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L. BREŽNEVAS NEPATENKINTAS 
SOVIETŲ ŪKIO REIKALAIS 
Nepatinka prezidento Fordo kelionė 

į Mao Cetungo valdomą Kiniją
MASKVA, Rusija. — Praeitą penktadienį sovietų valdžia 

minėjo ’‘Spalio revoliucijos” 58 metų sukaktį, suruošė didelį pa
radą Kremliaus aikštėje, sakė kalbas, bet šį metą sovietų karo 
jėgų paradas nebuvo toks didelis, koks būdavo ankstyvesniais 
metais.

TRYS GRUPĖS SUTIKO SUDARTYI
VIENĄ VYRIAUSYBĘ

Ugandos diktatorius Idi Amin įtikino 
kovojančias grupes susivienyti

NEW YORK, N. I. — Iš Lisabono ir Ugandos į Jungtines 
Tautas ateinančios žinios sako, kad dabartinė Portugalijos vy
riausybė sutiko, kaip praeitais metais buvo pažadėjusi, antdadienį 
perduoti kolonijos valdžižą naujai sudarytai nepriklausomos An
golos vyriausybei.

Sovietų karo vadovybė į Rau
donąją aikštę neatvilko didelių 
raketų, kurias rusams rodydavo 
anksčiau.

Sovietų ūkio reikalai sunkėja

Iki šio meto sovietų valdžia 
nepaskelbė gyventojams^ kad so
vietų pirkliai perka javus Ame
rikoje ir kitose valstybėse, kad 
galėtų išmaitinti didelį valstybės 
aparatą ir karo jėgas.

Komunistai išleidžia nepapras
tai dideles sumas policijai ir ka
riuomenei, bet jie nepajėgia pa
sigaminti būtiniausių kraštui 
reikmenų. Rusai skaitė apie že
mės ūkio planų vykdymą 100.%, 
bet tiktai dabar jfe patiria, kad 
rusams neužteks duonos.-" *

Brežnevas išstumtas iš 
Artimųjų Rytų

Diplomatai tvirtina, kad-Leo
nidas Brežnevas labai nepaten
kintas sovietų vidaus ir užsienio 
politika. Jis tikėjosi įsistiprinti 
Portugalijoje, ten. išleido stam
bias sumas, bet aiškėja, kad ko
munistai nepajėgs pavergti Por
tugalijos. Rusai išstumti iŠ Ar
timųjų Rytų. Brežnevas labai 
atidžiai seka JAV ir Kinijos san
tykius.

Ji nervuoja preidenzto Fordo 
pasiruošimai kelionėn į MaoCe- 
tungo valdomą Kiniją. Mao Ce- 
tungas patarė Kisingeriui atsi
mesti nuo detentės politikos, bet 
Brežnevas mato, kad iš tos de
tentės mažai kas išeina. Jis ti
kėjosi, kad jam pavyks susitar
ti su prezidentu Fordu dėl ato
mo ginklų kontrolės, bet prezi
dentas Fordas nesifašo jokios 
naujos sutarties, jeigu amerikie
čiams neleidžiama patikrinti so
vietų atomo ginklų atsargų.

Nesusitarus dėl atomo gink
lų kontrolės, Brežnevui nėra jo
kios prasmės vykti į Washing
tons. Jo kelionę buvo atidėlio
jama iki metų galo, bet dabar 
jis jau mato, kad jis šiais metais- 
Washingtonan nebus kviečia
mas.

Ginklų kontrabanda 
i Meksika Z c

SAN ANTONIO, Texas. — Iki 
šio meto pasienio sargai buvo 
susirūpinę kontrabanda narko
tikų į JAV, o dabar meksikie
čiai rūpinasi ginklų kontraban
da į Meksiką.

Nustatyta, kad į Meksiką siun
čiami ne tik mažučiai revolve
riai, bet ir kulkosvaidžiai. Tuo 
tarpu neišaiškinta, kam tie gin
klai siunčiami: maištaujantiems 
meksikiečiams ar tai yra atlygi
nimas už Amerikai paruoštus 
įvairius narkotikus.

Libano premjeras 
neateina j posėdžius

BEIRUTAS, Libanas. Libane 
baigtos tarpusavės skerdynės, 
bet prasidėjo gili vyriausybės 
krizė. Libano premjeras Kąra
mi tiek užpykęs ant karo vadų, 
jis nebenori kalbėti su krašto 
apsaugos ministru.

Libano kariuomenei buvo įsa
kyta pavartoti ginklus ir atsta
tyti tvarką Beirute. Atrodo, kad 
kariams pavyko šį Įsakymą iš
pildyti, bet premjeras Karami 
labai nepatenkintas, kad kariai 
“nesuspėjo” laiku nuvykti į 
uostą ir konfiskuoti iškrauna
mus ginklus;

Dabar aiškėja, kad ginklai bu
vo atgabenti ir Įteikti krikščio
nims .gintis nuo palestiniečių. 
Premjeras Karami tiek supykęs, 
kad jis neateina Į premjero rū
mus nedalyvauja pasitarimuose. 
Premjeras bijo, kad vėl nepra
sidėtų tarpusavės žudynės. Ka
riams pavyko atimti ginklus ir 
neleisti naujų barikadų statyti 
kelioms patestiniečių grupėms, 
bet palestiniečiai labai nepaten
kinti. Jie patys gauna ginklų 
iš Sirijos, bet jie nenori, kad 
krikščionims būtų siunčiami gin
klai iš užsienių.

Nusigyveno REA 
kompanija

Siuntinių persiuntimo firma, 
REA Expres Inc., paskelbė ban
krotą, kurį teismas patvirtino. 
Nuo pereito penktadienio nebe
priima siuntinių. Ji turi savo 
230 skyrių US, Kanadoje ir Pu
erto Rike. Samdo virš 8,000 
tarnautojų. Firmos turtas sie
kia 44 mil., o skolos — apie 55-65 
milijonus.

REA tarnautojų unija, turin
ti apie 6,000 narių, pasiūlė per
imti REA biznį. Jie sutinka per
imti visus firmos šėrus ir 10-ties 
milijonų sąskaitas, už kurias, 
surinkusi pinigus, pusę jų sutin
ka atiduoti skolintojams — kre
ditoriams.

Ji vertėsi daugiausia didžiai
siais siuntiniais. Veikianti 
United Parcel Service nepriima 
siuntinių, sunkesnių kaip 50 
svarų, o United State Postai Ser- 
vic — didesnių kaip 100 kv. co
lių ir sveriančių virš 70 sva
rų.

* Marokiečiai, bijodami ženg
ti į minų laukus, išsirikiavo pa
gal spygliuotas vielas ir meldžia
si Alachui. Kiti nuvyko ieško
ti neminuoto Ispanų Sacharos 
pasienio.

Iš šiaurės Aliaskos į Valdez uostą vedama 800 myliu vamzdis aliejui leisti. Darbininkai aptrau
kia vamzdį iziliuojančia plastikine medžiaga, kad žiemos šalčiai jo< nesugadinty. Aptrauktas vamz

dis atrodo žymiai storesnis.

MIKRONEZIJOS SALOS PARUOŠĖ 
SAVO KONSTITUCIJĄ

Rinkti atstovai tikisi patys tvarkyti 
visus saly gyventojų reikalus

SAIPAN AS, Mikronezija. — Praeitą šeštadienį Mikronezi
jos salų atstovai baigė steigiamąjį pasitarimą, kuris paruošė kon- 
stitrreijos' projektą. visu salų gyventojams.

Mikroneijos salų rinkti atsto
vai posėdžiavo 90 dienų, aptarė 
pagrindinius savivaldos klausi
mus, paruošė konstitucijos pro
jektą ir leis gyventojams dėl 
ruošiamo projekto pasisakyti.

Nuo Antrojo Pasaulinio karo 
iki šio meto salas valdė ame
rikiečiai, bet dabar, priėmus kon
stituciją. Mikronezijos salos pa
čios tvarkys savo reikalus.
Salose gyvena 100,000 gyventojų

Mikronezijos salose dabartiniu 
metu gyvena gal kiek daugiau 
negu 100,000 gyventojų. Į nau
jai organizuojamą Mikronezijos 
valstybę įeina Truk salos, Mar- 
shallų salos, Ponapes, Palau ir 
Yap salos.

Pradžioje buvo planuota prie 
Mikronezijos priskirti ir Ma

rianą salas, bet dabar aiškėja, 
kad minėtų salų gyventojai no
rėtų tapti integraline JAV da
limi. Galimas daiktas, kad prie 
Marianą prisijungs ir Kusaie 
salų gyventojai. Mikronezija bus 
federalinė valstybė, kurios Sei
man atstovus rinks kiekviena 
sala.

Konstituciją ruošė 35 atsto
vai, išrinkti iš kiekvienos salos. 
Steigiamajam seimui pirminin
kavo Truk salos atstovas Tosi- 
wa Nakayama.

Prezidentienė ir

In- 
su-

Guttman Breast Cancer 
stituto, Manhattane, N. Y., 
ruoštame bankete kalbėjusi pre
zidentienė Betty Ford priminė, 
kad, nuodugniai patikrinus, yra 
visiškai sveika, nebeturinti vė
žio ligos. Vėžio draugijos Betty 
Ford buvo atžymėta ir pagerb
ta. Su ja kartu buvo pagerb
tas ir žurnalistė Ann Landers.

Guttmano krūties vėžio in
stitutas tiria nemokamai visas 
virš 30-ties metų moteris, ar 
jos, kartais, neturi vėžio ligos.

VfUAUSIOS ŽINIOS

o Trečiadieni Boeing bendro
vės nustatytas ir išbandytas 
naujas lėktuvas 747 SP iš New 
Yorko be sustojimo skris tiesiai 
į Tokijo. Naujas keleivinis lėk
tuvas gali išbūti padangėse 17 
valandų, o kelionė Į Tokijo truks 
tiktai 14 valandų. Lėktuvas skris 
aukščiau ir greičiau, negu dabar
tiniai 747 keleiviniai.

Praeitais Genėtai Motors 
pardavė mašinų už 32 bilijonus 
dolerių. Federalinė valdžia ima
si priemonių bendrovei suskaldy
ti, kad nepakenktų mažesniam 
bizniui.

♦ Prezidentas Sadatas, grįž
damas iš Amerikos, sustojo ke
lioms valandoms Anglijoje ir už
sakė kelis sprausminius lėktu
vus. Jis pareiškė, kad Egiptas 
jau nebepirks daugiau sovietų 
ginklų.

*■ Prezidentas Sadatas jau su
grįžo iš 10 dienų kelionės už
sieniuose. Jis pareiškė, kad ke
lionė į Ameriką buvusi pati įdo
miausia ir naudingiausia Jis 
gailisi, kad savo laiku pasiti
kėjo rusais. Jie atnešė Egiptui 
didžiausią nelaimę.

Amerikon atskrenda Izrae
lio parlamento delegacija Ją 
pakvietė atstovų rūmų ir sena
to bendra komisija; Izraelitai 
nori susipažinti su Amerikos įs
tatymų leidėjais, kaip jie kon
troliuoja prezidentus ir karo va
dus. Izraelio karo vadai nenori 
klausyti įstatymų leidėjų.

♦ Gen. Franko stiprėja Jam 
penktadienį buvo išpjauti du 
trečdaliai vidurių ir sumažėjo 
kraujavimas. Jis., maitinamas 
gyslomis, kol apgis žaizda

♦ Pirmadienį prezidentas For
das tarsis su demokratų vadais 
apie paramą New Yorko mies
tui. Demokratų delegacijai į 
Baltuosius . Rūmus ..vadovauja 
sen. Mike Mansfield.

Paleido olanda
Tiede Herrema

DUBLINAS, Airija. — Airi
jos grobikai paleido olandą mi
lijonierių. Tiede Harremą. Il
gus metus/Herrema vežiojo ai
riams maštininkams maistą, 
ginklus ir informacijas. Iš maiš
tininkų Hferrema tapo turtin
gas biznierius.

Prieš penkias savaites maiš
tininkai pagrobė patį Herremą 
ir pareikalavo milijonų. Nei jo 
šeima, nei britai' neskubėjo jo 
gelbėti, nors grobikai keliais at
vejais kėsinosi jį nužudyti.

Policija išaiškino namą, ku
riame buvo laikomas Herrema 
ir jį apsupo, bet grobikai nepa
sidavė. Pagaliau praeitą šešta
dienį grobikai paleido jį, o pa
tys pasidavė policijai. Prieš pa
leisdami jie įteikė Herremai re
volverio kulką, nuo kurios jis 
turėjo žūti.

