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DIKTATORIAUS AMINO ULTIMATUMAS
SOVIETŲ DIPLOMATAMS

Per 2 dienas privalo pasiaiškinti, kuriais 
sumetimais jie kišasi į Angolos reikalus

NAIROBI, Kenija. — Ugandos diktatorius Idi Amin sekma
dienio' rytą įteikė sovietų ambasadoriui ultimatumą 48 valandų 
laikotarpyje pasiaiškinti, kuriais sumetimais sovietų valdžia taip

TŪKSTANČIAI MAROKIEČIŲ TRAUKIASI 
NUO ISPANIJOS SACHAROS SIENOS

Princas Carlos įtikino Maroko karalių 
bereikalingai nekankinti žmonių

AGDIRAS, Marokas. — Maroko karalius Hasanas II-sis sek- 
madieno popietę įsakė tūkstančiams marokiečių, kelias dienas 
praleidusiems prie Ispanų Sacharos sienų, grįžti Tarfajs kryptimi. 
Ispanijos princas Carlos Įtikino Maroko diplomatus, kad atsitrau
kimas nuo sienos yra pats praktiškiausias viso nevykusio “užka
riavimo žygio” likvidavimas.

žiauriai kišasi į Angolos reikalus

Diktatorius nori, kad ne koks 
sargas ar ambasados tarnauto
jas atsakytų į jo reikalavimą, 
bet pats ambasadorius. Jeigu 
nustatytu laiku jis negaus pati
kimo atsakymo, tai Uganda nu
trauks diplomatinius santykius 
su Sovietų Sąjunga.

Diktatoriaus ultimatumas 
nustebino visus

Diktatoriaus Amino ultima
tumas nustebino ne tik diploma
tus, bet visus Afrikos gyvento
jus.

Uganda gaudavo iš Sovietų Są
jungos pačių naujausių ginklų, 
Ugandoje zuja šimtai sovietų 
ambasados tarnautojų. Ką jie 
daro pats Idi Amin nežino, bet 
ild šio meto jis leido rusams ves
ti savo propagandą ir važinėti į 
Angolos teritorijas.

Matyt, kad diktatorius paste
bėjo kažką labai pavojingo, jei
gu jis ryžosi pasiųsti tokį griež
tą ultimatumą.

Amino ultimatumas 
pasiųstas Brežnevui

Diktatoriaus Amino ultimatu
mas pasiųstas pačiam Brežnevui. 
Jis nori patirti, koki yra sovie
tų valdžios tikslai Angoloje ir 
kokius Įpareigojimus turi sovie
tu ambasadorius Zacharovas 
Ugandoje.

Amin -įsitikino, kad jis labai 
dažnai važinėja po Ugandą ir tu
ri reikalų su žmonėmis, teikian
čiais pagalbą komunistams An
goloj.

Jeigu jis negaus tinkamo at
sakymo nustatytu laiku, tai so
vietų ambasadorius ir visi parei
gūnai gaus kitas 48 valandas iš
sikraustyti iš Ugandos.
Prasidėjo kovos Angolos pasieny

c LUANDA, Angola. — Antra- 
♦ i-dienį portugalų garnizonas yra 

pasiruošęs kolonijos valdžią per
duoti Angolos koalicinei vyriau
sybei bet pirmadienį prasidėjo 
kovos Zairės pasienyje, Cabin
da provincijoje. Iš Zairės atei
nančios žinios sako, kad Zairės 
karo jėgos yra pasiruošusios įsi
veržti į Angolą, kai tiktai portu
galai parduos Angolos valdžią pa
tiems angoliečiams.

Cabinda provincijoje ir jūros 
pakraštyje yra dideli aliejaus 
klodai, kuriuos Zaire norėtų pa
sisavinti, kol nauja vyriausybė 
dar nesusitvarkė ir tarpusavės 
kovos dar nepasibaigė.

Komunistai turi 
geriausius ginklus

Pačioje Luandos sostinėje ga
lingiausios partizanų jėgos pri- 
Klauso komunistų kontroliuoja
mai grupei.

Prieš tris savaites komunis
tams pavyko nuginkluoti partiza
nus, siekiančios nuo Rusijos ne
priklausomos Angolos. Komu-

Byla prieš GM
Federalinės valdžios įstaigos 

planuoja iškelti antitrust© by
lą prieš didžiausią pasaulyje au
tomobilių kompaniją GM. Tai 
būtų didžiausia Amerikoje byla 
nuo 1911 m., kai tuomet Stand
art Oil komp. antrusto byloje 
buvo pripažinta kalta ir nuteis
ta.

GM komp. 1974 m. turėjo pa
jamų 32 bil. dol. už parduotus 
automobilius bei jo dalis, šiais 
1975 m. GM komp. pardavė spa
lio mėnesyje 53.9% automobilių 
iš 5,795,880 parduotų.

Rasta 3 negyvos
■ & ■'-•"m,--—

moterys
Kaimynų Įspėta policija rado 

antrame aukšte, 8041 S. Chap- 
pel st., 3 negyvas moteris: dvi 
seseris ir 101 m. amžiaus tetą. 
Viena seserų, 78 m. prižiūrėjo 
kitą seserį, 75 m., kuri turėjo 
vėžį ir sergančią širdimi tetą. 
Mirties priežastys nežinomos.

Bedarbių skaičius 
pasaulyje

§. m. liepos mėn. pabaigoj, be
darbių skaičius vakarų pasaulyje 
buvo didžiausias koks tik galė
jo būti per paskutinius 40 metų; 
Australijoje, Kanadoje, Japoni
joje, vakarų Europoje ir JAV 
apytikriai 15 milijonų asmenų 
neturėjo darbo, o apie 5-6 mili
jonus tedirbo nepilną laiką. Yra 
rimto pagrindo manyti, kad ne
darbo artimoje ateityje nebus 
galima sumažinti. Dienos, kai 
visa darbo jėga dirbo pilną lai
ką — praeities dalykas, pasak 
US News & World Report.

Sugedusių nervu šalis
Raminančių nervus vaistų 

vartojimas sparčiai kyla. Apie 
15% suaugusių vakarų Europo
je ir JAV pastoviai vartoja ner
vus raminant, vaistą “Valium“.

Pereitais metais US daktarai 
išrašė 75 milijonus receptų “Va
lium” vaistams pirkti. Šis skai- 
šius, pasak N. Yorko Sunday 
News, patvirtina, kad mes esa
me neuralgikų 'šalis.

♦ Naujas prezidentas Sayem 
paleido Bengalijos 315 atstovų 
parlamentą ir ministerių kabine
tą. Jis paskelbė, kad kraštą iki 
rinkimų valdys rugpjūčio 15 die
ną perversmą padariusi jaunų 
karininkų grupė.

nistų kontroliuojamas angolie- 
čių grupė gavo ne tik kulkosvai
džių, bet net kelis tankus.

St. Louis, Mo., miesto gyventojai dažnai prisimena pilietinio karo scenas. Šiais metais mieste bu
vo minima prieš 110 mėty vykusi kova tarp šiaurės ir piety armijy. Paveiksle matome pietiečiy 
kariuomenės dalinį, žingsniuojantį kovon su šiauriečiais. Susirinko apie 10,000 St. 1-ouis ir jos 

apylinkės gyventoyy pasižiūrėti vykusios kovos, kuria {laimėjo šiauriečiai.

PORTUGALIJOJE DAUGUMA PRITARIA 
DEMOKRATINEI AZEVEDO VALDŽIAI 

Demokratijos priešar paleido ašarines 
dujas į 50,000 portugalę mitingą

LISABONAS, Portugalija. — Koalicinę Portugalijos vyriau
sybė sudarančios politinės grupės praeitą sekmadienį sušaukė 
masinį mitingą įvairioms provokacijoms baigti,

Lisaboną buvo didelių mitin
gų, bet tokio didelio, koks buvo 
sušauktas praeitą sekmadienį, 
portugalų sostinė dar niekad ne
buvo mačiusi.

I didžiausia sostinės aikšte 
susirinko 50,000 portugalų pa
siklausyti vyriausybę sudaran
čių partijų vadų kalbų.

Svarbiausią kalbą pasakė 
premjeras

Masiniame mitinge svarbiau-, 
šią kalbą pasakė premjeras Aze
vedo. Jis išdėstė valdžios pro
gramą darbui, kapitalui ir vals
tybės demokratinei santvarkai.

Jis prašė kraštutines komu
nistų grupes aprimti ir prisilai
kyti visems priimtinų sugyveni
mo ir bendro darbo taisyklių. Jis 
aiškiai pabrėžė, kad joks per
versmas Portugalijoje neįmano
mas.

Jis pats yra pasiryžęs ginti de
mokratinę tvarką ir nustatyti 
kraštui konstituciją. Portugali
jos kariuomenė, laivynas ir avia
cija ir pasiryžusios ginti demo
kratinę santvarką.
Minion paleido ašarines dujas

Premjerui baigiant kalbą, du 
vyrukai paleido dvi skardines 
ašarinių dujų, kurios daugelį 
privertę čiaudėti.

Minia sučiupo tvarkos ardy
tojus ir pradėjo kulti. Tuojau 
įsikišo policija sučiuptiesiems 
apginti. Policija nenorėjo leis
ti miniai nužudyti ašarines du
jas paleidusius jaunuolius. Jai 
nevyko, todėl ji paleido kelias- 
salves į viršų.

Visa tai sukėlė paniką ir apar
dė mitingą. Policija nusivedė 
gerokai apkultus jaunuolius, o 
minia koliojimais palydėjo karo 
policiją. Žmonėms atrodė, kad 
policijai nereikėjo šaudyti į vir
šų, bet kitaip ji nebūtų galėjusi 
paimti nusikaltėlių.

Naujas Bengalijos preziden
tas Sayem paskelbė, kad netru
kus bus paskelbti rinkimai, o 
jis perduos prezidentūrą nau
jai išrinktam prezidentui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

<> Marokiejiai nepatenkinti 
karalių Hasanu ir premjeru Os
manu, kurie, žinodami ispanų nu
tarimus, vis dėlto siuntė 200,- 
000 žmonių prie sienos. Jie ėjo 
be maisto, be vandens ir beveik 
be palapinių. Dieną teko degti 
saulėje, o naktimis teko dangs
tytis nuo vėjo nešiojamo karšto 
smėlio.

♦ Prie ispanų Sacharos sie
nos buvo priėję tiktai 200,000 
marokiečių, o kiti buvo palikti 
Tarfajos ..kareivinėse, kur jie 
gaudavo vandens ir maisto. Vie
noje vietoje marokiečiai buvo 
įžengę apie 5 kilometrus į ispa
nų Sacharos teritoriją, o kitur 
jiems dar liko 30 kilometrų iki 
ispanų valdomos žemės. .

♦ Vladas Raščiauskas prane
ša iš Brazilijos, kad į kelionių 
biuro atstovų suvažiavimą atvy
ko 6,000 atstovų iš viso pasaulio. 
Jiems buvo duotos naujos ins
trukcijos apie keliones lėktuvais.

'♦ Sekmadienį po pietų sugrį
žusį prezidentą Sadatą sutiko 
tūkstančiai egiptiečių, besidžiau
giančių gerai atlikta jo-užsienio 
misija. Sadatas kiekvieną die
ną papasakodavo egiptiečiams 
apie pasitarimus su prezidentu 
Fordu ir kitais pareigūnais

■* Alžirijos prezidentas Bou
medienne pareiškė, kad jis pats 
nėra suinteresuotas Ispanijos 
Sacharos teritorijomis, bet jis 
negali leisti, kad Maroko karalius 
tas žemes grobtų. Jis atidžiai 
seka įvykius ir pritaria plebisci
to idėjai.

■* Ugandos prezidentas Amin 
pasiuntė Brežnevui ultimatumą, 
pasitaręs su kitų Afrikos vals
tybių Sąjungos vadais.

♦ Britų vyriausybė siunčia 
daugiau lėktuvų į Belizę, kad 
Guatemalos kariai nepradėtų in
vazijos.

♦ Airių kariai padėjo bombą 
ties buvusio premjero Heath na
mais, bet ji buvo laiku pastebė
ta ir išjungta.

Sumažėjo alyvos 
vartojimas

Amerikos alyvos institutas 
praneša, kad alyvos suvartoji
mas JAV, per pirmuosius 10 
mėn. 1975 m., yra kritęs 1.7%, 
palyginant tai su 1974 m. per tą 
patį-laiką.

Alyvos Įvežimas taipgi kritęs 
per 7 š. m. mėn. 1.3%, lyginant 
tai su 1974 m.

Suvartojama mažiau kuro aly
vos, tuo tarpau gazolino varto
jimas padidėjęs 2.1%.

Kita galimybė
Teisme triukšmaujanti L. A. 

