus Gavin 
mokykloje, esančioje Dorches
ter gatvėj. Prie mokyklos veiks 
vaikų darželis, jei atsiras pakan
kamai vaiku. C

— Jaunimo Kongreso JAV 
išrinktų atstovų sąskrydis bus 
rugsėjo 19—21 d. Klevelande. 
Ta proga ruošiamas koncertas.

— Dail. Viktoro Petravičiaus 
ir Irenos Šimkienės darbų paro
da bus spalio 25 ir 26 d. Toron
to Lietuvių namuose, Gedimino 
pilies menėje. Ruošia L. N. Mo
terų būrelis.

— K. Tamošiūnas išrinktas 
Lietuvių socialdemokratų An-1 
glijoj pirmininku, o valdybos: 
nariais — J. Vilčinskas, V. Mo
tuzą, A. Pupelis, A. Jovaras ir

S. Lauruvėnas. Revizijos komi- 
sijon išrinkti P. Dzikadolikas ir 
L. Pūras. LSDP Užsienyje An
glijos skyriaus ir ten gyvenan
čių socialdemokratų suvažiavi
mas buvo rugpiūčio 16 d. Man- 
chesteryje.

— Marija Malinauskaitė iš 
Chicagos pietvakarių baigė 
Southern Illinois universitetą 
magistro laipsniu.

— Alfonsas Gudauskas, Ra
mūnas Buntinas, Danguolė 
Vaišvilas ir Janino Stasiunaitis 
iš Marquette Parko apylinkės 
gavo Amerikos pilietybę.

— Simas Apanavičius, gyv. 
Brighton Parko apylinkėj, po il
gesnės pertraukos vėl tapo Nau
jienų skaitytoju, šį pavasarį iš
tiko jį skaudi nelaimė — darbo
vietėje mašina nutraukė kairę 
ranką. Jis išbuvo apie du mėn. 
ligoninėj. Geri draugai savo 
laikymu jam daug padėjo pa
kelti skausmus ir prisitaikyti 
prie naujų gyvenimo sąlygų.

—- Vilija Kerelytė, Ksavero 
Universiteto studentė, jau 3 me
tai intensyviai studijuoja bio
logiją ir žada būti dantų gydyto
ja. Ji gabi mokinė ir pakviesta 
būti profesoriaus asistente.

— Napoleonas Maceika iš 
Marquette Parko apylinkės sa
vo gerus linkėjimus parėmė 
penkine Naujienų naudai. Tos 
apylinkės veikėjas užsisakė 
Naujienas vieneriems metams ir 
pažadėjo jas platinti savo drau
gų bei pažįstamų tarpe. Taip 
pat gauta nauja prenumerata 3 
mėnesiams. Visi skaitytojai 
prašomi prisidėti prie naujų 
skaitytojų vajaus, kurio proga 
Naujienos yra siunčiamos 2 sa
vaites nemokamai susipažini
mui.

— Ponia Bronė Giovannoni 
iš šiaurinės miesto apylinkės 
kiekviena proga paremia Naujie
nas. Pratęsdama prenumeratą 
ji atsiuntė gerus linkėjimus 
darbuotojams ir bendradar
biams, o Naujienų paramai pen
kinę. (Naujienų vadovybė vi
siems rėmėjams, platintojams 
ir naujiems skaitytojams nuo
širdžiai dėkoja.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

BY OWNER 
YVILLOW SPRINGS

3 bedroom ranch, dining room, fire
place. Full basement. Attached ga

rage. 150x200’ wooded lot.

839-5315

— Smėlėtuose bičiuose keletą 
savaičių praleidę atostogas Flo
ridoje Gulf Mexico Įlankoje, St. 
Petersburgo rajone, Stasys ir, 
Pranė Patlabai sugrįžo Į savo 
nuolatinę gyvenamą vietą >— 
Chicago, Ill. Stasys Patlaba yra 
veiklus visuomenininkas, o jo 
ponia padeda. Stasys Patlaba 
yra Marquette Parko namų sav. 
org. sekretorius, reg. L. B. Mar
quette Parko Apyl. spaudos ir 
jaunimo reikalamsm vadovas. 
Liet. T. V. valdvbos narvs, ir 
daug kitų organizacijų.

° Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

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

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
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LIETUVOS MENAS
(Iš Balzeko muziejaus foto archyvų)

— St. Lileikis, Dorchester, 
Mas., visuomet iš anksto be ra
ginimo atsiunčia prenumeratos 
mokestį. Administracija dėkoja' 
už darbo ir išlaidų mažinimą.

— Barbara C. Viznis, Bridge
port, Conn., ilgametė mūsų skai
tytoja ir rėmėja, buvo susirgus, 
net gydėsi ligoninėje. Džiugu, 
kad ji vėl yra sveika, atgavusi 
jėgas ir gerą nuotaiką.

— Maloniai kviečiame atsilan
kyti į Registruotos L. B. Mar
quette Parko apylinkės Rudens 
balių, kuris įvyks š. m. rugsėjo 
mėn. 27 d. 7 vai. vak. Balio Pak
što salėje, 2801 West 38th St., 
Chicago. Trumpa meninė pro
grama. Bus pateikta šalta ir šil
ta vakarienė. Veiks gėrimų bu
fetas bei kiti paįvairinimai. Bi
lietų yra ribotas skaičius. Užsi
sakyti bilietus šiais telefonais: 
RE 7-8945, 434-31713. Links
mins Balio Pakšto orkestras.

Rengėjai: Regist M. P. Apy. 
Valdyba. (Pr).

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvi kailininką 

Chicagoje <

185 North Wabash Arenu*
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

URŠTEINĄ 
el. 263-5826 
(įstaigas) ir 
677-8489 

(buto)

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beispantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdu lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metu mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto muro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37,650.

1% AUKŠTO. 18 metu mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti musu. Liga 
verčia atiduoti. $33.500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažasf Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
S2LOOO.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildvmas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. S5,900.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU TR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste Ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus 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, m. 60609. Tel. VI 7-3447

-------------------- - --------—_—-------------------

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublk 7-1M1 

----- -*

JEI "NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI. KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA

S VIEŠĄ.