Paleistas Herrema pareiškė, 
kad jis keliais atvejais buvo ge
rokai apdaužytas. Bet jis gro
bikams nieko blogo nelinki. Jis 
džiaugiasi, kad jie vis dėlto pa
liko jį gyvą.

♦ Jack R. Johnson Cape Gi
rardeau, Mo., aerodrome norėjo 
pagrobti lėktuvą, bet pilotas, iš
stūmė jį pro duris. Grobikas, 
bekrisdamas žemėn, užsimušė.

Prezidentas Fordas paskyrė civilį tai-' 
sinink* John McLucat eiti JAV avia
cijos sekretoriaus pareigas ir vado
vauti visai Federalinės Aviacijos ad-1 
ministracljai. Ini xq ttvwtq 
aviacijos reikalus Alexander AA But-Į 

terfield atsistatydino II peroigv-

Piliulės gali 
sukelti vėžį

Medicinos daktarai tyrinėto
jai, dirbantieji Kalifornijos uni
versitete bei sveikatos departa
mente, praneša, kad nėštumą 
kontroliuojančios piliulės gali 
sukelti krūties vėžį.

Nors tuo tarpu tikrų įrodymų 
nėra, bet tyrinėjant ir stebint 
1300 moteris San Francisko ra
jone, 1960—1972 m., pastebė
ta, kad kontraseptinės nėštumo 
piliulės, jas vartojant 2-4-6 me
tus, sudaro sąlygas vėžio pra
džiai moterų krūtyse.

Jaunos moterys, vartojusios 
iki 20-30 m. amžiaus piliules neš

ilti JUo m«to tumui išvengti, taipgi lengvai
gali susirgti krūties vėžiu.

su ambasadorium
AGADIR AS, Marokas. — Ma

roko karalius pasikvietė Ispani
jos ambasadorių Agadire ir pra
dėjo pasitarimus, kaip baigti 
“užkariavimo žygį”.

Maroko karalius žino, kad il
gai prie sienos jis negalės lai
kyti tūkstančių marokiečių, ku
rie dienomis kepa karštoje Sa
charos saulėje. Jis nedrįsta įsa
kyti jiems eiti į minų laukus, 
bet nori rasti išeitį iš dabarti
nės padėties.

Jis nori, kad ispanai padarytų 
ką nors drąstiško ir sudarytų 
sąlygas* Jani atšaukti Ispanų Sa- 
charon pasiųstus marokiečius. 
Ispanai nesirengia nieko dary
ti, bet jie yra pasiryžę neleisti 
marokiečiams įsiveržti Į Sacha
rą ir išardyti nustatytą tvarką.

Henry Kisingeris 
įvairiai pasakoja

WASHINGTON AS, D. C. — 
Valstybės sekretorius Henry Ki
singeris reikalavo, kad prezi
dentas Fordas atleistų buvusį 
krašto apsaugos sekretorių Ja
mes Schlesingerį, bet kai prezi
dentas jį atleido, tai dabar Ki
singeris pasakoja, kad jis at
leidimo nenorėjęs.

Jis pripažįsta, kad Schlesin- 
geris buvęs geras krašto apsau
gos sekretorius ir nežinąs, kodėl 
Fordas jį atleidęs. Jis pareiškė, 
kad ne visuomet sutikęs su J. 
Schlesingerio nuomonėmis, bet 
jis pripažįsta, kad atleistasis 
buvęs geras sekretorius ir tu
rėjęs toliau eiti jam pavestas 
pareigas.

Krašto apsaugos departamen
te vyrauja įsitikinimas, kad Ki
singeris privertęs prezidentą at
leisti Schlesingerį.

Visą metą Angoloje kovojo 
trys angoliečių grupės dėl val
džios. Ta kova buvo tokia žiau
ri, kad susirėmimų metu žuvo 
tūkstančiai žmonių. Vienai an
goliečių grupei vadovauja Rusi
jos komunistų agentai ir pačioje 
Angoloje veikę portugalai ko
munistai. Atrodo, kad ši grupė 
yra gavusi naujų sunkvežimių, 
kulkosvaidžių ir prieštankinių 
pabūklų iš Sovietų Sąjungos. 
Vasco Goncelves laiko Angolo
je buvęs portugalų garnizonas 
rėmė šią grupę.

Antrąją kovojančių grupę su
daro Mao Cetungo komunisti
nės srovės žmonės, ši grupė tu
rėjo gana gerus kariškus pata
rėjus,, bet jLniekad neturėjo pa- 
-kankamai ginklų. Trečiąją gru
pę sudaro angohečiai, norintie
ji nuo užsienio nepriklausančios 
Angolos. Kiekviena grupė turi 
savo ginkluotus partizaninius da 
linius.

Premjero Azevedo vadovauja
ma vyriausybė buvo pasiruošusi 
duoti nepriklausomybę Angolai, 
bet ji nenorėjo duoti jos į ko
munistų rankas. Azevedo pa
reikalavo sudaryti vieną Vyriau
sybę visam kraštui, kuri galė
tų imti atsakomybę už gyven
tojų saugumą ir krašto ūkio rei
kalų administraciją.

Pradžioje kovojančiom gru- 
grupėm buvo labai sunku susi
tarti. Kovojančių grupių vadai 
net tartis nenorėjo. Kaip diplo
matai sako, Ugandos diktatorius 
Idi Amin paveikė visas kovojan
čias grupes. Jo pasiųsti atsto
vai tarėsi su visom trim kovo
jančiom grupėm, kurios sutiko 
sudaryti vieną vyriausybę vi
sam kraštui. Portugalijos gar- 
nozono viršininkas gavo įsaky
mą antradienį perduoti valdžią 
naujai sudarytai vyriausybei.

Portugalija jau praeitais me
tais paskelbė, kad ji sutiksianti 
perduoti valdžią, bet ji nenori, 
kad buvusi Portugalijos koloni
ja taptų Sovietų Sąjungos arba 
Kinijos kolonija Portugalai ko
lonijos valdžią antradienį ati
duos nepriklausomai Angolos 
vyriausybei. Naujoji vyriausy
bė pasižadėjo baigti tarpusavės 
kovas ir tvarkingai išlydėti vi
sus Portugalijos karius, iki šio 
metu gyvenančius Luandos ka
reivinėse ir prižiūrėjusius uos
tus.

♦ Atstovas Robert W. Kasten 
pataria pertvarkyti US darbo 
biurą. Ten prisiveisė daug bran
giai kainuojančių biurokratų, 
bet darbų nemoka surasti.

Vėsu, galimas lietus.
Saulė teka 6:33, leidžiasi 4:35.



vpač mūsų lietuvis.

FORESTS CAN’T

J

POLONIA GROVE SALEJE

(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke

Deja, dar reikia žmogaus 
sąmonę užkariauti, pergalėti ją, 
įtikinti, jžmoninti ir sužmonin-
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Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rifikoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių vpastan- 
daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina JF1.50.

Knvgos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Ordėm ■ _ ’* • 
bus pasiųstas tokiu adresu: ^ . /-t:

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 60608

ŽMONIJA IR ŽMONIŠKUMAS
šių dienų politinėmis , fito- 

soffnėmh ar sočia loginėm is te
momis' pasisakymuose žodis 
žmonija vaidina pirmaeilį void 
menį. •'

šis žodis priimamas pagar
biai, be prieštaravimų ir dargi 
neklausiau! koks, tei.sybę sa-; 
kant, minimas reikalas, ku
riam jis taikomas. Žinoma, 
jog žemės drebėjimai, badą 
palydinčios katastrofos ir pa
našios masinės nelaimės gresia 
daugeliui žmonių, bet nesiryž
tama paklausti kaip visa tai pa
veiks jų prieauglį, kodėl jau
nosios kartos be pertraukos se
ka viena po kitos, jeigu įvai
rios nelaimės neišvengiamai 
gresia visiems.

Religija mus guodžia pomir
tiniu gyvenimu, bet pasekime 
— savižudysčių daugėjimas 
paverčia tai iliuzija. Ir juo la
biau įtikima nemirtingumu, 
juo labiau susiduriama su žmo 
niios idėja.

Kitaip gyvena kiti gyvūnai 
ir augalai. Jokio rengimosi po
mirtiniam gyvenimui jie neži
no, nesvarsto, nesiteiraūja, 
nesiklausia; ramiausiai sau gy
vena, kaip jiems Dievo skirta. 
O mes, žmonės

studijuojame, klausinėjame, tu
rime atsakinėti, stengtis pa
teisinti savąją egzistenciją ir 
Aaujais pagrindais per pamal
dumą, klusnumą, geros darbus 
artimui ir pnš., įgyti Dievo ma
lonę, kad pelnytume amžiną 
laimę ir amžiną po mirties gy
venimą.. ..

šia tema, žurnale “Kom- 
menden” išeinančiame Frei- 
burge buvo Otto Hartmano ra
šinys. Hartmanas — knygų au
torius, visuomenininkas, žur
nalistas, paskaitininkas, akto
rius. Daug paskaitininkų teko 
girdėti, bet jo paskaitos labai 
gyvos, įtikinančios ir giliai 
įsmingančios klausytojų sąmo
nėm Jis pvz., klausia: Ką va
diname žodžiu “žmonija”? 
Mokslas sako, jog tai dabar že
mės rutulio paviršiuje gyvenan
tieji žmonės.

Tačiau, ar galima kalbėti 
apie žmonijos istoriją ir ateitį, 
turint galvoje tik pereina
mas individualybes, jeigu nėra 
jokio praeities ryšio su badarti- 
mi ir ateitimi.?

Kas yra žmonijos subjektas ? 
Žmonijos išsivystymas charak
terizuojamas taip, jog mes

rūpinamės,! priklausome ne tik fiziškam,

s

--

Home-canning is an easy and economical way to enjoy sea
sonal favorites all year ’round. Special weight control, (right) 
featured on all deluxe Mirro-Matic aluminum .pressure cookers 
and canners, automatically maintains correct pressure.

Iš mediciniško taško žiūrint 
— ideologija dabar sunkiai 
serga... Be viduramžių inkvi
zicijos ir vėliau Robespiero, 
Lenino, Hitlerio, Mao ir kt. va
dų ideologija, tai teisingas ir 
liūdnas pavyzdys. Kai kurie 
biologai svajoja agresivumą iš 
naikinti ir tuo patenkinti, iš
gydyti žmoniją. Jeigu tatai 
pavyktų, būtų kažkas pana^ 
šaus į skruzdžių ar bičių.- t y. 
tvarinių, be aukštesnio savojo 
“Aš” supratimo gyvenimą. Ta 
čiau, kovoje su piktu, antisoci- 
alumu ir neigiamomis žmonių 
savybėmis galima sutvirtinti 
savo dvasinę esmę. Gerbti kitų 
žmonių mintis — būtų žmoni
jos žmoniškumo išsivystymo 
sėkla. •

ti. Tapti žmogumi, būti žmo
gumi, nėra taip paprasta. Tam 
neužtenka tik nuolatos kartoti: 
“darykim kitam gera, neplet- 
kavokim”, o patiems kas die
ną su tais doros principais iš 
tolo apsilenkti. Kol žmogus 
savo akyje nemato rąsto, o 
kito — net šapelį įžiūri, kol 
žmogus žmogui — vilkas, tol 
nebus įmanoma žmonijai auk
lėti “pilnutinius” žmones.

lau kun.' laikas atspausdintą fr galima gauti knygų rinkei?
i'HK'AtJOS LIETlfVlV ISTORIJA |

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (18694^59) metų į 
^hicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina I 
210. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagdn atvažiavęs fiėtuvis, pirmos 
lietuvių kolbmjos, jų suorganizuotos Šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti, laikraščiai, kūnų 'viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katafikišku,' ^dcaiHstimų, laisvamaniškų ir 
Kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

ir kt
Norintieji šia knygą įsigyti, prašdf'ni parašyti čeki arba Money 

Orderi .
>yiERIKOS IJETliVlV IST<)RI.FOS DRAl^GljOS 

vardu ir pasiųsti:
1739 So. Haisted Št., Chicago, Ill. 606DS

bet ir dvasiniam pasauliui ir 
sekame jo pusiausvyrą. Mūsų 
laikais pirmiausia pasireiškia 
laisvos minties ir beatsakin- 
gumo jausmas prieš tai kas va
dinama progresu ir prieš save 
pačius, žilos senovės laikais vi
suomenei vadovavo pranašai, 
žyniai, vaidilos, orakulai, ka
raliai. .. Dabar mes patys rū
pinamės savo išprusimu, tik
rinti savo žiftias, valdyti savo 
aistras... Kiekvienas poltit- 
kuojame, kiekvienas kritikuo
jame mokslininkus, redakto
rius, senatorius, prezidentus... 
Gyvenimas nelinkęs teikti at
sakymus: ar taip gerai, o jei 
ne, tai kaip reikia elgtis? ... 
Fizika, chemija, technika, val
džią turinčius įgalina materia
liniame pasaulyje orientuotis, 
jame gyvenantiems teikia pa
togumus, bet visa tai dar ne
sudaro atsakymo, nepasako 
kas reikia daryti ir ko siekti, 
ir ko, kaipo jau praėjusio, at
gyvenusio, atsilikusio, atsisa
kyti, vengti.