Fromme, nuteistojo Mansono pa
sekėja,: norėjusį' ■ Kalifornijoje 
nušauti prez. Fordą, teisėjo suti
kimu, gąH dalyvauti vėl teismo 
posėdžiuose, jei ji užsilaikysian
ti ramiai ir padoriai. Ji neteko 
teisės pati gintis, bet ją atsto
vaus advokatas.

Ji teisme pradėjo triukšmau
ti, nepatenkinta advokato veiks
mu, pakeisti prašymą byloje iš 
“nekalta” Į “kaltą” ir taipgi no
rėdama, kad žudikui Mansonui, 
nuteistam iki gyvos galvos, bū
tų naujai teisiamas.

♦ Senato daugumos vadas 
Mansfield pareiškė, kad jis bal
suos už prezidento parinktus 
Bush ir Rumsfield atsakingoms 
pareigoms. 1

Princas Carlos, pradais valdyti gen. 
Franko valdytą Ispaniją. Jam teko 
skrjsti į Ispanijos Sacharą, įsakyti* 
kariams neįsileisti (okiy — ginkluotu I 

ir beginki^ — marokiečių.

Izraelitai nušovė 
tris partizanus

_ JERUZALĖ, Izraelis. — Iz
raelio pakraščių sargai, visai ne
toli Libano sienos sustabdė ke
turis arabus, bandančius Įsiverž
ti Į Metulla kaimelį ir užpulti 
ramius gyventojus.

Keturiems ginkluotiems vy
rams nepasiekus Metulla, jie 
grįžo atgal Į Libano ir pasislėpė. 
Izraelitai jų nepaleido iš akių, 
bet negalėjo surasti, kur jie bū
tų galėję iš pasienio dingti. Gin
kluotas Izraelio dalinys parėjo 
sieną ir patikrino greta esantį 
sodą. ... :

izraelitams pavyko rasti visus 
keturis arabų partizanus, pasi
slėpusius lapuotouse krūmuose. 
Jeigu arabai būtų pasidavę, tai 
nieko jiems nebūtų atsitikę, bet 
jie pradėjo šaudyti į Izraelio pa
trulius. Visi arabų partizanai 
žuvo.

Pristabdoma 
ligoninės veikla

Cook County sveikatos ir li
goninių priežiūros komisija nu
tarė pristabdyti ir sumažinti 
Cook County ligoninės veiklą, 
sąrašy su besitęsiančiu daktarų 
streiku. Komisijos parydulnu 
bus uždaryta suaugusių ir vai
kų greitosios pagalbos skyrių 
kambariai ir už ligoninės ribų 
esančių pacientų klinika.

125 vyr. daktarai dabar dirba 
80-90 vai. savaitėje, kad padė
jus ligoniams, gulintiems ligo
ninėje, ar kad ligoninė nebūtų 
visai uždaryta.

Geras derlius Kinijoj
Kinijoj žinių agent. Hsinhua 

praneša, kad Kinija šįmet, kaip 
ir per paskutinius 14 m., susi
laukė gdro derliaus, nežūrint, 
buvusių kaikuriuose rajonuose 
liūčių bei sausrų.

Japonai sako, kad Kinijos 
1975 m. javų derlius siekia 260 
mil. tonų. 1973 m. — 257 mil. t.

Neveiksmingas 
ginklų įstatymas 

Masačiusets įstatytnų refor
mos institutas mano, kad dabar 
veikiantis ir privalomas ginklų 
draudimo bei registracijos įsta
tymas Masačiusets valstijoj yra 
neveiksmingas ir prieštarauja 
konstitucijai.

Policijos įvykių statistika ro
do, kad skaičius apiplėšimų, 
žmožudysčių ir užpuolimų yra 
toks pat 1975 m., kaip ir 1973 
m. kad buvo.

Prie sienos priėję arabai prie 
spygliuotų vielų tvoros tiesiomis 
eilėmis išsirikiavo, batus nusiė
mė, atsiklaupę, galvas "nulenkė 
ir pasimeldė Alachui. Jiems bu
vo įsakyta maršuoti į Ajuną, 60 
mylių atstumoje nuo sienos, bet 
karalius pakeitė savo nuomonę 
ir įsakė arabams grįžti. Arabai 
paklausė karaliaus, kiekvienas 
sveikas vyras ar moteris žygia
vo į Ispanų Sacharos pasienį, 
nors tokiam žygiui jie nebuvo 
pasiruošę. Karšta saulė, dyku
mų vėjas, maisto ir vandens sto
ka sukėlė daug bereikalingų kan
čių.

Ispanų diplomatams pranešus, 
kad karo jėgos yra paruoštos 
šauti kiekvieną žmogų, kuris be 
reikalingų leidimų ryšis žygiuo
ti į Ispanų Sacharos teritoriją 
ir ardyti vietos žmonių tvarkin
gą gyvenimą. Ispanai sutinka 
šią Afrikos koloniją perleisti af
rikiečiams, bet jie nieko neda
rys, neatsiklausę vietos gyven
tojų. Ispanai sutinka pravesti 
plebiscitą Jungtinių Tautų pa
skirtos komisijos priežiūroje, 
kad vietos gyventojai pasisaky
tų, kaip jie ateityje nori tvarky
ti savo reikalus.

Ispanų diplomatai pačiame 
pačiame Madride ir Agadire in
formavo marokiečius, kad jie 
Sacharos neatiduos marokie- 
čiams. Ne Maroko karaliaus rei
kalavimų tenkinti, bet ispanai 
ruošėsi kovai. Jie jau išvežė 
dalį moterų ir kovai netinkamų 
ispanų iš Sacharos, o kolonijon 
atgabeno daugiau aviacijos ir su
stiprino Sacharoj esantį legio
ną. Ispanų karo lėktuvai patru
liavo pasienį, o atplaukę karo 
laivai sustiprino Sacharos uos
tus.

Maroko karaliaus propagandos 
ministeris, paskelbdamas kara
liaus Hasano II-jo Įsakymą grįž
ti, paskelbė, kad taikus žygiuo- 
tojai laimėjo patį svarbiausią da
lyką: Ispanijos valdžia visą Sa
charos problemą atidavė Jung
tinėms Tautoms spręsti. Hasa
nas pareiškė įsitikinimą, kad lai
kui bėgant Jungtinės Tautos is
panų kolonijas atiduos marokie- 
čiams.

Maroko kariuomenės sunkvež-i 
miai silpnesniuosius ir išvargu
sius žygininkus veža į Tarfajos 
kareivines, juos pamaitina ir su
daro sąlygas pailsėti. Pervargu- 
sieji arba šilumos iškankintieji 
gauna pirmąją pagalbą ir ga
benami į namus.

Vėjuota, vėsiau.
Saulė teka 6:34, leidžiasi 4:36.



! TVffiTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
KuAo, proto ir jausmę cTarAbs pagrindai 

rnbk'ste žinių ^o^uliaites perteikimas 
 fONAS ADOMAVIČIUS, M. D. —

PASIRENGIMAS TREČIAM amžiui
Kiekvienas turi 

amžiaus (pensininko
trečioiš ankšto planuoti saVu 

laikų) sutikimui.
Gyvenimo tiesa

D’.i svarbiausius dalykus rei-1 tumas didėja su jo amžiumi. Kar
kia atlikti kiekvienam, norinčiam i tu su čia minimais savumais at- 
lairningos senatvės susilaukti. ’ siranda didelis reikalas būti sa-
1. Anksti reikia padėti pagrin
dus pensininko dienoms. Tai 
atliktina daug anksčiau, negu su
laukiame pensijon išėjimo die
nos. 2. Paglostančiai ir bendry
be mis mėginti pensininkui padė
ti yra neatsakantis ir nepakan
kamas elgesys. Taip elgtis 
mėgsta tūli dvasiškiai. Jie sun
kenybių nesprendžia, kitiems 
paveda tvarkyti pensininkų rei
kalus. Taip daroma didelė ža
la artimui tokių dvasiškių: tiek 
pinigų gavus ir taip mažai ar
tini J talkinant.

Juk žmogus daugiau negu per 
z5 metus taĮk) tuomi, kaš jis da
bar yra: labai savitas ir savi
tai žiūrįs j gyvenimą, ir į tviarky- 
mąši su jo reikalavimais. Dar to 
ne gante. Kiekvieno ašmens šavi-

I vęs tvarkytoju, kartu gaunasi 
didelis pasitenkinimas savitu
mu ir būnant naudingu sau 
kitiems.

Per daug apkrausi — 
žmogų sugriausi

Gydytojai ir sociologai aiškiai 
supranta, kad pagyvenusiojo 
sveikatą labai Įtakoja trejopos 
jėgos, vien su kita besibalansuo- 
damos. 1. Gyvybinės (kūno) 
jėgos, 2. psichologiniai nusitei
kimai (jausmai) ir 3. socialinė 
aplinka, — tai visuomenės Įta
ka. Žinomą, kad žmogus nėra 
molio gabalas. Jam yra reika
lingos tam tikros paskatos: 
įtempimai bei nesutarimai — 

konfliktai.
Tik jie turi būti ne per di-

ir

deli. TA- L L-iJim ’.: žmogaus 
paraginimas skatina žmogaus 
brendimą, į pilnutinį žmogų iš-J 
augimą. j

Geriausias Sveikatos ženklas 
yra žmogaus pajėgumas išlaiky
ti lygsvarą tarp savęs ir savos 
aplinkos. Žmogus suserga tada, 
kai žmogaus kūne esamos gy
vybinės (biologinės) ir gyveni
miškos (psichologinės) tvarky
mosi priemoilėš ėsti apkrauna
mos sunkumais virš jų pajėgu
mo.

Negalima perdaug versti žmo
gų keistis. Jį susirgdinsi, jei jį 
versi gyventi jam neįprastą gy
venimą. Įpratusį laimingu jaus
tis sode-darže besidarbuojant ar 
iš medžio ką nors drožinėjant — 
bei kitus jam vienam darbus at
liekant, reikia palikti prie tokio 
pasitenkinimo. Lengvai tokį su
sirgdinsi į kortuotojų būrį įstū
męs. Toks ims jaustis nepajė
giu ir dėl to aptufėš dvasinę ne
gerovę 
tuzinui organizacijų priklausan
ti “visuomenės veikėja” — įpra
tusi atlikti daugybinius įsipa
reigojimus, pradės jaustis ne
patogiai : nepasitenkinimo apim
ta ir nepageidaujama, jei tokiai 
patarsi nesiimti dalį darbų, at
sisėsti ir pailsėti.

Kiekvieno pensininko kelias

įtempimą. Arba vėl,

J lau Rirrih laikai atšpaūsdihtą ji galima gauti knygų rinkoje
| ŪHTČAGttS LfETUVlV ISTOSŪA

I Alekso Abrosfc^’knyga apfa&nti (18694^9) > metų
Jhiėagos Įįetįiyįų gyvenimą jjų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
CIO. Išleido Amerikos Eietiivid Istorijos Draugija.

{knygoje _ aprašyta maš, Chtcagoru/atVažlavęs tiėttivfiį piifebs 
lietuvių kolonijos, flį 'sliorgailizuQtos, šalpos -draugijas, skalytos bažr

i iiyčios, įsteigti^lailęrašciai},kuncĮ vtšo 121, 41 teatro draugija, 48 
į pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 v'eiklėshfų žmonių biografi- 
I juš. Duoti dbkWfentai katSIikiškų,, xpcailistirug, laisvamaniškų |r 
J kitų organizacijų atlikti darbai. įteigtos fhokykloš, skaityklos, ban- 
I ou ir Kt. u 2 g '. ‘ •-

b gorintieji šią knygą įsigyti. prasonSi parašyti čeki 'artVifoney 
| >rden

i Vi erMts iMiTUVię ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir paplėšti:

1739 So. Halsted Št, Chicago. 111. 60608
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Buvusi Kauno įgulos bažnyčia, dabar paversta koncertu hale

Išeina, kad mėgstamas — sėk
mingas pagyVenus^bjo žmogaus 
pasirengimas pensininko . die
noms yra visai savitas kiekvie
nam. Kiekvienas esam,kitoks ne
gu kiti. Mūšų nusiteikimai, pa
tyrimas, išgteiėš yra šėvitoš ir 
niekam kitam nepakartojamos.

Prie to skirtingumo, dar yra 
socialoginiai, psichologiniai ir 

religiniai (filosofiniai) žmogaus 
vidaus savitumai, čaa reikia 
žmogui išvengti gyvenimiškų 
duobių,- akligatvių ir spąstų ei
nant Į laimingą pensininko gy
venimą. Gkdytojas gali čia daug j 
padėti, tik reikia nusiteikti nuo
širdžiai priimti jo patarimus ir 
juos vykdyti.

1

Kviečiame į Felikso Vaitkaus skridinio 40 metu sukakties

Sekmadienį š. m. lapkričio 16 d
POLONIA GROVE. SALĖJE

4604 ARCHER AVE
(Prie 46-toš gatvės), Brighton Parite

Prisimihsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS 
prieš 40 mėtų skridimą per Atlantą ir kelionę į Lietuvą.