Kviečiame Į Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties

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

VAKARIENĖ,
MENINĖ DALIS

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

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
17£9 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu

Bus didelė Felikso Vaitkaus 
Pranešimas, kaip tas skridimas

skridimo dokumentų paroda, 
buvo suorganizuotas.

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAŪKIAMI BANKETE

Ideologija sukurta pasire
miant popierinėmis programo
mis — teveda tiktai į diktatū
rą, kuri beveik visada parem
ta sauvale, prievarta, smurtu. 
Tame ir glūdi visų nuoširdžių 
idealistų tragedija.

Dažnai kalbama apie vieny
bę, brolybę, meilę..., o tik įsi
gilinkime — visur viešpatau
ja egoizmas, pavydas, prievar
ta, gobšumas ir žiaurumas. 
Nesudaro išimties nei aukšto
ji Romos bažnyčios hierarchi
ja, nei Karolis Marksas, kuris 
savo teorijas taipgi bandė pa
grįsti “krikščionybės” princi
pu, nors visa jo esybė, visa es
mė, visa egzistencija buvo per
sisunkusi ateizmu, klasių ne
apykanta ir 'žiauriu žmogaus 
prieš žmogų siundymu — kova, 
t. y. tik materialine pasaulė
žiūra, o tai savaimę jau yra že
miausia žmogaus prigimties 
pakopa, žemiausias žmogaus 
primityvumo socialinis -laiptas.

Bendrai, žmonijos istorija 
—: sprendžia Hartmanas — ne 
žmoniškumo istorija.

šių dienų biologai bando tai 
paaiškinti “paveldėjimo” ' te- 
teorija — ypatybėmis iš seniau
sių žmonijos gyvenamų laikų. 
Tai klaidinga.

Žiaurumas, agres.iyumas, nai
kinimo - žudymo aistra — visa 
tai toli pralenkia plėšriuosius 
žvėris, jų instinktą. Žvėrį tik
tai badas verčią pulti — žudyti 
kitą. Mirtiną nuodėmę (krikš
čioniško — katalikiško mokslo 
prasme) gali turėti tiktai žmo
nės, o vienok, esmėje, jie yra 
plėšresni už laukimus- žvėris. 
Tos nuodėmės nevengia ... Ko
dėl?...

Religija, priverstinas pamal
dumas, Dievo baimė ir klerui 
klusnumas, tai nėra kelias į 
dorybę. į Dievą. Priešingai. 
Tik rinitai paskaitykime baž
nyčios istoriją; (žinomą klero 
autorių nesuklastotą!) atkreip
kime dėmesį į “neklaidingųjų, 
šventųjų tėvų” gyvenimą, ir 
prisiminkime jų vykdytą ir 
laimintą nežabotą terorą tai
kytą dažniausia visai nekal
tiems žmonėms; vienuolio 
Tarkvemados vardas ir šian
dien sukrečia šiurpu; akių gy
viems lupinėjinaas, liežuvio iš- 
rovimas. kastracija, o Albi- 
gėnų žudymas ir t L ar ne su
kelia šiurpo?. .> Taip šv. ink
vizicijos laikais, kai nekalčiau 
si žmonės — mokslininkai bu
vo apšaukiami eretikais ir kan
kinimais — savo technika žiau 
runiu toli pralenkiančia da
bartinės KGB priemones — bu 
vo kankinami ir žudomi. Savo 
Dievo gyvenančio amžinjoje. 
neapsakomai puikiai įrengtoje 
aukštybių rezidencijoje, palai
mintas žiaurusis.Cingis — Cha
nas nutartojo pusę Azijos, Kris
taus gi vardu, žiauriausios ink
vizicijos vykdyta — baisiau
siai tariamų eretikų persekio
jimai, kankinimai, žndyniai 
pralenkė. Juo Inteligentiškes- 
nis darėsi žmogus, juo jis- bu
vo žiauresnis, juo daugiau jis 
savo žudikiškiems darbams ra-, 
do pateisinimą.

Tuo būdu įsivyravo šūkis: 
kieno galybė to ir teisybė ir, — 
kitaip manantiems žmonėms 
pasidarė sunkiai beįmanoma 
gyventi. Įsipilietina įvairūs 
persekiojimai, kankinimai, nai 
kinimai...

Senovės laikais agresivumą 
diktavo nedatekliai, medžia
ginis skurdas (ergo — reikalas) 
arba aistra. Mūsų gi laikais — 
pikčiausiuoju priešu yra ideo
logija. Kaip akloji jėga ji egzis
tuoja pasaulyje ir veikia pana
giai pagal įsakymą veikian
čiai be širdies bejausmei ma
šinai — robotui.

Sunku, nesmagu dabar net 
su žmogumi kalbėti, jis nesi
klauso kito minčių pareiški- 

,mo, o iš anksto sprendžia, jog 
pokalbininko žodžiuose nėra 
prasmės, kad jis niekus pasa
koja, nelogiškai galvoja ir t. t. 
Tik pasiskaitykime šių dienų

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS yv
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00. ;■
PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENĖS į

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU l
88 puslapiai. Kaina $1.00. ‘r': -

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus
pinigus tokiu-adresu:

NAUJIENOS”. 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

re

1739 So. Halstcd Street Chicago, BĮ. 60608

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, KL- MONDAY, NOVEMBER 10, 1975

NowE payMmMdto 
cifltujity 5 ywrM, IQ months th* fint 
ymr). Bonds «-* repla^d if IrtK, ttolen. cr <5 
Arstroyed. When needed they can be eaahsrf * 
at you- bank. Interest ia »ot mihrct to ttoto

America is the place that is made 
out of dreams. Ami, US. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bend-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your AmdMcan 
' ■‘'am will be a reality.

Take stock in America
Now Bonds mature in less than six years,:. '



S. BALTŪSIS LIETUVOS TEISMAI
Atsikūrusioj nepriklausomoj 

Lietuvoj, panašiai kaip ir kitose 
valstybėse, teismai buvo bend
rieji ir ypatingieji, arba spe
cialios paskirties teismai.

I. Bendrieji teismai

•Ši tema, tikslingumo sumeti
mu, Čia yra suskirstoma į šiuos 
skyrius: 1) teismų organizaci
ja ir jų kompetencija, 2) teismų 
darbas ir sprendimų vykdymas, 
3) Klaipėdos krašto teismai, 4) 
ipotekiniai reikalai, 5) buvę 
teismų pirmininkai ir-teisėjai ir 
6) okupacijos ir jų padariniai.

1) Teismų organizacija ir jų 
kompetencija

Kalbant apie atsikūrusios ne
priklausomos Lietuvos bendrųjų 
teismų organizaciją ir jų kom
petenciją, čia pirmiausia reikia 
turėti galvoje pirmojo Lietuvos 
teisingumo ministro P. Leono 
parengtą Laikinąjį Lietuvos teis
mų ir jų darbo sutvarkymo Įsta
tymą (Laik. Vyriausybės ži- 
nis -— nr. 2-3 1919.1.16) su 

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU
AMERIKOJE

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

SLA — 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.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

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

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

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

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

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AugustaItyti ■ ViIčIOnltni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for-

_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 189 

psL Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 02 psl., $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, .MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50.
18. Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti Į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysi!

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

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl-, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užaakiuaioa 10 ar daugiai egaempliorlų. 

nemoka pašto penduntimo iilaidų.
Knygą galima gauti Naujienose artla pasiunčiant čekį ar Money or-NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

kai kuriais vėlesniais jo pakeiti
mais bei papildymais ir 1933 m. 
išleistą visai naują Lietuvos teis
mų santvarkos Įstatymą (Vy
riausybės Žinios — nr. 419 1933. 
VII.ll), pagal kurį, jam pra
dėjus veikti nuo tų pat metų 
rugsėjo mėn. 15 d., ligi tol vei
kusieji teismai buvo perrefor
muoti. Dėl to ir šių teismų ap
žvalga čia suskirstoma Į du lai
kotarpius: a) į laikotarpį iki 
1933.IX.15. d. ir b) į laikotarpį 
po to.
A) Laikotarpis iki 1933.IX.15 d.

Pagal paminėtą Laik. Lietuvos 
teismų ir jų darbo sutvarkymo 
įst., kuriuo buvo pakeisti bei 
papildyti Lietuvoj veikę carinės 
Rusijos teisminiai statutai (Įst. 
Rink. XVI t.), atsikūrusioj ne
priklausomoj Lietuvoj buvo įs
teigti ir veikė šie bendrieji teis
mai: a) taikos teisėjai, b) apy
gardų teismai ir c) Lietuvos Vy
riausiasis Tribunolas.

Taikos teisėjams, kaip pirmos 
instancijos teismui, buvo pa- vesta spręsti: a) baudžiamosios 

bylos dėl nusikalstamų darbų, 
už kuriuos grėsė nedidesnė baus
mė kaip paprastas kalėjimas, iš
skyrus bylas dėl valstybės ir 
vietos savivaldybių tarnautojų 
tarnybinių nusikalstamų darbų, 
b) civilinės ginčo bylos, su ieš
kinio kaina ligi 5,000 litų ( pa
čioj pradžioj ši ribojanti kaina 
buvo mažesnė), išskyrus gin
čo bylos dėl nuosavybės teisių 
Į nekilnojamąjį turtą, ir c) 
visos vadinamos neginčo bylos, 
kaip atiteisimas skolų pagal pro
testuotus vekselius, tvirtini- 
nimas testamentų, patvirtinimas 
Įpėdinystės teisių, globos bylos 
ir kiti apsauginiai reikalai.

Apygardų teismai veikė kaip 
pirmos ir kaip antros instancijos 
teismai. Jiems buvo pavesta 
spręsti: a) kaip I instancijai — 
visos tos civilinės ir baudžiamo
sios bylos, kurios nebuvo paves
tos taikos teisėjams ir kitiems 
teismams, ir b) kaip II instanci
jai — apeliaciniai ir kitokį skun
dai dėl taikos teisėjų sprendimu 
bei nutarimų.

Lietuvos Vyriausiasis Tribu
nolas, vienas visai Lietuvos te
ritorijai, buvo apeliacinis ir ka
sacinis teismas. Jam, kaip ape
liaciniam teismui, priklausė tos 
bylos, kurias apygardų teismai 
sprendė kaip I instancija, o kasa
ciniu teismu (nuo 1921 m. liepos 
mėn.) buvo su kai kuriomis iš
imtimis byloms, kurias apygar
dų teismai sprendė kaip H in
stancija. Be to, jis dar buvo ka
sacinis teismas ir kai kurioms 
ypatingųjų teismų byloms, apie 
ką bus kalbama vėliau. Jam, 
kaip aukščiausiajam teismui, 
buvo pavestos spręsti dar ir kai 
kurios kitos bylos. Pavyzdžiui, 
jis, kaip pirmoji ir galutinė in
stancija, galėjo spręsti ir spren
dė bylas dėl ministrų ir valsty
bės kontrolieriaus padarytų tar
nybinių nusikalstamųjų darbų.

Taikos teisėjai buvo vienasme- 
ninis teismas, o apygardų teis
mai ir Liet. Vyr. Tribunolas bu
vo koleginiai teismai, kurių kiek
vienas turėjo savo pirmininką, 
jų padėjėjus ir tam tikrą skai
čių teisėjų, tada vadintų teis
mo nariais. Be reguliarių tei
sėjų, Vyr. Tribunole karinėms 
byloms dar buvo ir specialus ka

Susidaro įspūdis, kad paskui sekanti policija nori sustabdyti Mary 
Ellen Eckelbergą, jojančią grynakraujų arabišku žirgu. Ji nebus 
baudžiama už ristute jojimą miestu gatvėmis. Iš Winnipeg© ji joja 
į New Orleans. Policija ją lydi per miestelius, kad niekas jojikei 

arba arkliui neatsitiktu.

rinis teisėjas, kuris bubo skiria
mas iš nuolatinių Kariuomenės 
teismo teisėjų 3 metų laikui, pa
liekant jį ano teismo etatuose. 
Kiekviename šių koleginių teis
mų buvo civilinis ir baudžiama
sis skyriai ir vienam iš tų sky
rių vadovavo pats teismo pirmi
ninkas, o kitam — jo padėjėjas. 
Be to, kai Lietuva atgavo Klai
pėdos kraštą, to krašto byloms 
Vyr. Tribunole buvo sudarytas 
dar specialus Klaipėdos krašto 
skyrius, kurio didžiuma susidėjo 
iš teisėjų, paskirtų iš, to kraš
to magistratūros. Taikos teisė
jui pavestas plotas buvo vadina
mas nuovada ir dėl to teisėjas bu
vo vadinamas tokios ar kitokios 
nuovados taikos teisėju.

Pirmieji taikos teisėjų teis
mai ir Kauno bei Marijampolės 
apygardų teismai, nors kai ku
rių asmenų paskyrimas buvo pa
darytas jau 1918 m. gruodžio 
mėn., susiorganizavo ir faktiš
kai pradėjo veikti 1919 m. pra
džioje. Marijampolės apyg. teis
mui, tada pradžioje vadintam 
dar Suvalkų apyg. teismu, pri
klausė visa Suvalkija, išskyrus 
tą jos dalį, kuri buvo priskirta 
prie Kauno apskrities, o visa li
kusi tuometinė Lietuvos terito
rija buvo palikta Kauno apyg. 
teismui. Vėliau prisidėjo dar du 
apyg. teismai, būtent: 1922 m. 
vasarą buvo Įsteigtas Šiaulių 
apyg. teismas ir 1924 m. — Pane
vėžio apyg. teismas. Dėl to pir
mykštė Kauno apyg. teismo teri
torija po to gerokai sumažėjo, 
bet ir po to jis visą laiką liko 
pats didžiausias apyg. teismas. 
Be to, anuo metu, kai Vilnius iki 
1919.1.6 d. ir paskui 1919 m. ru
denį trumpą laiką buvo Lietuvos 
valdžioje, abiem atvejais buvo 
organizuojamas ir Vilniaus apyg.
teismas, ypač tolokai jau buvo 
pažengta antruoju atveju, bet 
dėl bolševikų ir lenkų okupacijų 
abiem atvejais jam neteko pra
dėti veikti.

Liet. Vyr. Tribunolas buvo su
organizuotas Kaune ir pradėjo 
veikti 1919 m. vasarą. Tiesa, šio 
teismo pirmininkas A. Kriščiu- 
kaitis toms pareigoms buvo pa
skirtas jau 1918.XIL10 d. ir jam 
buvo pavesta suorganizuoti Vyr. 
Tribunolą Vilniuje, bet 1919.1.6 
d. Vilnių užėmus Sov. Rusijos 
kariuomenei ir po to tų pačių 
metų balandžio mėn. jį užėmus 
lenkams, A. Kriščiukaitis 1919 
m. birželio mėn. iš Vilniaus gri
žo į Kauną ir čia pradėjo jam 
pavestą Vyr. Tribunolo pirmi
ninko darbą.

Panašiai kaip buvo su apy
gardų teismais, pradžioje tai
kos teisėjų, palyginti, irgi buvo 
labai maža, bet, laikui bėgant, 
jų skaičius buvo vis didinamas 
ir kai jų maždaug jau pakako, 
tai vienam taikos teisėjui teko 
aptarnauti plotas maždaug su 
36-50 tūkstančių žmonių.

Teismų pirmininkai ir kiti 
aukštesnieji teisėjai pačioje pra
džioje buvo skiriami Valstybės 
Tarybos prezidiumo, o vėliau 
juos skyrė Respublikos Preziden-1

Teisingumo ministrui pri- 
I stačius; žemesniuosius teisėjus 
skyrė Teisingumo ministras. Bu- 

i vo reikalaujama, kad asmens, 
skiriami teisėjais, būtų baigę 
aukštaji teisių mokslą ir turė-i 

l tų reikiamą praktikos stažą, bet, 
reikalui esant, buvo leidžiama 
skirti ir neturinčius šių kvalifi-, 
kacijų asmenis. Be to, taip pat 
dar buvo reikalaujama, kad ski
riami teisėjais asmens būtų Lie
tuvos piliečiai ir kad jie neturė
tų neleidžiančių teisėju būti dis- 
kvalifikacijų, kaip baudimas už 
kai kuriuos nusikalstamus dar
bus, paskelbimas neišsimokan
čiu skolininku ir dar kai ku
rios kitos teisėjui nederančios 
ydos. Pradžioje labai trūko di- 
plomudtų teisininkų ir dėl to 
dalis teisėjų, daugiausia taikos 
teisėjų, buvo paskirta be aukšto
jo teisių mokslo cenzo; taip pat 
buvo sumažinti ir praktikos sta
žo reikalavimai, o buvo žiūri
ma, kad skiriamas asmuo suge
bėtų jam pavestas pareigas eiti, 
ir didžiuma tokių paskirtųjų ne
apvylė — jie savo darbą pagal 
to meto sąlygas yra atlikę ge
rai.

Dėl buvusio nepakankamo tei
sėjų skaičiaus susidarius dide
liam kiekiui neišspręstų bylų, 
Teisingumo ministras A. Tumė
nas 1924 m. buvo pravedęs per 
Seimą Įstatymą, kuriuo buvo 
Įvesta tam tikra pris. advokatų 
talka teismui, būtent: apyg. teis
mo ir Vyr. Tribunolo teisiančią
ja! sudėčiai papildyti, t. y. tre
čiojo teisėjo vietai užimti, ga
lėjo būti nustatyta tvarka ski
riami pris. advokatai, šis Įsta
tymas, teisininkų pramintas Lex 
Tumenensis, advokatų buvo la
bai nemėgiamas, jis buvo susi
laukęs tam tikrų priekaištų ir 
dėl to ši savo rūšies advokatų 
mobilizacija truko neilgai — ji 
buvo praktikuojama tik vienus 
kitus metus.

t?ismo kandidatams ir dar kai >vo nustatyras specialu? ariyv: 
kuriems kitiems atsakingiems į mas, kuris, lyginant su senu< 
tarnautojams, buvo sudaryta Į buvo gana žymiai pakelt 
atskira kategorijų lentelė ir bu-I (Bus daugiau)

see us for 
financing.

AT OUR 10W RATE

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savvegularfy! 
F" t /. o/

And 
Ccmpounded 

Quarterly

OUR SAVINGS
CERTIFICATES

' EARN UP TO 7^%

WITH R6PAYM 
FIT VOUR-----

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 606CS

Pin* Kazanalskas, Prtūdtni Phoue: Virginia 7-7747 

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur,'9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO ŽND SUBURBS SINCE 1905

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

» .,. . .... ,

Visi teismų darbuotojai pra
džioje buvo Įrikiuoti Į bendras 
administracijos tarnautojų ka
tegorijas ir dėl to jų atlygini
mas, palyginti, buvo nedidelis, 
bet vėliau, rodos tais pat 1924 
m., jau minėtas Teisingumo mi
nistras A. Tumėnas pravedė per 
Seimą Įstatymą, kuriuo teisė
jams, o taip pat prokurorams 
bei jų padėjėjams (tada vadin
tiems valstybės gynėjais ir valst. 
gyn. padėjėjais), tardytojams,

---- ---------- ------ ........................................................................ ................ .... - * - - ~ - -----_ ---- -------------— DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI!
YRA GERIAUSIA DOVANA *

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia'literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.
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siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
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KUR ATSIDŪRĖ
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ?

1949 m. paskelbtoji ir dabar 
veikiantieji pagrindiniai Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės dėsniai — Lietuvių Charta 
pirmuos dviejuose straipsniuo
se nustatė:

‘Tauta yra prigimtoji žmo
nių bendruomenė. Niekas ne
gali būti prievartaujamas savo 
ryšį su tautine bendruomene 
nutraukti. Pasaulyje pasklidę I

lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę” 
ir

‘Tautinis solidarumas yra 
aukščiausioji tautinė dorybė. 
Lietuvis ugdo tautinį solidaru
mą. Visi lietuviai yra lygūs tos 
pačios tautos vaikai, tarp savęs 
broliai. Tautinio susipratimo 
ir lietuvių vienybės ženklan 
kiekvienas lietuvis moka nuo-

latinį tautinio solidarumo įna- LB nesutaria ir pati su savimi, kurie žmonės tam tikroje mū
sų spaudoje. Dažnai šitokia in
formacija yra vienašališka ir 
klaidinanti. Pavyzdžiui, PL nr. 
13, 1975 straipsnyje “JAV LB

Taigi, visi pasaulyje paskli
dę lietuviai sudaro vieną, bet 
jokiu būdu ne dvi ar daugiau

Ji neprisilaiko PLB konstituci
jos — Lietuvių Chartos raidės 
ir dvasios. JAV LB organizaci
joj vyksta didžiausi nesutari-

Teks prablaivinti nuotaikas
Niekam ne paslaptis, kad Helsinkio konferencija 

gerokai apgriovė vieningą lietuvių darbą. Vieniems at
rodė, kad Helsinkyje buvo pasirašytas “politinės gėdos” 
dokumentas, o kiti buvo įsitikinę, jog tai yra paprastas 
susitarimas,- kuris gali padėti išsiaiškinti pozicijas ir 
artėti prie mums visiems rūpimos pavergtų tautų laisvės. 
Vieniems atrodė, kad iki šio meto pavergtų tautų laisvės 
reikalus gynusieji žmonės pavergtuosius pardavė ir nu
silenkė pavergėjams. Tuo tarpu kitiems atrodė, kad nie
kas nieko nepardavė ir kad reikia tęsti kovą, neatstu
miant geriausių ir galingiausių gimtinio krašto laisvės 
draugų.

Naujienos visą laiką skelbė, kad pirmon eilėn rei
kia nustatyti faktus. Dažniausiai tikslių faktų nustaty
mas ginčus baigia, šiandien tas karštas politinis klausi
mas pamažu jau pradeda atvėsti, nes kiekvina diena at
neša vis daugiau įrodymų, kad Lietuvos laisvės bylos rei
kalas mažai kuo tepasikeitė nuo anksčiau buvusios pa
dėties, ir kad lietuviams, nekalbant apie pasipešiojimus, 
kartais asmeniškus ir nelabai jau džentelmeniškus, vis 
dėlto reikės rasti bendrą kalbą ir derinti savo jėgas vie
ningam darbui. Jeigu Amerikos lietuviai bus susiskaldę 
ir siuntinės po kelias delegacijas, tai savo gerų kovotojų 
vardo jie nustos. Su lietuviais amerikiečiai nesiskaitys, 
kaip šiandien nesiskaito su gudais ar net ukrainiečiais.

Amerikos lietuvių ‘daugumai šiandien jau aišku, kas 
įvyko Helsinkyje, ir jie pradeda suprasti, kuriais sume
timais Helsinkio aktai buvo pasirašyti. Bet lietuvių tar
pe sukeltas politines aistras galutinai galės išblaškyti 
tiktai arte j autieji svarbūs suvažiavimai. Didelį darbą 
turės atlikti Amerikos Lietuvių Tarybos kongresas, šau
kiamas Chicagoje lapkričio 22 dienai. Daug galės pada
ryti savaitę vėliau New Yorke šaukiama Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto konferencija. Galimas 
daiktas, kad šios konferencijos galės suartinti kitaip 
galvojančius Amerikos lietuvius.

Prieš Amerikos Lietuvių Tarybą dar tebeskleidžia- 
mi įvairūs gandai, josios pirmininkas kritikuojamas ir 
kaltinamas nenoru pamesti kelią dėl takelio, bet iš visko 
mayti, kad artėjanti Amerikos Lietuvių Tarybos meti
nė konferencija išgirs įdomius valdybos narių ir pirmi
ninko pranešimus apie tai, kaip visa valdyba ir ypač jo-

sios pirmininkas pajėgė nugalėti visus sunkumus ir iš
gauti iš krašto prezidento tokius svarbius pareiškimus. 
Reikia manyti, kad suvažiavusiems atstovams papasa
kos, kaip tiems svarbiems pareiškimams išgauti teko ves
ti kovą ne tik su amžinais Lietuvos laisvės priešais, bet 
ir su pačiais lietuviais, nesuprantančiais susidariusios 
tarptautinės padėties ir asmeniškas savo ambicijas sta
tančius aukščiau visuomeninių ir net Lietuvos laisvės 
reikalų.