VAKARIENE
MENINĖ DALIS ■"

lit ŠOKIAI

Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS. Pradžia: 4 vai popiet.

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol.

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu 

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 50008

arba telefonu HA 1-6100.

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

skridimo ddkumentų paroda.

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Senėjimo pakopos
*

Nereikia į visus žmones vie
nodai atsinešti: juos visus pa
gal amžių vienon eilėn staty
ti. Mat, kiekvienas asmuo sens
ta nevienodai: vieni pajėgiau, 
kiti silpniau, žmogaus amžiaus 
pakopos yra netamprios — liuo- 
sos. Tik visi žmonės perlipa pa
našias gyvenimo pakopas, žmo
gus nuo mažens iki senatvės 
vystydamas pereina astuonias 
gyvenimo pakopas, tarsi laiptus. 
Kiekvienoje pakopoje jis sutin
ka du dalykus: tai krizę, tai ge
rėjimui progą. Dabar žmogaus 
ateitis pareis, kaip jis pajėgs 
tose gyvenimo pakopose tvaf- 
kįytis. Kaip pasiseks kiekvie
nam nugalėti- pakopoj apturėtą 
krizę, didele dalimi priklausys, 
kaip sėkmingai tas žmogus pri
sitaikys senesnėj — kitoj sa
vo gyvenimo pakopoj.

Trumpai tariant, tos aštuo- 
nios gyvenimo pakopos apima 
šiuos aštuonis jo Įgautus besi
vystant savitumus: 1. pašiti- 
kėjimaš, 2. savitvardą,- 3. ini
ciatyva, 4. darbštumas, 5. sa
vitumas. 6. savęs tikrumą, tęs
tinumą ir priklausomumą Įgau
nant, privatumas, 7. gamybin- 
gumas (vidurio amžiaus sulau
kus praplėtimas savo-siekių), ir 
8. — galutinė pakopa: savo pa
ties vertės pažinimas, vidurio 
amžiaus sulaukus, pajuntamas 
savb -'gyveninio ’ prasmingumas, 
tai priešginybė beviltiškumui ir' 
mirties baimei.
Visada žmogus elgiasi savitai

Kiekvienoje iš tų žmogaus am
žiaus astuonių-pakopų vyrauja 
savitas elgesys-.- Pvz. tarp 40-50 
mėtų žmogus stengias padaryti 
Įtakos ir apginti savo teises. 
Tarp 50-60 metų savo amžiaus 
jis kuria naują gyvenimą. Vie
ni jį kuria, kiti susigužia vien 
tik jau prie atliktų darbų. Tarp 

. 60-70 metų žmogus aptaria, kaip 
jis turi sumažinti bendradarbia- 

Įvimą su visuomenė. Savo 70-80 
metų amžiaus tarpe žmogus vi
sai patenkinamu būdu save at- 
liuošuoja nuo visuomenės.

Atsakančiai minėtoms žmo
gaus gyvenimo' pakopoms, su- 

. teikiama atsakanti jam priežiū
ra. Gydytojui dar reikia susek
ti kritiškus — svarbesnius pa
ciento gyvenimo įvykius ir kaip 
jis prisitaikė prie jų. žinoma, 
kad gydytojas, jei nori tinkamai 
pensininkui teikti pagalbą, tu
ri žinoti savo paciento — pensi
ninko asmenybei savitumus bent 
paviršutiniškai -— bendrai. Rei
kia žinoti pensirlihko siekius bei 
rūpesčius. Dar įteikia turėti su
pratimą apie pensininko užsiė- 

' mimą.
Tie visi dalykai žinotini gy- 

l dytojui. norinčiam atsakančiai 
talkinti pensininkui, ir prama
tyti. kaip žmogus nusiteiks pen
sininko dienų sulaukimui.

Išvada. Visi senstam. Vi
siems artėja pensininko dienos, 

j Gydytojo talkinami, visi reikia
mai joms renkimės. Tada mes 

• laimingesnes dienas apturėsi
me, nors ir ne pačioj visuomeni
nio gyvenimo srovėj besirasda- 
mi.

Tik vieno nepamirškime: nie
ko iš gyvenimo mes nesulauksi
me, ko 'beužsita rnhusime darbu 
savu. Siekas — nė dangus, nė 
žemė mums netalkins, jei mes 
patys save apleisime. Gana 
mums tokių tuščių nusiteikimų 
— vie'n kam kitam savo pąrei- -

gų perdavimo. Kiekvienas esa
me savo gyvenimo šaltakalvis 
— tad ir kalkime kiekvienas sau 
laimingesnę ateitį apturėsimą 
pensininko dienose.

Pasiskaityti. Geriatrics, Janu
ary 1975.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Prašau, Gerb.
Užeina

Kvapo trūksta, o gydytojas 
sveiką randa

Klausimas.
Daktarą, man padėti.
man nerimastis. Imu baimintis 
ir tada' pradedu keliolikai mi
nučių labai giliai alsuoti. Po to 
man silpna“ darosi. Gydytojai 
nieko neranda nei su mano plau
čiais, nei su širdimi bei kitais 
organais. Kaip tvarkytis gy
venime, kad iš tokioš negerovės 
pašiliuosuočiau.

Atsakymas. Baiminimąsi, kad 
— “Aš negaliu kartais kvapo at
gauti ir jaučiu krūtinėj Įtampą 
yra baimingumo '•— anxiety 
ženklas. Tai jausminis (emoci
nis) sutrikimas. Tada žmogus 
ima kokiai 10-15 minučių giliai 
alsuoti, visai neturėdamas rim-

t? j kokios nors kūnu organo Ii-1 
gos. Dažniausiai taip pasitaiko 
jautriems žmonėms, ėmus dėl 
ko nors rūpintis. Duokim, ga
vus gerklės uždagimą, toks jau- 
truolis ima nerimauti, kad jam 
susiaurins alsavimą. Na, ir pra
deda persialsuoti. Po to gauna
si jausmas ankštumo krūtinėje. 
Žmogus darosi nervuotas ir 
baikštus. Tai persikvėpavi- 
mo negerovės, Mat, visokio gė
rio turi būti su saiku. Netiesa, 
ia vienas dvasiškis, dargi vie

nuolis tvirtina, kad meilės nie
kada negali būti perdaug. Tas 
persialsavimas (hyperventila
tion) yra svarbiausias baimin
gumo reiškinys. Kiti baimingu
mo (jausmų netvarkos) reiški
niai gali būti; nuovargis, ne- 
valga, svorio kritimas, anksti 
rytą prabudimas, kad aplink 
yra dar tamsu, kieti viduriai, 
nepajėgumas koncentruotis gal
vojant, virškinimo kanalo sutri
kimai ir sumažėjęs lytinis pa
traukimas.

Kvapo trūkumas, alpimas, šir- j - 
dies plakimas, nervuotumas, j 
skruzdėlių bėgiojimo po oda., 
jausmas, baimingumas, prakai
tavimas, baisios mintys.

Prie tokio baimingumo esti 
kartais prisiplakęs aiškiai ne

sija). Tada žmogus jaučiasi pa
vargęs, išsekęs, negalįs savo 
darbo atlikti, anksti toks pa-

bunda ir užmigti negali. Toks 
ima, nevalgyti, mėti svorį, turi 
kietus vidurius, nepajėgia gal
voti — koncentruotis ir lytiškai 
darosi nepajėgus.

Visoms toms negerovėms pra
šalinti reikia su gydytojo pa
galba tvarkyti savas emocijas. 
Geriausia čia būtų suomiškoje 
pirtyje (šiltas — šaltas vanduo) 
maudymasis, gimnastikavimasis, 
masažas — žodžiu geriausios 
formos kūno mankštinimas. Mū
sų senelės nervams panašiai už
ėjus, imdavo šluotą ir nors ir 
švairiausią ąslą šluodavo. -Taip 
per raumenų darbą, atpalaiduo
jami nervai

žinoma, šalinti reikia visas 
priežastis, kurios • sukelia nervi
nę įtampą, čia dar gydytojui 
yra žinomi vaistai, bet jie pa
skutinėje vietoje vartojami. Se
nesnėm moteriškėm gerai veikia 
moteriškieji hormonai, su leng
vai raminančiais ir nusiminimą 
mažinančiais vaistais. Sėkmės, 
vėl parašyk?, kaip-sekasi.

emocijos.

NAUJIENAS
■ ■■■ BTBYIglTO-'

NAUJIENAS

išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS IJETUVIU P()1.ITIKA
L)r Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos j krašto politiką. 102 psl. Kaina

Kovuos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arbė Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

n Luji e n o s, ~
1739 šo. Halsted SL ‘Chičago, ftl. ’Sffėūė

Chicago, Ill. 606081739 So. Halsted Street

Z _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, NOVEMBER U, 1975

Now E Boedi paywtan b«ld to 
mAtuwty cf 5 10 monthi (4^ tta flrrf •
ywr). Bonds replwd if loat, •tolm. cr 
4o*troyed» When needed they can be cached ♦ 
at yowr tank. Internet ja »ot autact to Mat* xt

Take stock in America*
Now Bonus mature in less than six years.

pr»*«r.fed a- a petite urct >n ccoperaiucn It«

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. 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 
Band-a-Month plan where you bank.

Before you know it, (your American 
’ -'am will be a reality.



Tautiniu kapiniu, vadinamose Jefferson kareivinėse, atvykę siau-

Pirmajame tome yra 20S puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

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

St. Louis, Mo. mieste, netoli * _________ _
riečiai rengiasi pulti St. Louis apylinkes gynusius pietiečius. Paveiksle matome šiaurės karius, 
pasiruošusius pulti pietiečiu pozicijas. Šį mūšį laimėjo šiauriečiai, o vėliau jie laimėjo ir visa 

pilieti ij karą.

. s. BALTŪSIS

LIETUVOS TEISMAI
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1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

(Tęsinys)
Taip, pavyzdžiui, pagrindinis 

mėnesinis , atlyginimas taikos 
teisėjui, jei jis buvo diplomuo
tas teisininkas ir jau turėjo 3 
metą praktikos stažą, buvo nu
statytas 900 litų (be šių kvali
fikacijų — tik 600 litų ir vėliau, 
rodos, 750 litų), apyg. teismo 
teisėjui — 1050 litų, apyg. teis
mo pirmininkui — 1350 litų, 
Vyr. Tribunolo teisėjui — 1500 
litų, o jo pirmininkui — 2,000 
litų. Be to, kaip ir kitiems tar
nautojams, dar buvo tam tikri 
priedai; pavyzdžiui, Kaune gy
venantieji dar gaudavo butpi- 
nigius, kuriuos sudarydavo 12$ 
pagrindinės algos, šie duome
nys rodo, kad teisėjams naujai 
nustatytas atlyginimas, imant 
Lietuvos mastu, buvo jau gana 
aukštas, nes, pavyzdžiui, minis
terijų departamentų direktoriai 
pagal bendrąją atlyginimų len- 

s.telę gaudavo tik 700—900 litų 
mėn. (XIV—XVI kateg.), didžiu
ma ministerijų referatų — 540 
litų (XII kateg.), o gimnazijos 
direktoriaus pagrindinis atlygi
nimas buvojtik 600 litų mėn. 
(XIII kateg.). Tas buvo padary
ta tam, kad į teisingumo įstai
gas būfų pritraukta daugiau 
kvalifikuotų teisininkų ir kad

jie nebėgtų į tada buvusią pel
ningesnę advokatūrą, o taip pat, 
kaip tai yra ir kituose kraštuo
se, aukštesniu atlyginimu pasi
stengta užtikrinti ir teisėjams 
reikalinga materialinė nepriklau
somybė bei jų orumas.
B. Laikotarpis po 1933.IX.15 d.

1933.IX.15 d. pradėjus veik
ti naujam Lietuvos teismų san
tvarkos įstatymui, teismai, tarp 
kita ko, buvo pertvarkyti taip:

1) Buvo įsteigtas naujas teis
mas — Apeliaciniai Rūmai, ku
riems buvo pavesta spręsti: a) 
kaip II instancijai — apeliaci
niai bei kitoki skundai bylose, 
kurias apygardų teismai spren
dė I instancijos tvarka, ir b) 
kaip I ir iš esmės galutinei in
stancijai — baudž. bylos dėl nu
sikalstamų darbų valstybės sau
gumui, populiariai tariant — 
politinės bylos, kiek jos nepri
klausė kariniams teismams.