Amerikos Lietuvių Tarybos vadovybė aiškiausiai su
prato padėtį, aptarė strateginius žingsnius ir šaltakrau
jiškai juos vykdė, kol išgavo ne tik svarbų prezidento 
Fordo pranešimą, bet ir gavo teisę pranešti pavergtiems 
lietuviams žinią, kad JAV ir toliau Lietuvos aneksijos 
nepripažins. Žinią lietuviams pranešė ir juos laiku įs
pėjo ALTo pirmininkas Dr. Kazys Bobelis ir Susivieni
jimo Lietuvių Amerikos prezidentas Povilas P. Dargis. 
Jų pasakytos kalbos gerokai apardė okupanto ruošiamas 
“džiaugsmo” demonstracijas, šiandien kiekvienam aiš-
ku, kad prezidento Fordo paskelbtas pareiškimas turės di
delės svarbos Lietuvos laisvės kovoje. Amerikos Lietu
vių Tarybos priešai stengėsi nuvertinti išgautą pareiški
mą, bet daugiau nusimanantieji teisininkai tvirtina, kad 
prezidento Fordo pareiškimas gali būti svarbesnis, negu 
kitų anksčiau padarytieji.

Šiandien kiekvienam aišku, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos konferencija dar labiau sustiprins ALTą suda
rančias organizacijas ir veikėjus vers suglausti gretas ir 
siekti kovai už pavergto krašto reikalingos vienybės ir 
gerai apgalvotų naujų poliitnių žingsnių. ALTo vadovy
bė davė faktus ir nesikišo į kitų organizacijų padarytus 
neapgalvotus pareiškimus.

Iš visko atrodo, kad kiek sunkiau bus susitarti: 
VLIKo konferencijon suvažiavusiems atstovams. Atsa
kingi VLIKo žmonės padarė visą eilę neatsakingų pareiš
kimų, kurie iki šio meto neišryškinti ir nepatikslinti. 
Tas klausimas, greičiausiai, teks spręsti pačioje konferen
cijoje. Būtų daug geriau, jeigu, galėtų jį aptarti anks-' 
čiau ir išvengti bereikalingų aistrų. Bet ir .VLIKo kon-: 
ferencijos nutarimus nuspręs grupių pasiųsti atstovai. 
Kokius atstovus grupės pasirinks, tokia bus viso komi
teto nuotaika.

Svarbu, kad VLIKo atstovai nepakiltų puikybėn ir. 
nutartų bendradarbiauti su Amerikos politinių grupių.
ir fratemalių organizacijų sudaryta ALTa. Jeigu VLIKo 
konferencija nenorės rasti bendros kalbos su ALTu, tai 
Amerikoje Lietuvos laisvės reikalais turės rūpintis ALTa, 
kaip ji rūpinosi visą laiką. Turėkime vilties, kad VLIKo

bendruomenių ir jie patys yra 
solidarūs tos pačios tautos vai
kai tarp savęs broliai. Ar šiais 
laikais taip iš tikrųjų gyveni
me vyksta? Kur. atsidūrė Lie
tuvių Bendruomenė?

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė —PLB ir jos sudėtyje vei
kianti Jungtinių Amerikos 
Valstybių Bendruomenė — JAV 
LB, kovodamos dėl veiklos 
kompetencijų, darbų pasidali
nimo, tautiečių aukoj am ų pi
nigų^ kaltindamos kitus vei
kėjus užsispyrėlių norais, par
tinių kombinacijų keliais, būti 
Lietuvos laisvinimo darbuose 
išeivijos vadais, atsidūrė konf
likte su visomis bendrųjų tiks
lų organizacijomis, o ypač su 
tomis, kurios dirba politinį 
darbą. PLB valdybos pirmi
ninkas Br. Nainys, manyda
mas kad visa toji nesantaika
yra normalus reiškinys ir dėl 
jos nereikią rašalo lieti bei lai
ko gaišinti, visgi nutarė pasi
aiškinti ir Pasaulio Lietuvio — 
PL nr. 12, 1975 išspausdino 
straipsnį “Gal galima dirbti ir 
nesusitarus?”, kuriame ir ši
taip parašė:

“... Vienybės stoka yra di
delė problema ir lietuvių išei
vijoje. Dėl to ■stebėtis per daug 
ir nereikia, nes esame tokie
pat žmonės, kaip ir visi kiti. 
Ginčai, nesutarimai ar net at
viros peštynės mūsų tautoje yra 
toks pat senas reiškinys, kaip 
ir pati tauta. Barėsi mūsų pro
tėviai žiloje senovėjee, žudė 
vieni kitus mūsų galybės me-
tais, ruošėme perversmus bei 
vykdėme atentatus atgautos ne
priklausomybės laikais, rieja
mės ir išeivijoje. Bardamiesi 
vis vienas kitam aiškinam, kad 
nesutarimai mums kenkia, kad 
iš jų nėra nė kokios naudos, 
kad jais mes padedam tik prie
šui, bet bartis nenustojam”.

Ir toliau tame pat straips
nyje Br. Nainys dar priduria:

“... Nors šiuo metu nesutari
mų rastume kiekviename lie
tuvius priglaudusiame krašte, 
beveik kiekvienoje organizacijo
je, net ir tokiame aiškius kari 
tatyvinius tikslus turinčiame 
Bendrajame Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fonde, bet didžiausi ne
sutarimai pasireiškia Ameri
koje tarp politinės paskirties 
institucijų bei grupių iš vienos

i

pusės ir Lietuvių Bendruome
nės ■— iš kitos... ”

Teisingai parašyta: PLB ir 
JAV LB nesutaria su visomis 

. politinės paskirties institucijo-
konferencijon suvažiavusieji pirmiausia nustatys fak-jmis_ Tat labai blogas reiškinys, 
tus ir tada padės prablaivinti politines nuotaikas. Bet visų blogiausia, kad JAV

mai, bylos nuosavos ir kitatau
čių valstybiniuose teismuose, 
griežtai skirtingos nuomonės 
svarbiais JAV LB vadovybės 
rinkimų, jos veiklos ir pagrin
dinių siekimų klausimais. Vi
so to išdavoje atsirado lygia
gretės JAV LB apylinkės, apy
garda ir net taryba__

Neprasminga būtų svarstyti 
problemą kaip LB vadovybė 
turėtų santykiauti su politinio 
darbo bare dirbančia Ameri
kos Lietuvių Taryba — Altą ir 
Vyriausiuoju Lietuvos Išlais
vinimo Komitetu — VĮiku, nes 
kol PLB ir JAV LB vadovaus 
ryškūs vienos politinės kryp
ties veikėjai, kuriems labiau
siai rūpi įvairiomis politinė
mis artimetikomis bei kombi
nacijomis visiems išeivijos lie
tuviams vadovauti, bet koks iš
mintingas susitarimas su par
tiniais pagrindais sudaryta 
Altą ar Vliku neįmanoma.

Gaila, kad atsirado šitokia 
situacija. Mūsų išeivija jau 
spėjo užauginti net dvi išsila
vinusias ir tautiniai sąmonin
gas kartas. Atsirado gana daug 
jaunų ir visuomenės darbui pa
siruošusių asmenų. Jie galėtų 
užimti (nuolat atsirandančias 
iš mūsų politinio darbo pasiša
linusių) veikėjų pareigas, nors 
iki šiol jie daugiausia šitokiam 
politiniam darbui buvo dėl 
įvairių priežasčių, ypač dėl 
ryškios partinės nesantaikos 
abejingi.

Minėto Br. Nainio straipsnio 
“Gal galima dirbti ir nesusita- 
tarus?” galutinis pasiūlymas:

“... gal galėtumėm sutarti, 
kad dirbam kiekvienas atski
rai ir vienas kitam nekliudom. 
Vis vien geriau būtų atskirai 
dirbti, negu bendrai peštis” 
dirbti, negu bendrai peštis” 
tinka santykiuose su Altą ir 
Vliku, bet tasai “nekliudom” 
yra privalomas visiems, o ypač 
LB. šis pasiūlymas visiškai 
netinka LB, nes ji gali būti tik 
viena, bet jokiu būdu nesus
kilusį į dvi ar daugiau bend
ruomenių.

Analizuokime ir ieškokime 
priežasčių kodėl šitaip Bend
ruomenėj yra, kur tos visos 
nesutarimo ir skilimo šaknys? 
Ar lietuvių visuomenėje teisin
gai ir objektyviai visais mūsų 
bendruomenės klausimais in
formuojama, pagaliau, ar ga
lima grąžinti vienybę pačioj 
Bendruomenėj ?

Pirmiausia pabrėžkim fak
tą, kad LB skilimas nėra jau 
toks mažas, kaip įtaigoja kai1

susirinkimai” rašoma:
“... Reorganizuotos LB Mar 

quette Parko veikėjai tvirtai 
laikosi savo pozicijoje: atme
tė ir žodžiu ir raštu pateiktus 
bendro darbo siūlymus. Užtat 
kovo 9 įvyko nepaprastai gau
sus (apie 300 asmenų) LB Mar
quette Parko apylinkes susi
rinkimas...” -....

Šitokiu rašymu bandoma su
daryti įspūdį, kad tas gausu
mas pasireiškė absoliutine Mar
quette Parko lietuvių daugu
ma, o visi kiti, tai ,tik nereika
linga mažuma... Iš tikrųjų 
taip nėra! Už dviejų savaičių 
vyko reorganizuotos LB apylin
kės narių susirinkimas ir jame 
dalyvavo nemažesnis skaičius 
vietos lietuvių. Todėl reikėtų 
sutikti, kad Marquette Parko 
LB nariai pasiskirstę lygiomis 
pusiau. Skilimai Marquette Par 
ke, Cicero ir kitur nėra maži. 
Ir šis skilimas plečiasi Detroi
te ir ^kitose LB apylinkėse. 
Svarbiausia, kad daug. LB na
rių nemėgsta tokio susiskaldy
mo ir šalinasi iš bet kokios LB 
veiklos. JAV LB centro val
dybos veikėjų tvirtinimas, kad 
tasai LB skilimas yra mažas, 
lokalinio pobūdžio Chicagos 
reikalas, yra juokingas kai to
ji Chicaga yra beveik pusė vi
sos JAV LB, o savąja veikla, 
idėjomis ir lėšomis, sakyčiau, 
net ir didesnė.

Kur viso nesutarimo priežas
tys? PL nr. 13, 1975 leidinio 
redaktorius, buvęs PLB pir
mininkas Stasvs Barzdukas 
straipsnyje “Asmenų ar orga
nizacijų santalka” aiškina:

“Atskira vieta visų kraštų 
liet, bendruomenių šeimoj pri
klauso JAV LB: ji pati di
džiausia ir pajėgiausia. Pvz. 
jos VII Tarybą rinko 10,440 
lietuvių. Mūsų sąlygomis skai
čius gan įspūdingas. Bet kartu 
kai kam ir tikra rakštis. Todėl 
jie visa daro, kad kaip nors 
šiems rinkimams pakenktų ar
ba ir visai juos sugriautų. Ieš
kodami priekabių jie “iš ada
tos priskaldo vežimą”, kalba 
apie “sukčiavimus”, “užgrobi
mus”, “diktatūros primetimą” 
ir t. t. Bet apylinkėje, kurioj 
aš pats balsuoju, rinkimai ne
susilaukia jokių priekaištų. Ne
girdėti priekaištų ir kitur. Dve 
jose Chicagos apylinkėse skun
dus LB Garbės Teismas rado 
nesvarstytinus. Tačiau dabar 
jau atsirado du “reorganizuoti 
pirmininkai... ” ir toliau tame 
pat straipsnyje S. Barzdukas 
dar paryškina:

(Bus daugiau)
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Pačiam kilo šiurpus klausimas — ar ir jis 
yra numatomas pasodinti į elktros kėdę. 
Gal advokatas jį tyčia tik ramino, neno
rėdamas atskleisti jam gręsiančios elektros 
kėdės.

Praslinko dar kelios dienos. Nebuvo nė 
tų varginančių pasimatymų. Buvo tik at
vykusi motina ir, kai ramiau galėjo pasi
kalbėti, jis jai papasakojo savo regėjimą. 
Iš karto ji nusigando, dingtelėjus minčiai, 
kad Dennis tebėra pamišęs, bet greit pa
gal jo nupasakojimą ji prisiminė, kad to
kį nuostabų asmenį buvo sutikusi advoka
to laukiamajame, ir kuris nekreipė visai 
dėmesio į ją, tikriausiai nematydamas. 
Jai patikėjus, Denniui nebebuvo sunku ją 
įtikinti, jog nereikia jam iki teismo išeiti į 
laisvę už užstatą. Pradėjo apsiprasti ir su 
kalėjimo tvarka. Dienos, kaip paprastai, 
kaliniams buvo nepaprastai ilgos. Kai nė
ra kas veikti, visa aplinka vienoda, akys 
klausa nebegauna naujų įspūdžių, laikas 
slenka labai lėtai ir varginančiai. Rytą pa
kelia švilpukas, laukiama pusryčių, pieįų. 
vakarienės ir vėl švilpukas, vadinas, rei
kia eiti gulti. Tas vykdavo vienodai, nu
statytu laiku, jais ir dienos tarpai būdavo 
matuojami. Seno amžiaus žmonės nors 
sapnais gali pasidžiaugti. Jaunus jie lan

ko retai, ir patys dažnai išblėsta prabudi
mo metu. Kuomet jį pravesdavo pro kitas 
celes pasimatymui, atidžiai į jas pažvelg
davo. Kaimynų turėjo daug — Visos celės 
buvo apgyvendintos nusikaltėliais. Dvie
jose pastebėjo net esant po du kalinius. 
Kartą, kai buvo vedamas pasimatyti su ad
vokatu, vienos celės viduje stovėjo į gele
žinius virbalus įsikibęs pusamžis žmogus, 
apžėlęs, rudais išsidraikiusiais plaukais. 
Jiems praeinant pro jo duris, iškišo savo 
ilgą raudoną liežuvį. Sargybiniams pra
dėjus ant jo rėkti, jis spiovė ir pasitraukė 
nuo durų. Ir šis menkas įvykis jam buvo 
savaip - įdomi naujiena, nors ir nežinojo, 
ar liežuvį jis rodė jam, ar sargybiniams.

Mintys yra pati gyvastingiausia žmo
gaus dalis. Jos aprėpia žmogaus praeitį, 
dabartį ir svajonių keliu siekia ateities ho
rizontus. Visa, ką padaro ir nuveikia žmo
gus, yra pirma pagrindžiama mintimis. 
Denniui tebuvo tik viena jų kryptis — pra
eitis. Gyvenimas prieš jo akis buvo juodas 
ir beviltiškas, kaip juodžiausia neperma
toma naktis. Nieko sau gražaus nebepra- 
matant, nebebuvo nei kas ir begalvoti. To
kia pilka, vienoda ir niūri dabartis min
čių pasauliui buvo nedėkinga. Nė nejaus
damas, jis savo raitimis nugrimzdavo į 
savo gyvenimo praeitį iki pat smulkiausių 
detalių. Ir ta praeitis būtu buvusi nepap
rastai graži ir miela prisiminti, jei ne nuo
lat ir visada iškylą du žmonės — du veidai.

i Kai tik jis mintimis įplaukia į praeities van-

denis, tuoj -mato savo motiną ir Džimį. 
Kuo jis daugiau pasineria į savo vaikystę, 
tuo labiau ryškėja, artėja motinos veidas. 
Tas mielas veidas, spindįs džiaugsmu, 
jam kelia liūdesį ir primena jos kančią. 
Dar daugiau jį persekiojo praeities kelyje 
Džimis. Ir niekur jo negalima palikti, at
sikratyti. Nėra laiko ir vietos, kur jis su 
juo nebūtų visada toks draugiškas, šiltas 
ir šypsosi, lyg jis jo nebūtų nužudęs.

žaidžia gatvėje — kartu su Džimiu. Ei
na mokyklon — greta žingsniuoja ir jis. At
sisėda į suolą — girdi vartomos knygos pus
lapių šnabždesį ir supranta, jog painokos 
Džimis nebuvo skaitęs. Dar skambutis ne- 
suskambėjo, jis jau juokiasi kokį nors 
pokštą mokytojui iškrėtęs. Atsiduria prie 
ežero, žinoma, abu, neria į vandenų 
plaukia ir, žinoma, abu greta. Kaitinasi 
saulėje, žarsto smėlį, pila į krūveles ir vis 
abu. Įmetė ežeran meškerę, traukia žuvį, 
ir Džimio plūdė pasineria. Braidžioja po 
miškus, parkus ir karta su juo. Paūgėję 
susitinka praeinant mergaites, merkia 
akim ir abu juokiasi. Tik kai švaistosi 
miesto gavėse. kine, užeigose jau su jais 
kartumaišosi ir Robertas. Tik sporto lau
ke žaidynėse jau daug daug susitelkia, bet 
ir tada, rodos, girdi DŽimio Balsą': *

— Denni. laikyk kamuolį...
Taip kasdien ir kasdien nepabaigiamai 

kartojasi. Geria vis kaip saldų vyną, ku
rio stiklo dugne vis atsiranda pasilikusių 
drumzlių. Lygiai taip, kaip po gero išgėri

mo skauda galvą, 'taip jam drasko skaus
mingai tie du neišnykstantys veidai. Ne
įmanoma tų atsiminimų vaizdų atsikratyti. 
Kai bando mintis pakreipti į dabartį, nie
ko daugiau nematyti, kaip tik toji raudo
na vielomis apipinta elektros lemputė ir ko
ridoriuje girdimi sargybinių žingsniai.

Praslinkus daugiau kaip trejetai savai
čių popiečio metu buvo šaukiamas pasi
matymui. Buvo kiek keistoka, tik vakar 
buvo jį lankiusi motina, o advokatas ža
dėjo pasirodyti tik po savaitės.

—Kas tai galėtų būti? — mąstė jis„ ei
damas koridorium į pasimatymo kambarį.

Dar daugiau nustebo ir sumišo, kai 
pravėrus pasimatymo kambario duris, pa
matė prie grotelių bestovintį Robertą. IŠ 
greitai mesto į jį žvilgsnio, jis atrodė niū
rus, ar susirūpinęs, tikriausiai piktas. Jam 
pasidarė visai nejauku, nuraudo ir nulei
do akis. Nesulaukdamas iš jo žodžių, pa
kėlė galvą. Jis tik labiai išplėtė akis ir ne
atsakė nė į jo galvos linktelėjimą. Truko 
ilga pauzė, nes abu nesurado pirmojo žo
džio pokalbiui. Denniui jis vis tebeatrodė 
piktas, lyg pradėdamas, keikti ar norėda
mas jį apkumščiuoti. Jis sunkiai atsidūso 
ir, matyti, norėdamas, kad Dennis pra
dėtų kalbėti, prabilo:

— Kodėl tyli? . . .
— 0 ką, Robertai, dabar aš galėčiau 

tau pasakyti?
— Pasakyt bent, kodėl tą vakarą tu bu

vai taip pasiutęs? Koks žaltys tau tada bu
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vo įstrigęs į galvą? Aš ir dabar dar negaliu 
suprasti ir įsivaizduoti. Mes buvome tokia 
puiki ir laiminga trijulė. Nuo tavo šūvio 
krito Džimis, ir tu pats pūvi dabar tame 
urve. Manai man tai jau gerai, linksma 
vienam pasilikusiam...

Jam nutilus, Dennis nesumojo ką at- 
savkti.

— Ir vėl tyli. Kalbėk, žinai, kad ne
daug laiko skiria pasimatymui.

— Aš tau sakiau, Robertai, kad neran
du žodžių, kas būtų galima pasakyti po šio 
įvykio. Skaudu, gaila, bet nebepataisoma. 
Viena, ką galėčiau prašyti tavęs — atleisti 
ir pamiršti mane. Supranti, aš jau esu mi
ręs pasauliui.

— Pamiršti! Kaip tai pamiršti. Tu ma
nai, man tavęs ne gaila? .Pikta ir gaila. 
Kad galėčiau, gerai tave apkeikčiau ir vis 
tiek išneščiau ant savo pečių iš to prakeik
to urvo. Bet viskas dabar po velnių. Vis
kas žuvo, kas buvo taip gražu ir linksma 
gyvenime. Gal tu sakysi, kad netiesa?

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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Ofisas: HEmlock 4-5849 
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JĮl PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: '562-Ž727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

Mes gyvename gana aukštai 
išvystytoje komercinėje demo
kratijoje.

Mūsų valstijos įstatymai pla
čiai ištobulinti ir paliečia namų 
savininko ir jo nuomininko tei
ses. Bet šie įstatymai negali 
būti vienoje pusėje. Namo sa
vininkui patariama, jei nori iš
nuomoti butą ir į jį kreipiasi as
muo, tai pirmiausia iš jo reikia 
paimti veiklos istoriją (aplika
ciją). Pamatęs- tą aplikaciją, 
galite spręsti ar jis yra pasto
vus žmogus. Tik tada patariama 
jam paruošti (leasą) nuomos 
sutartį. Lietuviai namų savin- 
kai išnuomoja namą be virš pa
minėtų patarimų, o vėliau jie 
gali nukentėti vien tik dėl to,

--------- 1 1 >>

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ 

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

L J

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

—■1 " n- - ' t - n ■ -w

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
Gydytojas ir chirurgas 
specialybę akių ligos 

3907 West 1 ©3rd Street

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėles.

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

--- — - —e-—

/====
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E LI N Y C 1 A

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

Valandos pagal susitarimą.

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

ODOS LIGOS ■— CHIRURGIJA
OFISAI:

¥0Č2 N. WESTERN AVE.
5214 N. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818
RendencHos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
2454 WEST 51st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

IML FRANK PLECKAS
ČPTOMETRISTAS

PERKRAUSTYMAI f

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063 __ , _... . _  

- — ........-        . ........... .....

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

kad pasitikėjimas yra vienas da
lykas, o praktiškame gyvenime 
— atskiras dalykas.

Aš visuomet patariu, kad pa
sitikėjimas yra garbingas žodis, 
tačiau yra nepraktiškas komer
ciniame gyvenime. Jeigu buto 
nuomininkas nesumoka rendos, 
tada namo savininkas jam turi 
įteikti raštišką notą. Žinoma, 
turi gerai tą notą paruošti.

Mums, advokatams, dažnai pa
sitaiko įsikišti, kai namo savi
ninkas įteikia neteisingas notas. 
Praėjus penkioms dienoms ir 
nesumokėjus, notos eina pas ad
vokatą, kad iškraustytų tą nuo
mininką. Žinoma, namo savinin
kas turi teisę tą daryti.

Advokatas, prieš užvesdamas 
iškraustymo bylą, turi paaiškin
ti, kai byla prieis prie teisėjo ir 
nuomininkas bus irgi prie tei
sėjo stalo, šis pasako, kad “aš 
apmoku dabar”. Teisėjas sako 
savininkui: “priimkite pinigus”. 
Tada teisėjas bylą panaikina. 
Tada advokatas, gavęs $150 ho
noraro savo darbą baigia, tačiau 
namo savininkas turi nuostolių 
ir pykščio.

Rezultate nuomos sutartis yra 
geriausia apsauga.

Ar gali namų savininkas nu
traukti nuomos sutartį: Jeigu 
nuomininkas pasirašo sutartį, 
kad ateis gyventi 2 asmenys, o 
už 1 mėnesio ar daugiau pasi
rodo, kad šeima padidėjo. Tada 
naudoja daugiau šviesos, vande
nio ir kt. Panašiuose atsitiki
muose mes turime nepalankius 
namų savininkui įstatymus, ku
rie sako, kad šeima gali gyven
ti viename bute. Tuomet na
mo savininkas turėtų įrodyti, 
kad jie yra ne šeimos nariai ir 
ne giminės, žinoma, namo sa
vininkas to negalėtų Įrodyti ir 
tada sutarties negalėtų sulau
žyti. Adv. Charles P. Kai

Portugalai apie 
lietuvius

Arkivyskupijos laikraštis “O 
Sao Paulo”, Brazilijoje, pasku
tiniame šių metų spalio mėnesio 
numery užsidėjo per visą pus
lapi (8 skiltis) didžiausiom rai
dėm antrašte: “žmogaus Tei
sių Pažeidimas Lietuvoj” sovie
tų valdžioj (1971—1974).

Dm- primenama, kad “kata
likai, negalėdami riešai išeiti su 
savo spauda, nuolat leidžia po
grindinių leidinių — dokumentų, 
kurie nušviečia viduj esančią pa
dėtį”.