Šis naujas teismas susidėjo 
iš pirmininko, antrininko (pirm, 
padėjėjo) bei kitų teisėjų ir jis, 
kaip ir Vyr. Tribunolas, buvo 
vienas visai Lietuvos teritorijai

2) Taikos teisėjų teismai bu
vo pavadinti apylinkių teismais, 
o pats teisėjai — apylinkių tei
sėjais. Jei apylinkės teisme tei-

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Da u pa ras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicago j e 1966 metais paties autoriaus, lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriamą Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnūs — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.1 )

--- ------------------------—------ ---- -

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu 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:
I. J. Augustaltyfi • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina $1.—.
_ 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. 169 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

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

liai, 92 psl.. $1.00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50
16. Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lvrikos 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 j Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

sėjų buvo daugiau kaip vienas, 
tai vienas jų buvo skiriamas tei
sėju tvarkytoju. šiems teis
mams, kaip I instancijai, dabar 
buvo pavestos spręsti visos ci
vilinės bylos, o baudžiamųjų by
lų srity kompetencija buvo pa
likta ta pati, kokią turėjo taikos 
teisėjai, tik jų sprendimai ma
žesnėse baudžiamosiose bylose 
dabar buvo pripažinti iš esmės 
galutiniais ir tegalėjo toliau 
būti skundžiami tik kasacine 
tvarka Vyr. Tribunolui.

3) Apygardų teismų kompe
tencija buvo kiek susiaurinta, 
nes, kaip jau sakyta, visos civili
nės bylos I instancijos tvarka 
spręsti buvo pavestos apylinkių 
teismams, paliekant apyg. teis
mams tik užbaigti juose, kaip 
I instancijoj, pradėtas bylas. Be 
to, iš apyg. teismų kompetenci
jos buvo išimtos dar ir baudž. 
bylos dėl nusikalstamų darbų 
valstybės saugumui, kurios, kaip 
sakyta, buvo pavestos spręsti 
Apel. Rūmams. Kitoj daly apyg. 
teismų kompetencija pasiliko ta 
pati, kaip ir anksčiau, t. y. jie 
ir toliau liko kaip I instancija 
didesnėms baudžiamosioms by
loms ir kaip apeliacinė instanci
ja pasilikusioms taikos teisėjų 
byloms ir apyl. teismų byloms, 
išskyrus jau paminėtas smulkias 
baudž. bylas, kur toliau buvo 
galima skųstis tik kasacine tvar
ka Vyr. Tribunolui.

4) Vyr. Tribunolo kompeten
cija, išskyrus jo iki tol turėtą 
"apeliacinę funkciją, kuri per
ėjo Apel. Rūmams, visose kitose 
jam pavesto darbo srityse pa
siliko maždaug ta pati, kaip ir 
anksčiau, tik, dabar jo kasaci
nis darbas jau gerokai padidė
jo, nes prisidėjo kasaciniai skun
dai dėl apyl. teisėjų sprendimų 
smulkiose baudž. bylose ir kasa
ciniai skundai Apel. Rūmų bylo
se. Be to, dabar visi bylų pri
klausomybės ginčai buvo per
duoti spęsti Vyr. Tribunolui, 
kaip vientinteliam tam reikalui 
teismui.

čia taip pat dar galima pa
žymėti, kad dabar Vyr. Tribuno
le buvo sudarytas dar Teisėjų 
drausmės teismas, kuris susi
dėjo iš Vyr. Tribunolo pirminin
ko ir Vyr. Tribunolo visuotinio 
teisėjų susirinkimo kasmet iš sa
vo tarpo išrenkamų 4 kitų teisė
jų, ir dar buvo įsteigta Teisėjų 
egzaminų komisija, kuri buvo 
sudaroma iš Vyr. Tribunolo pir
mininko, jo prokuroro ir šio teis
mo visuotinio teisėjų susirinki
mo išrinktų dviejų jo teisėjų. 
Teisėjas tam tikra tvarka galė
jo būti šaukiamas drausmes tie- 
son už tarnybinius nusižengimus 
ir už nesuderinamus su teisėjo

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl-, daug paveikslų. Kaina F2.00.
Peniuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupė*, užsaJdunioe 10 ar daugiai egsempHorių, 

nemoka pašto persiuntimo iilaidų.
Knygą galima gauti Naujienose ariJa pasiunčiant čekį ar Money or
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garbe kitus jo veiksmus bei po-,c) 
elgius, o nustatytos už tai draus
minės bausmės buvo šios: arba 
įspėjimas, arba papeikimas, arba 
perkėlimas į žemesnę teisėjo vie
tą, arba atstatymas iš teisėjo 
tarnybos. Teisę laikyti teisėjo 
egzaminus turėjo: a) asmens, 
ištarnavę bent 2 metus teismo 
kandidatais; b) asmens, ištar
navę bent 2 metus teismų sekre
toriais ar jų padėjėjais, turėda
mi aukštojo teisių mokslo cenzą, 
ir c) dar asmens, ištarnavę bent 
5 metus kitokiose valstybinės 
tarnybos vietose, jei jie, turė
dami aukštojo teisių mokslo cen
zą, ten ėjo tokias pareigas, kad 
galėjo įgyti teisinio patyrimo, 
tačiau šie pastarieji tik Teisin
gumo ministrui leidus.

5) ' Anksčiau vartotas apyg. 
teismo nario ir Vyr. Tribunolo 
nario vardas buvo pakeistas tei
sėjo vardu, o buvę pirmininkų 
padėjėjai pavadinti skyriaus pir
mininkais.

6) Buvo sugriežtintos kvalifi
kacijos teisėjų vietoms užimti. 
Teisėjais, išskyrus tuos, kurie 
jau buvo anksčiau paskirti, to
liau galėjo būti skiriami tik di
plomuoti teisininkai ir tai tik to
ki, kurie turėjo kiekvienai tei
sėjų rūšiai specialiai nustatytą 
tam tikrą praktikos stažą, bū
tent: a) apylinkės teisėju ga
lėjo būti skiriamas asmuo, iš
laikęs nustatytus teisėjo egza
minus ir po to bent vienerius 
metus ištarnavęs teismo kandi
datu, arba teismo sekretoriumi, 
arba šio padėjėju, o taip pat as
muo, jau tarnavęs vietose, ne- 
žemesnėse kaip apyl. teisėjas, ar
ba išbuvęs bent trejus metus 
advokatu; b) apyg. teismo teisė
ju — asmuo, ištarnavęs bent 
trejus metus' vietose, nežemes- 
nėse kaip apyl. teisėjas, arba iš
buvęs bent šešerius metus ad
vokatu; c) apyg. teismo sky
riaus pirmininku ir Apel. Rū
mų teisėju — asmuo, ištarnavęs 
bent trejus metus vietose, ne- 
žemesnėse kaip apyg. teismo tei
sėjas; d) apyg. teismo pirmi
ninku ir Vyr. Tribunolo teisė
ju — asmuo, ištarnavęs bent 
šešerius metus vietose, nežemes- 
nėse kaip apyg. teismo teisėjas, 
ir e) Apel. Rūmų pirmininku ir 
Vyr. Tribunolo ar jo skyriaus 
pirmininku — asmuo, ištarna
vęs bent devynerius metus vie
tose, nežemesnėse kaip apyg. 
teismo teisėjas. Be to, bet ku
riuo paminėtų teismų teisėju 
dar galėjo būti skiriamas asmuo, 
bent trejus metus ištarnavęs Lie
tuvos valstybinio universiteto 
civilinės ar baudžiamosios teisės 
arba civ. ar baudž. proceso pro
fesorium. Tačiau čia tenka pa
žymėti, kad per 3 metus, iki teis
mai pagal naująjį Teismų san
tvarkos įst. buvo galutinai per
tvarkyti, išimties keliu šių prak
tikos stažo nuostatų buvo leista 
ir nesilaikyti.

Kiti čia nepaminėti teisdarys- 
tės pareigūnai, skiriant juos čia 
nurodytais teisėjais ar pirminin
kais, stažo bei vyresniškumo at
žvilgiu buvo prilyginti taip: a) 
apylinkės tardytojas, apyg. tar
dytojas, apyg. teismo prokuroro 
padėjėjas, Kariuomenės teismo 
prokuroro padėjėjas ir šio teismo 
nuovados tardytojas — apylinkės 
teisėjui; b) ypatingasis tardy
tojas, Kariuomenės teismo ypa
tingai svarbioms byloms tardy
tojas ir šio teismo karinis tei 
sėjas __ apyg. teismo teisėjų

teisėjo pareigas ligi bylai teisme
I pasibaigiant.

8. Respublikos Prezidentui, teisme — 21, 2) Marijampolės
I Teisingumo ministrui pristačius, apyg. teisme — 8,

>’uvo pavesta skirti ne vien teis- Į apy

mų pirmininkus bei p:r
mininkus, buvo: 1) Kauno apyg

apyg. teismo prokuroras, 
Apel. Rūmų prokuroro padėjė
jas ir Kariuomenės teismo pro
kuroras — apyg. teismo sky
riaus pirmininkui; d) Vyr. Tri
bunolo prokuroro padėjėjas, 
Apel. Rūmų prokuroras ir Ka
riuomenės teismo pirmininkas — 
apyg. teismo pirmininkui ir e) 
Vyr. Tribonolo prokuras — šio 
teismo skyriaus pirmininkui.

7) Buvo garantuotas-teisėjų 
tarnybos pastovumas: Vyr. Tri
bunolo teisėjai iki 70 metų ir 
visi kiti teisėjai iki 65 metų 
amžiaus, išbuvęs teisėjų vieto
se nemažiau kaip 3 metus, be 
jų sutikimo negalėjo būti nei 
perkelti į kitą vietą, nei paže
minti, nei atleisti iš tarnybos, 
išskyrus atvejus, kai Teisėjų 
drausmės teismas, tokį teisėją 
nubausdamas, nusprendžia jį 
perkelti į žemesnę vietą ar visai 
iš tarnybos atstatyti, kai jis iš 
tarnybos turi būti atleistas dėl 
jį diskvalifikuojančio baudž. teis
mo sprendimo, kai jis teismo 
sprendimu uždedamas globa, kai 
netenka Lietuvos pilietybės, kai 
paskelbiamas neišsimokančiu 
skolininku, kai be pateisinamos 
priežasties neužima jam paskir
tos teisėjo vietos ir kai dėl ne
sveikatos jis tam tikrą ilgesnį 
laiką negali atlikti savo pareigų. 
Be to, be sutikimo teisėjas ga
lėjo būti perkeltas į tolygią ar 
aukštesnę tarnybos vietą, jei 
reikėjo jį perkelti dėl teisingu
mo naudos ar dėl teisėjo vardo 
orumo. Iškėlus teisėjui žymesnę 
drausmės ar baudž. bylą, jis ga
lėjo būti suspenduojamas, t. y. 
galėjo būti jam uždrausta eiti I

i mų pirmininkai bei kiti aukštes
nieji teisėjai, kaip tai yra buvę 
anksčiau, bet taip pat ir visi ki
ti teisėjai.

Teismus perreformavus, tei
sėjų buvo kiek daugiau, negu 
anksčiau jų yra buvę. Be to, 
1939 m. Lietuvai atgavus Vilnių 
ir jo kraštą, dar prisidėjo ten 
tais pat metais įsteigti reikalin
gi apylinkių teismai bei Vilniaus 
apygardos teismas.

1940 m. pradžioje, prieš neuž
ilgo Lietuvą okupuojant Sovietų 
Rusijai, teisėjų koleginiuose 
teismuose, įskaitant čia ir teis-

3) Šiaulių 
’g. teisme — 10, 4) Panevėžio 

apyg. teisme — 10, 5) Vilniaus 
apyg. teisme — 4, 6) Apel. Rū
muose — 10 ir 7) Vyr. Tribuno
le — 15, — iš viso 78 asmens.

(Bus daugiau)
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YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
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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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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Chicago, IB. 60608
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(Tęsinys)
“Galima suprasti “reorganizuo
tus pirmininkus’’, jie mėgino 
kandidatuoti į JAV LB Tarybą, 
bet jų neišrinkko. Visai leng
va pasidaryti pirmininku savo 
paties dekretu”.

S. Barzdukas susirado leng

vą būdą toms visoms blogy
bėms išaiškinti: organizacija 
didelė, daug kas nori jai va
dovauti, o kai neišrenkamas 
demokratiniuose balsavimuo
se, tai pats savuoju dekretu 
pasidaro vadu... Gi visi kalti
nimai ir priekaištai apie suk
čiavimą, net kelių šimtų “bal-

Šiandien Angola tampa nepriklausoma
Šiandien, lapkričio 11 dieną, Portugalijos karo vado

vybė valdžiusi Angolą veik 500 metų, perleidžia Angolos 
valdžią trijų kovojusių grupių sudarytai nepriklausomos 
Angolos valstybei. Portugalijos karo vadai, pašalinę buvu
sią diktatūrinę vyriausybę, prižadėjo duoti savo klooni- 
joms nepriklausomybę ir paprašė jas pasiruošti savaran
kiškam gyvenimui. Šiandien jie rengiasi tą padaryti.