Tam pačiam numery yra ir 
kitas straipsniukas: “Pažinkim 
pabaltiečius”. Laikraštis jame 
geografiniai ir istoriniai trum
pai pristato estus, latvius ir lie
tuvius, matomai panaudodamas 
neseniai portugalų kalba išėjusį 
leidinį “Užmirštieji Baltai”. -

(E)

Rūpinasi Lietuvoj 
suimtu Kovalevu
Išėjo rugpiūčio-rugsėjo “El- 

ta-Press” italų kalba biuletentis. 
Redaguoja prelatas Vincas Min
cevičius Romoje. Daug vietos 
joje yra skiriama Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikai: 
byla 345; Sergei Kovalevo su
ėmimas; akademiko Andrei Sa
charovo atsišaukimas dėl Ko
valevo suėmimo ir kt. (E)

Prez. Sadat kalbėjo 
kongreso nariams 
Besilankantis Amerikoj Egip

to prez. Sadatas, bendrame kon- 
greso-senato posėdyje sakyda
mas kalbą, pabrėžė, kad jis čia 
atvyko nė prašyti pašalpos, iš
gauti kokių pasižadėjimų bei ga
rantijų, 'bet ištiesti amerikie
čiams draugišką ranką ir ras
ti bendrą susipratimą. “Mes 
neprašome jūsų šalies, — sakė 
Sadatas, — apleisti draugus, pa
versti juos priešais. Mūsų tiks
las — taika. Tai svarbiausias ir 
pagrindinis rūpestis”.

Kaip žinia, prez. Fordas yra 
paprašęs kongresą skirti Izrae
liui 2,24 bil. dol. ekonominėms 
reikalams ir ginklams pirkti, ir 
taipgi Egipto ekonominei pa
galbai 750 milijonų. Rūmų 
tarptautinių santykių komite

tas tuo klausimu turės apklau-

Kongreso atstovams leidus admini- 
nistracijai atvesti Egipto prezidentą 
Sadatą į bendrą kongreso narių sesi-1 
ją, jie išsiderėjo iš administracijos 
atvesti į bendrą sesiją ir Izraelio 
premjerą Rabiną, kai jis atvažiuos į 

Washing toną.
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*Kfeda «i Msiu nuė|ęs ir prirengęs jums vietos, vėl ateisiu ir pa

siimsiu jus pas save, kad kur ag esu, ten ir jūs būtumėte". — Jono 14:3.

Brangūs broliai, visuomet atsiminkite mūsų Viešpaties pažadą sugrįžti, 
ir žinokime, kad dabar laikas jo nematomo čiabuvimo (gr. parousia); todėl 
sergėkime savo širdis, savo žodžius ir darbus ir net savo mintis. Turėkime 
vilties netolimoje ateityje sulaukti prisikėlimo permainos ir patapti tokiais, 
koks dabar yra mūsų brangus Atpirkėjas ir dalyvauti jo karalystės garbės 
apsireiškime. Sustiprinkime savo Širdis ir paliuosuokime savo liežuvį ir ryž
kimės uoliai tarnauti mūsų Viešpačiui ir jo mylimiems tikėjimo namiškiams, 

^ei šita viltis buvo inkaras Viešpaties žmonėms praėjusiais amžiais, tai tuo 
labiau įi turi būti padrąsinimu mums, kurie gyvename Viešpaties sugryži- 
mo laikuose.

Kas antri antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė- 
toįg aiikinlmus.

Visi lino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml* 
rusieji? ( tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

ŠV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNŪS
toriams. Jis prašęs prez. Fordo 
šį reikalą paminėti bendrame ko
munikate. P.

Ispanijoje neramu
Ispanijos valdovas gen. Fran

ko kovoja su mirtimi, padedant 
daktarams, o jo rėžimui prie
šingos politinės nelegalios gru-, 
pės stengiasi pasinaudoti susi
dariusia situacija, kad — pa
kreiptų ją savo naudai. Nelegalių 
partijų, dešiniųjų ir kairiųjų 
advokatai susirinkę Madride 
svarstyti, kokiu būdu Įgyven
dinti demokratiją Ispanijoje, 
Frankui mirus, buvo gerokai ap
kulti ir sužaloti įsiveržus į salę 
ginkluotiems ir maskuotiems as- 
Ynenims. Jie susrinkusius ad
vokatus mušė pistoletais ir spig- 
liuota viela, surišta retežiu. Nu
kentėjo ir du ten buvę Vene- 
cuelos laikraštininkai.

Nelegalios partijos stengiasi 
išlaisvinti politinius kalinius ir 
išgauti susirinkimų, spaudos ir 
politinę laisvę.*- P.

MARQUETTE FUNERAL HOME
Ji/ 2533 W. 71st Street
ft. Telef.: GRovehill 6-2345-6
S- 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Į AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI
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KALBA lietuviškai
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

z, • • ■ -----------=s
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

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

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

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Oar trees tod focesti 
peemde yoar family ’•rich many 

happy boors of recrewoo. 
THm’s ferhy ic’i important no protect 

them from forest fires by 
following Smokey’s ABCs: 

Always bold matches till ooldL 
Be sore to drwn ill campfires, 

ttir the ashes, and drovi 
them a^ain. Crash all 

smokes dead coC

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. speciali pagalba lajoms 
(Arch Supports) ir t t.

VaL: 9__4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2B50 West 63rd St., Chicago, III. 60629 Yelak PRbspeet 6-50Š4

Please! Only yog 
prevent forest fires

Įžangoj, pastebėjęs, kaip 1940 
metais Pabaltijo kraštai buvo 
sovietų jėga užimti, laikraštis 
pabrėžia, kaip “tvirtu nusista
tymu pabaltiečiai priešinasi prieš 
pagrindinių žmogaus teisių lau
žymą nuo pat užgrobimo dienos.

Dar daugiau — kovoja kiek 
sąlygos leidžia, už pačios nepri
klausomybės atstatymą. Kovo
ja kaip tautos, turinčios savo 
individualybės sąmonę, giliai įsi
šaknijusią politinėj ir kultūri
nėj tradicijoj, kuri juos spiria 
priešintis visa suvienodinti gei
džiančiai tokiai imperialisltinei 
valstybei kaip kad Sovietų Są
junga”.

Pastraipoj “Valdymo plotmė”, 
laikraštis pastebi, kad žmogaus 
teisių pažeidimas pasireiškia vi
sose gyvenimo srityse: “jis stip
rus mokyklose, kolektyviniuose 
ūkiuose, spaudoj, kultūriniuose 
pasireiškimuose, Bažnyčioj”. Ne
žiūrint, tačiau, “sovietų polici
jos pastangų, Lietuvoje religi
nis ir tautinis atsparumas yra 
labai gyvas”.

Pastraipoj “Paraližuota Baž
nyčia” primena sunkią katalikų 
Bažnyčios padėtį: uždarytos 
bažnyčios, sumažėjęs kunigų 
skaičius, varžymas stoti į semi
nariją.

Ir iškelia (trečioj pastraipoj) 
“Tikėjimo gyvutną”. ‘ “Visais 
frontais einant antireliginė 
propaganda, jaunimo išskyrimas, 
progresyvus fizinis Bažnyčios 
griovimas stato pačią Bažnyčią j 
dideiin pavojun — veda J>rie , 
visiškos mirties vienos kartos 
bėgyje. Tačiau, nors didelis re
ligijos prispaudimas, matosi gy
vas prie jos prisirišimas. Tad 
ir tie 17,000 tikinčiųjų parašų 
liudija, kad religija tautoje gy
va”.

sinėjimą.
Matyti, prez. Sadatas, turė

damas tai omenyje, dar kongre
sas pasakė, kad Viduiriniuosie 
Rytuose užplūdę amerikietiški 
ginklai prives prie ginkluoto kon
flikto. Jis priminė, kad Ameri
ka darytų viską taikai užtik
rinti. Jis priminė kongresui ir 
palestiniečių klausimą, kad jie 
būtų ištraukti iš rūpesčių ir var
go.

Egipto prez. Sadatas suintere
suotas gauti atominio kuro reak-

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS TR BIČIULIS

Vietnamo karo didvyriui, J. A. V. karo — --
aviacijos lakūnui, Itn. CW2, helikopterių 
instruktoriui, pilotui - -

EDMUNDUI PAULAUSKUI 
tragingai žuvus, žmoną Ritą, tėvus, uoš
vius Štasiulius ir kitus gimines užjaučia
me ir kartu pergyvename

Amerikos Lietuvių Aero Klubas

- A. t A. '
Magdalena bakutienė

Gimusi Valukevičiūtė (Valukas)
Paskutiniu metu gyvenusi Holy Family Villa, Ill.

Mirė 1975 m. lapkričio mėn. 8 dieną 8:47 vai. ryto, sulaukusi 88 
metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Marijampolės aps., I. Gudeliu vis., 
Baudeniu kaime.

Amerikoje Išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: trys vaikai: Elizabeth, Victor ir Peter; trys anūkai, 

11 broarūkų, brolis Antanas Valukas ir kaukelis kitų giminių, drau
gų bei pažįstamų.

Prašo gėlių nesiųsti, bet aukoti Holy Family Villa.
Priklaušė Suvalkiečių draugijai, Kėstučio klubui, SLA 134 Moterų 

kuopai. Don Vamaas Posto Nr. 986 pagalbiniam vienetui. Amžina Se
serų kaz mieriečių rėmėja ir kit

Kūnas bus pašarvotas pirmadieni Mažeika--Evans koplyčioje, 
6845 So Western Avehttė. Cnicago, Ūk

Antradienį, lapkričio 11 dieną 9:00 vai. ryto bas lydima iŠ koply
čios i Nekalto terasi dėjimo Panelės SvenidttMB 
pb gedulingu patoHdn Was laidojama šv. Kazimierą Metu**; kapinėse.

Visi a. a. Magdalenos Bakutienės giminės, draugai ir blįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jai paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vaikai, ahūkai ir proanūkaL

Laidotuvha Dirėktoriai Mažeika - Evans. Tel. 737-8600.
____________ _ 1

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

—4330-34 ‘ So. ’ CALIFORNIA AVENUE
Telefonais: LAfayette 3-0440

Moderniškos air-conditioned koplyčios
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Kaip tvarkyti koloniją, gintis nuo invazijos
Trumpa Hycfe Parke — Kenwood istorija

Jaunas advokatas Paul Cor- į 
nell nupirko paežerės smiltynų I 
tris šimtus akrų. Namų statyba j 
buvo pradėta 1850 met. Pardė-, 
jo statytis namus turtingos šei
mos: visokie biznieriai, pramo
nininkai, politikai ir t. t. Namų ■ 
statyba pradėjo plėstis, ypač 
sparčiai po Chicagos didžiojo 
gaisro, įvykusio 1871 met.

Tas pats Paul Cornell nupir- į 
ko dar 350 akrų, abiejose pusė- i 
se 55-tos gatvės. Praėjus porai 
dešimtmečių, tapo Įkurtas šian
dieną visame pasaulyje garsus 
Chicagos universitetas, kuria
me studijuoja tūkstančiai stu
dentų, Įvairių rasių, kalbų atsto
vai, veik iš viso pasaulio.

Chicagos universitetą Įkūrė 
John D. Rockefeller ir Wiliam 
Rainey Harpner fundacija, 1891 
m. Pradžioje universitetas bu

LIETUVOS VARDO KILMĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629 * Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
-■ - - . -*■ .................... ................. ..........*

------ u------- ~'n —...  .■■■=3
MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

a— ' .  ...... -... —-

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. —. Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatal.
V. VALANTINAS 

--------------------- ------------------------------- ---------------- . ■ -.'.r--.. ^T1-“ . ■ ........... - -------------- ---------- ------------- -

JUBILIEJINIŲ METU 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

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

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

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

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

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

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

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

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

SKAITYKITE NAUJIENAS
f — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL.— MONDAY, NOVEMBER 10, 1871

vo pastatytas ant trijų blokų 
ploto, neužilgo prireikė padidin
ti, buvo pastatyti studentams 
bendrabučiai, šiuo metu univer
siteto rūmai, plotas yra miesto.

Vietovės veidas šiandieną yra 
jau smarkiai pakitęs net keliais 
požiūriais. Senieji namai, archi
tektūrinės vertės jau gūra, gre
ta stiepiasi aukšti dangoraižiai, 
prie centrinių gatvių. Kolonijos 
giluma, dar kol kas laikosi, ten 
dar nėra dangoraižių.

Gyventojų pasikeitimas vyks
ta, kolonija yra integruota, bet 
juodųjų procentas, 30% yra sta
bilizuotas.