Portugalijos kariai norėjo, kad Angolos politinės 
partijos rastų bendrą kalbą, priimtų konstituciją ir per
imtų visus krašto valdymo reikalus. Nelaimei, angolie- 
čiai, bantų giminės ainiai, iki šio meto nepajėgė susitar
ti. Pačioje Angoloje susidarė ne trys politinės partijos, 
bet atsirado trys partizaninės grupės, kurios tarp savęs 
nesikalbėjo, bet svarbiausius klausimus sprendė ginklais.

Angoloje prasidėjo trijų srovių naikinimas. Vieni 
užvaldydavo vieną miestelį, o kitiems pavykdavo įsistip
rinti kuriame nors uoste. Teko plačiai skaityti apie tar- 
pusaves angoliečių kovas. Kiekviena srovė norėjo pa
grobti sostinę, o iš jos rengėsi diktuoti savo programą 
ir primesti savo sistemą visam kraštui. Pirmieji nuken
tėjo Angoloje gyvenę užsieniečiai. Vėliau bėgo į greti
mas valstybes patys angoliečiai, nepritariantieji tai par- 
zanų grupei, kuri tuo metu buvo užėmusi miestelį, uos
tą, kaimą arba derlingus ūkius. Pradžioje į gretimas 
valstybes bėgo vieni, o partizanams užvaldžius naują 
provinciją, bėgo kiti.

Sostinėje galingiausi pasirodė Maskvos komunistų 
kontroliuojamo judėjimo partizanai. Jie turėjo geriau
sius ginklus, buvo geriausiai informuoti, turėjo moder
nius elektroninius aparatus žinioms gauti ir turėjo ga
na apdairius patarėjus, Angolon atsiųstus iš gretimų 
valstybių. Daugiausia patarėjų gaudavo jie iš Ugandos, 
kuri turėjo nepaprastai didelę sovietinę ambasadą ir ap
rūpindavo Ugandos valdžią moderniais lėktuvais ir leng
vais tankais.

Sekmadienį buvo paskelbta koalicinė vyriausybė 
Angolos valdžią iš portugalų perimti, bet sekmadienį ir 
pirmadienį Luandos, Angolos sostinės, gatvėmis patru
liavo vien tiktai komunistuojančio fronto partizanai, pa
sivadinę vietos policininkais. Komunistų kontroliuoja
ma spauda skelbia, kad visoje Angoloje bus pradėtas di
delis kraujo praliejimas, kai visa valdžia bus atiduota

vienai partizanų grupei. Luandos policija yra pasiryžu
si išžudyti visus kabineto narius, nepriklausančius jų 
grupei. Luandoj komunistai iš anksto paskelbė, kad jie 
padarys tą patį, ką Stalinas padarė su koalicinės lenkų 
valdžios nariais, nuvykusiais tartis su Maskvoje suda
ryto “lenkų komiteto valdžios atstovais”. Angolos ko
munistai sutiko sudaryti koalicinę valdžią, kad galėtų 
perimti iš portugalų buvusią kolonijos administraciją, 
o kai tas bus padaryta, tai kitų grupių atstovus rengiasi 
“išmaudyti kraujuje”.

Jeigu šios nelaimės dar neužtenka, greta esanti Zai
re pradėjo traukti savo karo jėgas į Angolos šiaurę. Ji 
rengiasi pagrobti Angolos šiaurėje esančias turtingas 
kasyklas ir didelius aliejaus klodus, iki šio meto dar vi
sai neišnaudotus. Kol portugalai valdė koloniją, ne vie
na kaimyninė valstybė nedrįso kojos įkelti i Angolos te
ritorijas. Kaimynai žinojo, kad portugalai turi savo bė
dų, bet jie taip pat žinojo, kad jie nepajėgs pasipriešinti 
prieš gerai ginkluotą patyrusios kariuomenės dalinį. Vi
sai kitaip kaimynams , atrodo nepriklausoma Angola. Jei
gu prasidės Angoloje tarpusavės kovos, tai kaimynai ga
lės lengviau plėšyti Angolos žemes.

Šiandien Angolos partizanai, turį sovietinius ginklus 
ir patarėjus, yra galingiausi Angoloje, bet reikia turėti 
galvoje, kad ir komunistams ne visuomet pavyksta pri
mesti savo valią. Komunistai turėjo labai stiprias pozi
cijas Portugalijoje, bet šiandien, kai krašto gyventojai 
pamatė artėjantį pavojų, komunistams gerokai ragus ap
laužė. Gen Vasco Goncalves buvo priverstas pasitraukti, 
o komunistuojantieji portugalų kariuomenės daliniai yra 
izoliuojami, šiandien Portugalijoje yra sudaryta koalicinė 
vyriausybė, kuri bando priimti konstituciją ir įvesti kra
šte demokratinę tvarką.

Angoloje portugalų garnizonas perleis kolonijos val
džią koalicinei vyriausybei, kuri paskelbs Angolą nepri
klausoma, bet garnizonas dar neišvažiuos iš Angolos. 
Portugalija dar neturi susisiekimo priemonių visam gar
nizonui perkelti į Portugaliją. Kol portugalų kariai pa
siliks keliose Angolos strateginėse pozicijose, tai, reikia 
manyti, kad jie neleis naujiems valdovams lieti gyvento
jų kraujo. Labai svarbų žingsnį padarė Ugandos dikta
torius Idi Amin, kuris yra pasiryžęs nutraukti santykius 
su Sovietų Sąjunga, jeigu ji kišis į Angolos vidaus reika
lus. Idi Amin ne vienas. Jis yra naujai sudarytų nepri
klausomų valstybių sąjungos pirmininkas. Atrodo, kad 
laisvės siekianti Afrika pradeda bijoti rusų. Reikia tu
rėti vilties, kad Angola, atgavusi savo laisvę ir nepri
klausomybę, nepateks naujų kolonistų įtakon.

Linkime nepriklausomai Angolai tapti demokratine 
valstybe. Kova bus nepaprastai sunki, bet ją galima lai
mėti. Tiktai demokratinės Afrikos ir kitų kraštų valsty
bės padės lietuviams atgauti Lietuvos nepriklausomybę.

kaip aiškina spaudoje A Juš
kevičius, esą neturi jokio pa
grindo vien todėl, kad net 
dvejose Chicagos apylinkėse 
skundus LB Garbės Teismams 
rado tesvarstytinus... Esą “iš 
adatos vežimą priskaldo”, be 
pagrindo kalba apie “sukčia
vimą”, “užgrobimus”, “dikta
tūros primetimą”.

Ar čia S. Barzdukas nežino 
tų skundų LB Garbės Teismui 
detalių, ar jis sąmoningai iš

kreipia teisybę ir savaip aiški
na? Tuo metu buvau LB Gar
bės Teismo narys.

Tuos visus skundus skaičiau 
ir kartu su kitais nariais svars
čiau. Man nekilo jokios abe
jonės, ''kad skundai pagrįsti ir 
juose iškelti rinkimų neteisė
tumai vėliau kitų šaltinių bu
vo patvirtinti, bet visi tie 
skundai buvo pripažinti ne- 
svarstytinais vien dėl rinkimų 
taisyklėse numatyto vos trijų 
dienų termino praleidimo. Trum 
pūtis trijų dienų laikas skun
dams dėl rinkimų neteisėtu
mo leistas, bet aiškiai nebuvo 
pasakyta kam tuos skundus 
įteikti, rinkimų komisijos ad
resai nešinami, o ir pačios rin
kimų taisyklės balsavimo me
tu ir jiems pasibaigus sunku 
buvo kur nors gauti. Tenka 
pabrėžti, kad skundų dėl gry
nai formalinių priežasčių ne
svarsčius, jokiu būdu negali
ma tvirtinti, kad rinkimai Chi
cagos apylinkėse buvo teisėti 
ir kalti šiais rinkimais nepa
tenkintieji LB veikėjai.

PLB valdybos pirmininkas 
Br. Nainys PL nr. 14,1975 straip 
snyje “savais reikalais” atrado 
kitas LB vidaus nesutarimų 
priežastis. Jis, paminėjęs dide
lius LB darbus, pabrėžęs LB 
svarbą ir jos visuotinumą, ši
taip toliau rašo:

Visa tai matydamas, oku
pantas nutarė veikti pats ir 
kaip galima greičiau su išeivi
ja susidoroti, ypač kai, Vaka
rų valstybėms įsigeidus su So
vietų Sąjunga sunormuoti san
tykius, tam atsirado labai ge
ra proga. Išeivijai naikinti jis 
pasirinko jau išbandytas prie
mones, kuriomis prieš keturias 
dešimt metų sunaikino caristi- 
nės Rusijos išeiviją. Anoji emi
gracija buvo sužlugdyta, su- 
kurstant vienus prieš kitus pa
čius emigrantus, juos suskal
dant, vadus ir emigrantų laik
raščių redaktorius apšaukiant 
komunistų bendradarbiais, pa
taikūnais ir kitais panašiais 
vardais. Apie tokius okupan
to kėslus mūsų atveju 1975 ko
vo 5 Draugas, pasiremdamas 
vokiečių dienraščio “Die Welt”: 
informacijomis, mus įspėjo,

tiko su rusų emigrantais, gali 
atsitikti ir su mumis. Tada tuo 
vedamuoju gal ir netikėjom, 
bet dabar matom, kad taip jau 
darosi. Bendruomenė jau yra 
skaldoma, traukiama į teis
mus, jos vadai niekinami, ypač 
tie, kurie sėkmingai dirba 
Lietuvos laisvinimo darbą, nes 
tai okupantui yra pavojingiau
sia. Ar dabar stovėsime ramiai 
ir leisime, kad okupantas mus 
sužlugdytų? Mes turime lai
kytis vieningai, mūsų darbo ar
dytojams pasipriešinti, Bend
ruomenę remti, neleisti jos 
skaldyti ir vyti iš Lietuvos lais
vinimo darbo lauko... ”

Kad Lietuvos okupantas nau
doja šiokias tokias priemones 
nėra paslaptis ir dėl to neten
ka stebėtis. Jam visos priemo
nės mus skladyti yra geros. Kad 
apie tai rašė Die Welt ir jo 
duomenis išnaudojo Draugas 
savo skaitytojams informuoti 
bei spėti taip pat yra labai ge
rai. Mūsų tarpe yra asmenų, 
kurie įvairiais sumetimais tal
kininkauja Lietuvos okupan
tui ir kelia sąmyšį, nesutari
mą, susiskaldymą ir visą mū
sų veiklą silpnina, griauna. 
Pravartu tat priminti ir mus 
visus įspėti.

Tačiau labai negerai, kai 
PLB pirmininkas šiuos daly
kus skelbia JAV LB Tarybos 
rinkimų savosios krypties są
rašo agitaciniame lapelyje ir 
balsuotojus aiškiai ragina: bal
suokite už mano lapelyje pa
minėtus kandidatus, net kitu 
atveju balsuosite už Lietuvos 
okupanto agentus__ Dar blo
giau, kai ši PLB valdybos pir
mininko argumentacija skel
biama PL puslapiuose straips
nyje “Savais reikalais’’ atsi
radusiai pačioje LB organi
zacijoje opozicijai sutramdy
ti!

Perskaitęs šitokį PLB pirmi
ninko straipsnį, PL redaktorius 
St. Barzduko straipsnį “Priešin 
kimės organizuojamai anar
chijai”, kuriame pavardėmis 
išvardyti nekviestieji “svečiai” 
ir tuoj po to kalbama apie šių 
dienų “kriukininkus” ir, paga
liau, Draugo dienraštyje š. m. 
liepos 18 d. išspausdintąjį PL 
skelbimą, kuriame sakoma:

“Kas ties asmenys, kurie ar
do LB solidarumą?... Sužino
site skaitydami Pasaulio Lietu
vį, kurį leidžia PLB valdyba, 
red. St. Barzdukas... ”, 
ir norėdamas turėsi suprasti, 
kad tie paminėtieji garbingi 
daktarai, kunigai visuomeni
ninkai skelbiami Lietuvos oku
panto agentais ir “kriukinin
kais” vien todėl, kad jie dėl 
rimtų priežasčių atsidūrė LB 
organizacijoj ir dėsto savo su

metimus prieš PLB ir JAV'LB 
pareigūnų sauvalę.

Lazda turi du galus. Lygiai 
tokiais pat kaltinimais be jakių 
įrodymų įrodymų,' o tik tuš
čiomis bendrybėmis LB opozi
cijos veikėjai galėtų kaltinti 
PLB pirmininką ir PL redak
torių. LB atsakingi veikėjai 
turėtų vengti šitokių, visomis 
kryptimis skelbiamų, kaltini
mų, o ypač kalbėdami apie LB 
vidaus nesutarimus.

Sunku suvokti visas nesuta
rimo priežastis antrosios da
lies — Reorganizacinės Bend
ruomenės — RB. Atrodo, kad 
yra trys vyraujientieji punk
tai: a) vadovėlis “Tėvų name
liai brangūs”, b) santykiai su 
pavergtąja tauta ir c) neregu
liarumai bei sukčiavimai JAV 
LB VII Tarybos rinkiniuose. 
Be šių trijų bendrinių priežas
čių dar yra apylinkėse vietinių 
nesutarimų.

Negalima pritarti RB nusis
tatymui dviejuose pirmuose 
punktuose: a) vadovėlis “Tė
vų nameliai brangūs” iki buvo 
išspausdinti bei pasiekė litua
nistines mokyklas perėjo daug 
rankų: autorės, kalbos taisy
tojų, JAV LB švietimo Tary
bos ir kt. ir niekas nepastebė
jo vadovėly baisios propogan- 
dos esamajai dabar Lietuvoje 
santvarkai bei okupantui, bet 
supažindinimą bręstančio lie
tuvių išeivijos jaunimo su da
bartinės pavergtosios Lietuvos 
gyvenimu. Knygelės kūrėjai 
siekė pavaizduoti mokykliniam 
jaunimui realų šių dienų vaiz
dą, bet ne praeities istorinį gy
venimą nepriklausomoje Lietu
voje. žinoma, galima ir kitaip 
galvoti, bet dėl šio vadovėlio 
daryti toli siekiančias išvadas, 
o ypač dėl jo ardyti vieningą 
LB ir steigti RB nebuvo rimto 
pagrindo. Eidami šitokia tvar
ka, visada surasime skirtingų 
veikėjų nuomonių įvairiais 
klausimais, skaldysimos ir tūp- 
čiosime vietoje mažai ką gero 
atlikdami.

(Bus daugiau)

Tne iron curtain 
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— Teisingai, Robertai. Aš pats savo 
gyvybę atiduočiau, kad tik Džimis būtų gy
vas.

— Viskas po laiko. Kalta Lilija. Vel
nias ją pasuko tau po akių. Būta ko pa
siusti. Jos motina, kaip ragana, tokia bus 
ii* Lilija. Džimis tik dėl juoko. Visi mes 
dėl juoko, o tu ėmei ir pasiutai. Ji jau da
bar trankosi su kitu. Mačiau, jis kiek pa
našus į Džimį, tik aukštesnio ūgio, ir jo 
plaukai mažiau juodi — pilkos avino spal
vos. Su ja būtumei pražuvęs...

Kalbant apie Liliją Dennis vėl nuleido 
galvą. Ir vėl neturėjo žodžio, nors Lilija 
po įvykusios tragedijos, daugiau jo širdy
je nebeturėjo vietos...

— Tikrai, Denni, aš jaučiu, lyg kas 
man širdį būtų perplėšęs į dvi dalis. Bu
vau nuėjęs į laidotuvių koplyčią, ir man 
jis atrodė kaip gyvas. Toks graudulys ma
ne suspaudė, kad norėjau verkti kaip vai
kas. žinai nepritinka suaugusiam prie vi
sų verkti. Išbėgau ir vienas išsiverkiau. 
Kartą buvau nuėjęs prie jo kapo, bet pa
bėgau su išgąsčiu. Man vis rodėsi, jog jį 
užkasė dar gyvą. Aš net pašaukiau jį var
du. Bet kai pamačiau kurmio apraustą 
kapą, buvau taip staigiai įspūdžio pagau
tas. šokau iš vietos ir bėgau. kiek kojos iš

neša. Net porą kartų atsigręžiau, žinai, 
nors Džimis buvo ir didelis draugas, bet 
su numirėliu niekas nenori besusitikti... 
Nežinau, ką tau daugiau papasakoti ir lai
kas baigias. Sakyk, ar tu gavai mano siun
tinėlį? Galvojau, ką tau pasiųsti ir paskui 
prisiminiau, kaip mes, būdami dar be
veik vaikai, mėgdavom šokoladą ir dūmą 
nuryti, greitomis supakavau, ar tu gavai?

— Gavau, labai ačiū...
— Tai ir tiek, o pats nepasakoji, kaip 

tau dienos slenka kalėjime. Tur būt vel
niškai blogai...

Pasikalbėjimo laikas pasibaigė. Dennis 
net apsidžiaugė, kad nereikėjo jam pasa
koti, • kaip slenka jo dienos kalėjime. Du 
seni draugai atsiskirdami, dar bandė vie
nas antram nusišypsoti. Robertas dar pa
mosavo ranka, kaip laivui išplaukiant į 
tolimą kelionę...

Praėjo daugiau kaip pora mėnesių, bet 
Denniui teismo diena vis dar nebuvo pa
skirta. Pyko, nervinosi ir įtarė, savo ad
vokatą dedant pastangų bylos svarstymą už
vilkinti. čia Dennis neklydo. Advokatas 
tebesilaikė tos pačios nuomonės, kaip jam 
buvo vieno pasikalbėjimo metu išsitaręs. 
Jis tada aiškino, kad ko ilgiau užtęs bylą, 
tuo lengviau laimėti palankesnį sprendi
mą. Nuo tų šiurpių įvykių laikas nustu
mia užuoinarštin anksčiau buvusias trage
dijas. Visuomenės dėmesiui atslūgus, da

rosi nebeaktualu, toks ar kitoks bus teis
mo sprendimas.

Buvo dar ir kita priežastis, apie kurią 
jis visai nepagalvojo. Jam rūpėjojpalaužti 
ir tą keistą, jo supratimu, užsispyrimą — 
nepritarti gerai suplanuotam bylos gyni
mui ir dar net atsisakyti laisvės, įmokant 
užstatą. Galvojo, kad kietos kalėjimo 
sąlygos, lyaisvės pasiilgimas privers jį 
persigalvoti, šį kartą klydo jo advokatas.

Po įvykusios tragedijos, po vizijos, ku
rią jis dabar laikė tikru regėjimu, jo sie
loje įvyko -gilus lūžis, pakeitęs iš pagrin
dų jo pažiūras į žmogaus gyvenimą ir jo 
paskirtį. Toks jaunatviškas linksmas gy
venimas ja mrodėsi nebesugrąžinamas ir 
amžinai palaidotas. Jis vis dažniau ir dau
giau susimąstydavo savo sielos, Dievo, 
amžinybės problemomis. Galvojo savo bū
simus metus skirti atgailai ir pasiruošimui 
tam, kas yra anapus ribos. Jo supratimu 
— ir kalėjimas galėjo-būti tam tinkama 
vieta. Nors ir užeidavo laisvės ilgesys, bet 
į kalėjimą jis pradėjo žiūrėti , kaip į savo 
ilgam laikui būsimus namus ir net, kas 
vyko jo sienose, jam darėsi vis labiau įdo
mu. Dar vienas pergyvenimas, scena čia jį 
šiurpiai sukrėtė ir pastūmėjo prie gilesnių 
susimąstymų tokiais kfkušimiis, ‘ kuriais 
anksčiau jis visai nesidomėjo.

Vieną vėlyvą vakarą, jau po švilpuko 
nakties poilsiui, gulėdamas lovoje, išgir- 
do koridoriaus durų raktų braškėjimą, po 
kurio pasigirdo žingsniai ir, kaip jam ro

dėsi, viso būrio žmonių. Įtemptai besi
klausydamas, tuoj išgirdo ir vienos celės 
durų raktų braškėjimą. Jo manymu, tai 
buvo trečioji nuo jo celė. Greit pasigirdo 
ir žmonių kalbos ar įsakymų garsai. Pas
kui sekė kažkoks bruzdėjimas, lyg apsis
tumdymas. Dar taip besitąsant, pasigirdo 
šiurpu sriksmas.

— Nežudykite... Aš nenoriu mirti.
Triukšmas didėjo, išbudino ir kitus ce

lių kalinius. Girdėjos žingsniai ir keiks
mai, o šauksmas vis kartojosi.

— Gelbėkite... Nežudykite... Aš dar 
noriu gyventi...

Koridoriaus sargai ėmė taip pat rėkau
ti, įsakinėti gulti į savo lovasf bet niekas 
jų įspėjimų neklausė. Kiti net beldė į duris, 
šaukdami.

— Ką jūs ten darote, prakeikti galva
žudžiai!

šiurpaus jausmo pagautas Dennis sto
vėjo išlipęs iš savo lovos. Negreit susivo
kė, kad vienas nusikaltėlis vedamas egze
kucijai.

Paskui tas triukšmas persimetė į kori
dorių ir artėjo prie jo celės durų. Greit pa
matė keturių sargybinių vedamą, beveik 
velkamą kalinį, kuris buvo rudaplaukis ir, 
kaip jam pasirodė, tas pats, kuris kartą 
jam praeinant koridorium, rodė liežuvį. 
Jis ir tempiamas vis dar šaukė:

— Gelbėkite, gelbėkite!...
Tas jo šauksmas buvo toks dramatiš

kai graudus, maldaujantis, kad, rodos,
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aidėjo po visą kalėjimą, įsisiurbdamas ir 
į pačias mūro ir geležies sienas. Paskui 
juos sekė būrys tylių, rimtais veidais, 
žmonių, iš kurių labiausiai Užkliuvo Den- 
nio žvilgsnis baltu apsiaustu vyrą, kurį jis 
tarė esant daktarą, ir kitą — juodai apsir- 
gūsį, sunertomis rankomis, lyg maldai, jį 
sprendė esant kunigą. Kiti celių kaliniai 
vis dar rėkavo, keikė. Pamažu žingsniai 
ėmė tilti, bet šauksmas jo ausyse vis dar 
tebeskambėjo:

— Nežudykite, aš taip trokštu gyven
ti....

Nepaprastas baimės jausmas taip bu
vo paveikęs Dennį, kad jis ilgą laiką vi
sas drebėjo, kaip drugio krečiamas, kaž
kaip į tą sceną įpindamas ir pats save. Lyg 
pamiršęs, jog dar nebuvo teisme, ir baus
mė nepaskirta, o advokato buvo įtikintas, 
kad jam. negresia už šį nusikaltimą elek
tros kėdė, bet dabar vaizdavosi, kad gali 
ateiti tie patys ir prie jo celės durų, nes ir 
jis yra nužudęs žmogų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLfiS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

_Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susi tarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS 
INKŠTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telaf. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

So, ELGIN, ILLINOIS

?:"-R SRA2!f
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Read.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vai., 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

~ ieštad,,.tiktai.susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadieni 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873
DR; W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandoš pagal susitarimą. Jei neat- 
_ siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

DR; A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

_ SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West TOSrd Street

Valandos, .pagal susitarimą.

M; K. A. V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 4894441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI:

1W2 N. WESTERN AVE.
5214 ft. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
2454 WEST 51st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

wt. trank pleckas
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”.
Vai ja gąl susitarimą.. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: an trad, nuo 1—4 po pietų. 
kėtvirtAd. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
NaUfcs, rez. telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET
Ofilo Hhf.: HEmlock 4-2123
Razid. Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
■sn ORTROPEDAS-PROTEZISTAS
JW Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
A (Arch Supports) ir t t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
Aso West 63rd St., Chicago, Til. 60629 

Tklef.: PRospėkt 6-5084

PADOffi PAVERGTOMS TAUTOMS 
IŠSILAISVINTI

Tarptautinėj Helsinkio Konfe
rencijoje 35-kių tautų atstovai 

i pasirašė deklaraciją, kuri prada
rė duris išsilaisvinimui iš komu- 

i nistinės okupacijos. Vietoj to, 
! dažnai matome kai kuriuose laik
raščiuose ištisas komunistinės 
propagandos ištraukas lietuvių 
visuomenei klaidinti.

Negaliu suprasti, kaip mūsų 
tautiečiai Al. Gečys, M. Bly
nas, B. Kviklys ir kiti imasi kal
tinti Amerikos prez. Fordą ir 
Alto pirm. dr. K. Bobelį. Ar ne
būtų geriau nuo nesąmoningų 
kaltinimų susilaikyti ? Vietoj 
to, prisiminti 1939 m. rusiškų ba-

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sekm. ir treč. uždaryta
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GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

R.OY K PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So, Harlem Ave. — 586-1220

----- ------ -—. "T

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

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

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
1y

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882 
_________________________--------------------- - - - ■ -c

SOPHIE BARCOS^
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, r
■Į 1490 kil. A. M. f

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—• 

^1:00 v. popiet. — šeštadieni iri 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. [ 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629 f
----------------- - .r . .. ... ----------------------------------

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

Oar trees tod forests 
peerride your family with m any 

hippy boars of recreatioa.
TSm’s why it i importine oo protea 

them from forest fires by 
foUo'wing Smokey’s ABCs: 

Ahrsys bold mstebes till cold. 
Be sore so drown iH campfires, 

stir the isbes, ind drown 
them again. Crash all 

smokes dr^Į one.

|Zių jsileidimą į Lietuvą ir Riisi- 
j jos ultimatumo priėmimą be, 
mažiausio protesto.

Amerikos prezidentai anks
čiau ir dabar įsakmiai kartoja, 
kad Amerikos politika nekeičia
ma. ' - >

Nereikia klajoti po džiungles 
ir ieškoti kaltininkų. Reikalin
ga suprasti tarptautinę politiką 
ir diplomatinę kalbą, tik tada bus 
visiems suprantamos Amerikos 
prez. Fordo ir Altos pirm. dr. 
K. Bobelio informacijos.

Prisiminkime II-jo pas. ka
ro militarinę politiką. 1943 m. 
11 ir 12 dienomis Teherano Kon
ferencijoje Churchillis, Roosvel- 
tas ir Stalinas sutarė Europą 
militariai padalinti į dvi vaka
rų ir rytų sferas.

1945 m. vasario 4-11 dienomis 
Jaltos Konferencijoje sutarė, 
kad Rusijos armija žygiuos iki 
Oderio. Amerikos armija iki 
Reino, Anglijos armija iki Ėm- 
zės upių.

Po vokiečių armijos besąlygi
nės kapituliacijos 1945 m. ge
gužės mėn. Berlyne, Potsdamo 
Konferencijoje čiurčilis, Truma- 
nas ir Stalinas sutartimi padali
jo Berlyną ir Europą į keturias 
zonas, šių Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo susitarimų sutartys 
yra Kongreso ratifikuotos. To
dėl ir tų trijų didžiųjų susita-. 
rimų, vienas Amerikos preziden
tas Berald Fordas negali keisti.

Nuo II-jo pas karo Amerika 
irgi laiko armijos dalinius oku
puotuose kraštuose. V. Vokie
tijoje ir Berlyno zonoje, Japo
nijoje, Korėjoje ir kitur, tik dėl 
militarinės kontrolės, bet ji nesi
kiša į tų tautų vidaus santvara 
kas. Helsinkio Deklaracija pa
sakė Rusijai, kad ir ji nesikištu 
į okupuotų kraštų, kaip Vengri
jos, Čekoslovakijos, R. Vokieti
jos ir Pabalti jos kraštų vidaus 
santvarkas. ; j

Visiems- gerai žinoma, kad 
Amerika ar kitos tautos dėl Ru
sijos okupuotų kraštų ir Pabal
ti jos 3-jų tautų nekariaus. Ame
rikai atsibodo nuolatinis Rusi
jos imperializmo brovimasis į 
kitus kraštus, siekiamu Įvesti 
komnistinės diktatūros siste
mas, kaip Korėjos, Vietname, 
Kipro saloje, Arabų Izraelio ka
rus, Portugalijos perversmus ir' 
kitur.

Tam reikalui Amerikos Diplo
matinis Korpusas pasuko politi
nę liniją “detantės” kryptimi, 
kuri atvedė 35-kių tautų atsto
vus į Helsinkio tarptautinę kon
ferenciją. Pasirašiusieji iDekla- 
racijoje esamais punktais bei 
ragrafais Įsipareigojo nesikišti 
i kitų kraštų vidaus santvarkas. 
Ta Deklaracija Rusijos impe-' 
rialistams užmovė kamanas ir 
pažabojo. Ji reikalauja, kad bū
ta leidžiama okupuotose kraštuo
se žmonių laisvas judėjimas, 
kad būtų nevaržoma šeimoms 
susijungti, kad būtų leidžiama 
spauda laisvai Į okupuotus kraš
tus ir nesikišamą į okupuotų 
kraštų vidaus santvarkas ir kad 
ateityje nebūtų taip, kaip kai 
Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, 
bei Pabaltijo kraštuose ir kad 
nebūtą varžomas žmonių lais
vas apsisprendimas demokrati
nei santvarkai.

Po Deklaracijoje pasirašytų 
Įsipareigojimų, Amerikos prez. 
G. Fordas pasakė kalbą ir Įspė
jo L. Brežnevą, kad po dviejų 
mėtų būsimoje Belgrado Kon
ferencijoje pažiūrėsime Šių 'De
klaracijoje Įsipareigotų rezulta
tų. ' .

Po Helsinkio Deklaracijos Įsi
pareigojimų, Rusijos ir išeivi
jos poTitrukai pamatė, kad jų 
draugas L. Brežnevas jau paža-1 
botas ir bendradarbiauto jų spau- ( 
da pataria draugui L. Brežnevui1 
Deklaracijos Įsipareigojimų ne
silaikyti, , f : . B

Amerika ir kitos tautos turi 
pakankamai priemonių, Rusijos 
imperialistus prispausti. Rusi
jos diktatūra laikosi Amerikos 
kapitalu, technika ir grūdais. Su
tikime, kad Rusija nesilaikys De-

kiaraeijoje surašytų įsipareigo
jimų. Arrsrika ir visos kitos pa- 
sirašusios tą Deklaraciją vals
tybės po dviėjų metų, po Belgra
do konferencijos, nutrauks di
plomatinius ir komercinius ry
šius ir išvys Rusiją iš Jungtinių 
Tautų. Jei šiandien Amerika ir 
Kanada nutrauktų tik grudų 
siuntimą į Rusiją, tai ten kiltų 
visuotinas badas, o badaujanti 
masė ir jų raudonoji armija pil
nai sugebės sukelti Rusijos vi
duje visuotiną revoliuciją ir tie 
patys rusai pašalins tą visiems 
įkyrėjusią komunistinę vergiją.

Besinaudodami Helsinkio de
klaracija, mes turime reikalau
ti, kad deklaraciją pasirašiusios 
valstybės priverstų rusus at
šaukti savo karo jėgas ir mili
ciją iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos, kad okupantas nesikištų 
į pavergtų kraštų vidaus rei
kalus; kad išvežtuosius tautie
čius tuojau grąžintų Į savo kil
mės vietas, kad visi Lietuvon 
atvežti ir apgyvendinti kolonis
tai būtų išvežti iš Lietuvos; kad 
būtų nuimti muitai Į pavergtus 
kraštus Siunčiamam maistui, 
drabužiams ir vaistams.

Helsinkio deklaracija Įparei
goja mus įkinkyti visas pasira
šiusias valstybes padėti mums 
atgauti prarastą lietuvių tautos 
laisvę ir Lietuvos nepriklauso
mybę.

Jurgis Breivė, 
Cicero Lietuvių Respublikonų

Partijos Vykdomasis Pirm.

LAUKAS REDAKCIJAI
1975 m. lapkričio 6 d.

“Naujienų” redakcijai 
1739 S. Halsted |St. 
Chicago, Ill. 60608.
Didžiai Gerbiamieji,

Straipsnyje “Laisvės Proble
mą Sprendžiant”, paskelbtame 
jūsų dienraščio š. m. lapkričio 
1 dienos laidoje, jo autorius V. 
Karosas insinuavo man, neva 
aš buvau siūlęs “planą, pagal 
kurį Lietuva turėtų drauge su 
nacių Vokietija pulti Lenkiją”, 
tuo suklaidindamas “Naujienų” 
skaitytojus, i Klaidos atitaisy
mui teikitės artimesnėje “Nau
jienų” laidoje paskelbti ką čia 
žemiau paduodu.

Aš tebuvau siūlęs žygiuoti j 
Vilnių tik, taip sakant, “para
diniu maršu”, kuomet Lenkija 
savo okupacines jėgas jau buvo 
iš Vilniaus atitraukusi ginti sa
vo pačios teritoriją, palikdama 
Vilnių ir Vilniaus kraštą be rei
kiamos apsaugos nuo gręsusio 
jiems dvigubo > pavojaus: vo
kiečių — iš vakarų, rusu — iš 
rytų pūdės.

Lenkų Karo Komendantas

Prezidentas Fordas pasisakė pries 
valstybinę paramą New York o mies
tui, be pagrindo švaistančiam dideles 
pinigęi sumas ir užsitraukusiam dide
les skolas. Miestas privalo ieškoti 
miesto gyventoįy ir iv ištaikę para
mos. Jęigu kongresas pravestu pa
šalpos įstatymą New York ui z tai pre- ■ 

židentas jį vetuctp.

Vilniuje, atsilankęs asmeniškai 
pas Lietuvos generalinį konsu
lą dr. A. Trimaką, buvo prašęs 
paveikti Lietuvos Vyriausybę, 
kad greičiau nukreiptų Į Vilnių 
mūsų kariuomenę, kol jo neuž-' 
grobia tas ar kitas Lenkijos 
priešų.

Tokiu žygiu, kaip as buvau 
siūlęs, mano be to preciziškai 
nurodytu laiku — neanksčiau 
kaip rugsėjo 8 ir nevėliau kaip 
rugsėjo 15, Lietuva nebūtų bu
vusi Įvelta Į jokį karą prieš Len
kiją, o būtų jsigijuši Vokietijos 
palankumą, tuo apsidraudusi! 
nuo pavojaus iš Sovietų pusės, į 
todėl išvengusi rusų garnizonų 
ir 1940 m. birželio 15 d. katas
trofos. Išsisaugojus iki karo 
galo kaip valstybei, jos padėtis 
tarptautinės teisės požiūriu būtų 
dabar nepalyginamai geresnė, 
negu ta, kuri gavosi dėl ano me
to Lietuvos Vyriausybės neap
dairumo ir vengimo aktyvesnės 
užsienio politikos.

Su tikra pagarba
K. Škirpa

ui mnti fttnuilJLftMftiftfti a
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINUSIAI 

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"AAano galybe Viešpats ir apie jį mano giesmė, jis tapo mano iš

gelbėtoju. Jis mano Dievas ir jį ai Šlovinsiu".
2 Moėė 15:2. 

e • •
Jei rnTielftai šlovino Dievą dėlė išgelbėjimo iš Egipto nelaisvės, kiek 

daugiau mes, dvasiškieji izraelitai, turime būti dėkingi ir šlovinti Dievą 
dėlto, kad išgelbėjo mns iš šėtono vergijos, išvedė iš tamsos ir įvedė į 
savo stebėtiną šviesą. (1 Pet. 2:9). Todėl Šventajame Rašte Viešpaties 
žmonės atkartotinai vadinami tiesos tarnais, Viešpaties atstovais, linksmų
jų SnhĮ skelbėjais. “Jis ištraukė mane iš dykumos duobės iš nuodėmės 
dumblo ir pastatė ant uolos mano kojas, sutvirtino mano žingsnius”. — 
Psalmė 40:2. ,

Kas antrą antradianĮ Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyrinė
toju aiškinimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
nniejlT | tą klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI*«■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■k

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Susirinkimu
PRANEŠIMAI

— Lifhuafnian faafaorial Democratic 
klubo susirinkfrnasjvyks trečiadieni, 
lapkričio 12,d^ 7:00 vaL vak., Vaičai
čio salėje. 42o8 So. t Maplewood Ave. 
Po susirinkimo bus vaišes.

B. žemgulis, prot. rašt.

Brangiam Collegai ir mielam vienminčiui 
JONUI BERTAŠlUl 

mirus;
jo žmoną Oną, dukras Sigutę ir iSTijolę bei 
visus artimuosius širdingai užjaučiame ir 
drauge išgyvename skausmą-.

Juoze ir Jonas Daugėlai
. J Floridoje

James Markūs (MAfcčiNKtrs)
Gy v. 7211 So. California Ave.

tore 1975 m. lapkričio mėn. dieną, 9:30 vaL vak.^ sulaukęs 80 
metų amžiaftk Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 61 nietus.
Paliko. nuliūdę; žmona Mary pagal .tėvus Getspudaitė, sūnus 

feAmo Martfiikuš, marti Irerfe, posūnis Alex SpdkAs su šeima, §vo- 
geris Povilas Getspudas su Šeimą ir kiti girhrhės. draugai ir pažįstami.

Priklausė Suvalkiečių, Joniškiečiu ir Zarasiškių klubams.
Antradieni, 2:00 Vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar

quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street.
ketvirtafteni, lapkričio 13 ^di^ną 9:00 Vai. ryto bus lydimas iš 

kopijos i Sk ‘P- Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Taunhise kapinėse.

Visi a. a. James Markus giminės, drtt&ai jr 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. ' ,

Nuliūdę lieka:

\ Žmona, sūnus, gimfaet.

-Laidotuvių Direktorius Donald A. Petitus. Tel. 476:2345.

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

LAIDOJEMO ĮSTAIGA

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

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

AIODtRNTSIvOS ATR-CONlJITiONEb KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

— ,

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME I 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1146 So. 50th Avė, ČiceYo, Di. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubHe 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

1T02B SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
fl g < r * », J.______ i « 1 . — ..A jSL -A. A _a. ‘
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CHICAGOS MOTERYS LANKO MUZIEJUS
Tenka pasigėrėti, kad St. Bal-1 pasaulio. Kaip sakoma, kiekvie- 

zeko muziejus yra ne vien isto-j 
rinės vertės eksponatų rinkimo 
ir sudėjimo vieta. Jis vysto gy
vą, kultūrinę veiklą.

Fav. praeitą savaitę muzie
jaus moterų Gildą buvo suorga
nizavusi išvyką j seniausią Chi- 
cagos priemiestį, Hyde Park- 
Kenwood, Įkurtą prieš 125 me
tus. Eskursija vyko busu, pa
mažu važiuota kolonijos gatvė
mis, stebėti namai, aplankytas 
Oriento muziejus, esantis šios 
kolonijos ribose. Muziejus, tai 
reta Įdomi kultūrinė institucija, 
be abejo, priduodanti pačiam 
parkui — kolonijai prestyžą, pa
sididžiavimą.

Pirmas sustojimas buvo pas 
buv. stambius pramonininkus, R. 
Horwych. Namai Įdomūs meno 
vertybėmis ir Įvairiais suveny
rais surinktais, suvežtais iš viso

nas suvenyras kalba vis kita 
kalba, kitą kultūrą atstovauja, 
vis kitą meno kryptį reprezen
tuoja. Ir tų suvenyrų buvo tiek 
jau daug, kad veik ir kojai vie
tos buvo sunku surasti, be pa
vojaus ką nors neparversti ar 
sudaužyti... Pati šeimininkė su
tiko ekskursiją ir paaiškino sa
vo turimas meno vertybes, su
venyrus,

Pati kolonija pasižymi indi
vidualia, įdomia statyba, apstu 
architektūrinio meno, veik kiek
vienas namas jo turi, nors ir ma
žiausią architektūrinę detalę.

Statyba aiškiai byloja apie ano 
meto žmonių didelį dėmesį me
nui, architektūrai. Supranta
ma, tie namai aiškiai liudija ir 
apie savininkų turėtą storą pi
niginę... Nuo pat šio parko už
uomazgos jame kūrėsi, gyveno

ir gyvena aukštoji, pasiturinti 
klasė žmonių. Tik paskutiniais 
keliais metais pradėjo veržtis 
juodieji, o šiandieną jie sudaro 
jau 30% parko gyventojų. Šis 

[ procentas juodųjų yra stabili
zuotas, baltieji imasi kultūrio- 

jgų, bet griežtų priemonių.
Ekeskursijai po parką vado

vavo gidė, H, Billings, kultūrin
ga, malonaus veido ponia, gimu
si ir augusi ir tebegyvenanti šio
je kolonijoje. Ji taip puikiai pa
žįsta Vietovę, kad net ir namų 
savininkų pavardes pasako. Pa
sako ir kiek kartų kuris namas 
buvo parduotas, pakeitė savi
ninkus.

HELP WANTEp _
Reiki* Darbinlnky ir Darbininkiy

HlCP' wanted'—'male-fėmale 
Reikia Darbinlnky ir Darbfninkiy

Has openings for experienced
FURRIERS

| FUR FINISHERS
DRY CLEANING PRESSERS

ALTERATIONS
WATCH MAKERS
CLOCK MAKERS 

HAND SILVER ENGRAVERS 
EMBOSSING OPERATORS

LIETUVOS VARDO KILME
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.

------------------ , -- - -- -------------------------------------------------------------- ■ - - ‘

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairiy prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINA5

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju igalicn 
tiniais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių 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 metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— S26.OO, pusei metų — $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, Ill. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS _____________________ ____ _____

ADRESAS ................ ..... ............. ................. ................... ....... ..........

Ekskursija ilgiausiai užtruko 
važinėjant po kolonijos gatves. 
Kolonija pasižymi tikrai gra
žiais, senoviškais architektūri
niais pastatais, apstu gotikos 
stiliaus pastatų, bažnyčios, bib
liotekos tik ir stiepiasi gotika 
į padangę.

Po kelių valandų kelionės bu
vo malonu sustoti, užkąsti. Pie
tums sustojo vieno klubo na
muose, kui’ svečiai priimami, 
vaišinami tik pagal klubo nario 
rekomendaciją. Valgyklos salė 
puošni, maistas skanus, patar
naujančių studentų maloniai pa
teiktas. Eskursijos vadovės: 
St. Balzekas muziejaus Moterų 
gildos pirmininkė, Marg. Mon
kus ir ponia J. Monkutė-Marks 
pietų metą paįvairino laimėji
mais. Kai kurios ekskursantės 
laimėjo gana parankių, reikalin
gų ir gražių daiktelių: meniškų 
sveikinimo kortelių, rašymo 
priemonių ir t', t.’

Atlankytas Oriento muziejus, 
architektūrinis pastatas iš gat
vės pusės, priestatas pritaikin
tas muziejaus reikalavimui. Mu
ziejuje apstu Įdomių eksponatų, 
iš Egipto, iš piramidžių balza
muoti lavonai, šie eksponatai 
liudija seną, tūkstantinę Egip
to kultūrą.

Apstu ir Etruskų kultūros lie
kanų, ypač yra įdomios degin
to molio lentelės, ant kurių yra 
Įrašyti teisės Įstatymai, pagal 
kurios buvo tvarkomas ano me
to tų žmonių gyvenimas. Suras
ti, muziejuje padėti ir senovės 
Egipto Įstatymai,“ surašyti, iš
kalti ant nušlifudto akmens 
plokštės, šį didžiai vertingą 
eksponatą yra suradę Napoleo
no kariai, Sacharoje, aštuonio
likto šimtmečio gale, berods, 
1796—1797 metais.

Muziejus yra turtingas re
tais ir Įdomiais eksponatais. 
Vertas pamatyti, apžiūrėti. Ži
noma, Londono Britų muziejų 
jau nė vienas kitas muziejus 
nepralenks savo turimais Orien
to kraštų, senovės tautų kultū
ros liekanomis. Ten yra surink
ta, suvežta, kas pavežti, pakel
ti tik buvo Įmanoma, net ir mies
tų vartų apgriuvusios dalys yra 
atvežtos, sukrautos muziejuje.

ŠĮ muziejų apžiūrėjus, kaip 
filme pamatai prieš tūkstančius 
metų gyvenusias, kultūroje auk
štai pasikepusias, bet jau į am
žinybę iškeliavusias tautas.

Mirusių tautų kultūros lieka
nos pakviečia žiūrovą susimąs
tyti ir žmogus išeini iš muzie
jaus su klausimu: o kaip bus su 
mūsų tauta, ką aš galiu pada
ryti, kad tauta savo amžių pra
tęstų ?... Z. J.

Liberal Merchandise Discount.
To inquire contact bur Employment Office 

111 No. STATE ST. 10th FLOOR 
Monday through Friday

9:15 to 5 P. Mi

t — NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL. — TUESDAY, NOVEMBER 11, 107*

CUKRAUS LIGA
Cukraus liga arba diabetes 

mellitus tur būt yra sena, kaip 
ir pati žmonija. Ja suserga visi 
— seni ir jauni. Todėl svarbu 
kiekvienam pasitikrinti sveika
tą ir padaryti kraujo tyrimą, 
taip vadinamą Blood Sugar To
lerance Test arba Glucose Tole
rance Test. Tie tyrimai dabar 
lapkričio mėn. 16—22 dienomis 
bus daromi veltui Čikagos ir 
oriemiesčių ligoninėse. Geriau
sia paskambinti iš anksto tele
fonu į artimiausią ligoninę ir 
gauti priėmimo laiką. Jei kas 
nežino kur kreiptis, tegu pa
skambina tel. 943-1757, kur 
gaus informacijas.

Cukraus ligos simptomai

Normaliai žmogaus kraujuje 
turi būti 80—120 mgs. ir nedau

giau kaip 160 po valgio, praė
jus pusantros valandos. Žmo
gaus kūnui reikąlingi yrą hor
monai. vadinami insulinu, ku
ris padeda keisti tara tikrą ma
teriją vadinamą- metabolismu. 
Trūkstant isolinųi — atsiranda 
cukraus liga.

Paprastai, daugumoje, turin
tieji cukraus ligą visiškai tai 
nežino. Jie tik skundžiasi troš
kuliu, daug išgerdami vandens, 
galvos svaiguliu, nemiga, silp
numu, silpnėjančiu regėjimu, 
humoro stoka. Sergąs, diabetu 
neišsimiega, nepasilsi ir jaučia
si mieguistas. Darbe greit pa
vargsta ir jaučia skausmą kojose. 
Be to, turi didėjantį apetitą 
saldumynams.

Tokie asmens privalo keisti 
savo valgio sąrašą. Paprastai, 
daktaras nurodo, ko negalima 
ir kas galima valgyti. Be dak
taro prirašytų vaistų, gerai pa
deda kaikurios daržovės, pa
vyzdžiui, salieros, ypač žalios.

Cukraus liga dar' hęra išgy
doma. Ji tik apgydoma ir pri
stabdoma.

F TRUMPAI 1
r=========^

\ ' o tt • A— Dail. Antano. Petrikonio 
darbų paroda rengiama lap
kričio 15 ir 16 d. New Yorko 
Lietuvių Kultūros.židinyje. Pa
rodą globoja KoipJ Neo-Lithu- 
.ania .New Yorko skyrius....

•J J - - . * *’ i -

— Kompoz. Vladas Jakubė- 
nas pakviestas Įf. New Yorką 
Vaižganto Kultūros klube kal
bėti apie lietuvių mužiką gruo
džio 14 d. Gerbiant prelegentą 
ir muziką Jakubėną, bus1 išpil
domi įvairaus žanro jo kūriniai. 
Apie tai kalbės prof. Jer. Ka
činskas iš Bostono.

— Vladas Lisauskas, gyvenęs 
Woodhaven, N. Y„ mirė spalio 
20 d. Liūdėti liko žmona ir duk
ra su šeima. Velionis buvo Lie
tuvos kariuomenės kūrėjas - 
savanoris, vėliau baigė ekono
minius mokslus ir ėjo svarbias 
pareigas valstybinėse ir komer
cinėse institucijose.

— Prel. Jonas Balkonas per
rinktas Lietuvių Kunigų Vieny
bės’ pirmininku kartu su visa 
buvusia valdyba: kun. J. Gu- 
rinskas ir kun. K. Pugevičius 

i— vicepirm., kun. V. Pikturna 
— sekr., kun. V. Dabušis — ižd. 
Kitas seimas bus 1976 m. Phi- 
ladelphijoje.

— Southwest News - Herald 
ketvirtadienio laidoje praneša 
apie padidėjusį rankinukų ati
minėjimą iš moterų Marquette 
Parko apylinkėj. Tarpe nuken
tėjusių minima Philomena Čer
nius. Jai rankinuką nutraukė 
du jaunuoliai prie 2540 V^est 
69 Street.

— Aldona Jakubauskaitė pa
kviesta Į Hubbard aukšt. mo
kyklos matematikų Mu Alpha 
Theta draugiją.

— Stanley SoparM iš Mar
quette Parko groja Illinois uni
versiteto Circle campus Džiazo 
ansamblyje. Rudeninis koncer
tas bus lapkričio 26 d. Ryšių 
auditorijoje. >

HELP WANTED — MALE 
Darbininky 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.

— Elena čižauskienė užsakė 
10 asmenų stalą SLA 138 Mo
terų kuopai F. Vaitkaus minė
jimo banketan, kuris Įvyks šį 
sekmadienį, lapkričio 16 d. Po
lonia Grove salėje. Ji yra tos 
kuopos pirmininkė. Taip pat 
rezervavo vietas SLA 6-to Aps
kričio pirm. Kazimieras J. 
Mack-Mačiukas ir ponia. Ren
gėjai kviečia visus mielus tau
tiečius dalyvauti ir prašo vietas 
grupėmis arba pavieniai rezer
vuoti iš 'anksto kreipiantis į 
Naujienas arba skambinant 
Kristinai Austin, tel. 421-6100.

— Kompoz. Broniaus Budriū- 
no vadovaujamas Šv. Kazimie
ro parapijos , choras pakviestas 
dalyvauti pagrindiniame Ame
rikos 200 m. nepriklausomybės 
minėjime gegužės 22 ir 23 d. 
Los Angeles mieste.

— Cicero lituanistikos mo
kyklos tautinių šokių grupė, va
dovaujama mokytojos Sofijos 
Palionienės, lapkričio 22 d. yra 
pakviesta dalyvauti Milwau
kee, Wise., International Folk 
Fair Festival. Autobusas išeis 
9 vai. 30 min. ryte nuo šv. Anta
no parapijos mokyklos. Tarp
tautinis festivalis prasidės 1 vai. 
p. p. Mecca Auditorijoje, Mil
waukee, Wise. Tėveliai ir šiaip 
norintieji kartu vykti prašomi 
paskambinti mokytojai Palio
nienei tel. 863-6754.

— Muzikas ir solistas Vaclo
vas Verikaitis buvo Kana
dos