Labai įdomu, kaip tai atsie
kiama, ypač Marquette Parko 
žmonėms, į kuriuos artėja juo
dųjų invazija— problema. Pa
sirodo, kaip gidė sakė, namus 
parduoda ir butus išnuomoja be

Pianistė Aldona ir solistas Algirdas Brazis dalyvaus Naujieną 
banketo programoje lapkričio 16 d. Polonia Grove salėje.

jauniems žmonėms kas sekma
dienį. Turėjo apie 100 vedybų, 
300 krikštų ir 50 laidotuvių per 
metus. Už visus šiuos patarna
vimus valdžiai rėikia mokėti mo
kesčius. Kun. Dilys velijo nu
tylėti, kiek mokesčių mokama.

Spalio 29 d; dienraštis įdėjo 
du straipsnius ir dvi Vilniaus 
nuotraukas. Paklaustas apie 
Helsinkio nutarimus ir huma
nizmą, Zenkevičius pasakęs: 
‘'Pirma turi įvykti nusiginklavi
mas, o> paskui galimą kalbėti 
apie asmeniškų kontaktų išplė
timą”

1^ trumpai j
&

— Ponia Z. Malukas iš vaka
rinės miesto apylinkės atsiliepė 
į Naujienų platinimo vajų, už
sisakydama jas 6 mėnesiams. 
Reformacijų ir staigių kitimų 
laikotarpyje bei įvairių idėjų re
torikoje lietuviams yra svarbu 
nepasimesti ir nenuklysti -nuo 
tikrojo kelio. Tai yrą įmano
ma turint teisingą informaciją 
ir tikslius įvykių komentarus. 
Naujienos nori ir sugeba tai at
likti, ką įrodė ilgų metų prakti
ka ir pastaruoju laiku. Todėl 
bendrai gerovei visiems Verta, 
net būtina, užsiprenumeruoti 
Naujienas, kurios vajaus proga 
yra siunčiamos susipažinimui 2 
savaites nemokaihsS. Dėkui p. 
Malukienei už gerą pavyzdį.

— Tadas Talįat - Kelpša iš 
Brighton Parko apylinkės, ap
gailestaudamas, kad dėl kitokių 
įsipareigojimų negalės dalyvau
ti F. Vaitkaus minėjimo banke
te, įteikė per Alg. Budrecką Nau
jienų paramai 10 dol. Naujienų, 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja.

’L. '• /

— Ponia Bemice Bierma, 
Berwyn, III., pranfesa, kad kar
tu gyvenąs jos dėdė J. Staskan 
dabar serga. Jis siunčia visiems 
sveikinimus, taip pat linki, kad 
Naujienų parengimas gerai pa
sisektų. Ilgametis,skaitytojas J. 
Staskan yra 84 m. amžiaus.

— Ponia Liudvika Bublauskie- 
nė iš Gage Parko apylinkės, 
Naujienų skaitytoja nuo 1-jo 
numerio, apgailestauja, kad lėl 
sveikatos negalės dalyvauti Nau
jienų bankete, nors jis yra vi
siems svarbus ir patogioje, vie
toje. Dėkui jai už sveikinimus 
ir ta proga prisiųstą penkinę 
Naujienų paramai.- r,

— A. Jurkšaitis, Pittsburgh, 
Pa., pratęsdamas prenumeratą, 
savo gerus linkėjimus Naujie
noms palydėjo 14 dol. auka. 
Ponia N. Cuzas, Steger, HI., at
siuntė du dol. Tautietis iš Le
mento apylinkės užsisakė Nau
jienas vieneriems metams, bet 
pavardės prašė neminėti. Nau
jienų vadovybė visiems dėkoja.

— Jurgis Breivė, Justinas Že
maitis ir Kostas Karoblis jau 
užsakė bilietus sau bei artimie
siems į F. Vaitkaus minėjimo 
banketą, kurį ruošia Naujienos 
sekantį sekmadienį, lapkričio 
16 d. Polonia Grove salėje. Ren
gėjai maloniai kviečia visus da
lyvauti ir prašo vietas grupėmis 
arba pavieniai užsisakyti iš ank
sto Naujienose.

— šv. Kazimiero Lituanisti
nės mokyklos Clevelande Tėvų 
komitetas ruošia pietus Nuolati
nės pagalbos parap. valgykloje

skelbimų: raktus perduoda pa
žįstamas — pažįstamai. Namų 
savininkai yra susiorganizavę 
blokais, jie prižiūri švarą, tvar
ką ir teisę.

Namai statyti vienos šeimos 
ir negalima įsileisti nuominin
ko, tai yra miesto Įstatymas, jį 
sulaužiusieji yra traukiami teis
man. Kvartalų seniūnai prižiū
ri tvarkos ir švarus reikalą: na
mai privalo būti laiku remontuo
jami, gatvės valomos.

Hyde Park - Kenwood koloni
jos tvarkymo ir tvarkymosi pa
vyzdys yra tikrai rekomenduo
tinas Marquette parko lietu
viams. Išbėgti, už pusveltį par
duoti namus yra joks menas, tai 
tik neprotingas problemos spren
dimas. Marquette parko kolo
nija yra ir arti miesto centro ir 
turi reto grožio parką, puikius, 
milijoninės vertės pastatus... Iš
bėgti lengva, bet sugrįžti, aiš
ku, būtų sunkiau...

Korespondentė

Lietuvių didžiųjų 
organizacijų seimai

Lapkričio 8 d. Čikagoje Ne-, 
kalto Prasidėjimo parapijos sa
lėje įvyko dvimetinis Balfo sei
mas; lapkričio 22 d. Čikagoje, 
Pick-Congress viešbuty, įvyks 
Amerikos Lietuvių Tarybos me
tinis suvažiavimas; lapkričio 29- 
30 d. Brooklyne, N. Y., Kultū
ros Židinyje įvyks Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
metinis Seimas.

Vliko Seime apie savo veiklą 
kalbės Tarybos pirmininkas 
Bronius Bieliukas, Valdybos pir
mininkas dr. Kęstutis Valiūnas, 
vicepirmininkas Jurgis Valai
tis, vicepirmininkas Aleksandras 
Vakselis, Tautos Fondo Centro 
ir Kanados Atstovybės atstovai. 
Dr. Bronius Nemickas kalbės 
apie Helsinkio susitarimų teisi
nę prigimtį.

Zenkevičius kalba 
rusų vardu

‘The CerisHan Science Mo
nitor” korespondentė Elizabeth 
Pond apvažinėjo Baltijos valsty
bių sostines: Vilnių, Taliną, Ry
gą. Paskutinės jos korespon
dencijos iš Vilniaus įdėtos dien
raštyje spalio 28 ir 29 d.

Ji kalbėjosi su Vytautu Zen
kevičium, pasivadinusiu užsie
nio reikalų viceministeriu ir, per 
valdžios vertėją, su Antanu Di
liu, šv. Petro ir Povilo Katedros 
Vilniuje kunigu. Zenkevičius pa
neigė katalikų persekiojimą. Jis 
pasakęs, kad tokios problemos 
tarp bažnyčios ir vyriausybės 
nėra ir kad bažnyčia yra atskir
ta nuo valstybės. Tik bažnyčia 
neturi kištis į mokyklas ar pa
saulietišką veiklą.

Kun. Dilys kalbėjęs labai san
tūriai. Jis pasakęs, kad dviem 
vyskupam neleidžiama eiti vys
kupo pareigų, kad Kauno kuni
gų seminarija, turinti dabar apie 
50 klierikų, yra vienintėlė So
vietų Sąjungoje; ji išleidžia 5- 
10 kunigų per metus, šv. Petro 
ir Povilo Katedra praeitą vasa
rą suteikė apie 300 komunijų

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DKAUCaS Ih BIČIULIS

NVIpF'WAKTEty‘>- MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

WANTED
MIDDLE AGED COUPLE 

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

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

Tel. PR 6-3035

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

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

available.
DOLTON BODY SHOP

14435 GREENWOOD RD.. 
DOLTON. ILLINOIS 

841-3700

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

FULL TIME SALES
No Saturdays, no Sundays. 

Experienced preferred but not 
required.

Please apply:
WOOLWORTH COMPANY 

674 N. Michigan Ave.

lapkričio 23 d. nuo 11 vai. ryto 
iki 5 vai. vak. .Kviečiami visi 
lietuviai ir jų bičiuliai.

— Danutė Bilaišienė, Dalia 
Bylaitienė, Petras Jurkstas, Leo
nas Narbutis ir Vytautas Šums- 
kis’ sudaro Pelkių Žiburėlio re
dakcinę kolegiją. Ji paruošia li
teratūrines valandėles ketvirta
dieniais per Margučio radiją.

— Otto Mejeris išrinktas Mel
rose Parko Lietuviu Amerikos 
piliečių klubo pirmininku, Pet
ras Tautkus ir Jonas Černius — 
vicepirm., Kazys Tautkus — 
sekr., J. Ųrbelis — ižd., J. Utara 
— fin. sekr., P. Pažėrūnas — 
tvarkdariu. Klubas reiškiasi 
politinėj, visuomeninėj ir kul
tūrinėj veikloj.

— Aleksandras Mockus iš
rinktas Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos pirmininku, Albertas Za- 
karka — vicepirm., Sofija Nie- 
mincki — prot. sekr., Dolores 
Vainauskaitė —■ ižd., Stefanija 
Mlodzek — korespondente, Mo
nika Kaspėr — fin. .sekr. Prie
žiūros komisijon išrinkta Pru- 
denčija Bičkienė ir Al. Pakal
niškis Jr. Į komisijas išrinkti: 
Estelle Rogers, Rūta Dagienė, 
Emilija Pakalniškienė, Julija 
Zakarkienė, Geraldina Mocku- 
vienė, Irena Sankutė ir R. Jur
gaičiai. Salės prižiūrėtoju pas
kirtas Juozas Laurinaitis, kuris 
idealiai atlieka tas pareigas.

— Sekanti lietuvių respubli
konų federacijos konvencija nu
matyta šaukti Čikagoje, 1976 m. 
rugsėjo mėn. 4—5 d. laike lie
tuvių tautinių šokių šventės.

— jK. Darbutas, Kenosha, 
Wis., yra ne tik naujas mūsų 
skaitytojas, bet ir rėmėjas. Už
sisakydamas Naujienas viene
riems metams, jis atsiuntė 4 dol. 
jų paramai. Naujienų vadovybė 
dėkinga jam už dėmesį ir už 
paramą, taip pat taria padėką 
tam skaitytojui, kuris supažin
dino p. Darbutą su Naujienomis. 
Dabar yra paskelbtas platinimo 
vajus, kad daugiau tautiečių ga
lėtų susipažinti su Naujienomis 
ir jas užsisakytų visų lietuvių 
ir Lietuvos taip pat Amerikos 
gerovei. Jų tiksli informacija 
ir nauda ypatingai išryškėjo 
Helsinkio konferencijos eigoje 
bei sukeltoje nesveikoje retori
koje/*- .:

Pranešame Chicagos ir apy
linkės lietuviams, kad įsikūrė 
Cicero Medžiotojų ir žvejų Eše
rio klubas, kuriam vadovauja 
p. Juozas Juškauskas.

Įsteigto Klubo balius įvyks 
šių metų lapkričio mėn. 15 d., 
8 vai. vakaro popiet Pečkų sve
tainėje, 1500 South 49 Avenue, 
Cicero, III. Gros p. Ramonio 
orkestras. Skanūs valgiai, ypa
tingai skaniai paruošta žuvis. 
Įėjimas tik $5.00 asmeniui. 
Bilietus galima gauti p. Pečkio 
svetainėje, 1500 So. 49 Avenue, 
arba pas p. Bikulčių, 4845 West 
14 St., Cicero, UI. Valdyba
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REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui J Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

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

— 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.

(Pr).

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

Bringenybėt, Laikrodžiai. Dovanot 
visoms progoms.

5237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60631 Tel. Y A 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pe-s vienlntelj
lietuvį kailininką 

Chicagoje

185 North Wabash Areno*
2nd Floor Chicago, DL 60601

263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

SKAITYK IK KIT/Ltl PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS*

MUMS GERAI KARTU
6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 

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

2 BUTŲ MEDINIS. 2 auto garažas. 
Reikia specialisto ranku 'pataisymui, 
Marquette Parke. $13,000.

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

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71,700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

ATel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 2573861
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M. A. š I M K U S
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS ..
WESTERN AVE. H

Chicago. DI. 60609. Tel. VI 7-3447

---------
DĖMESIO 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $64 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas. 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telet: REpublIc 7-1




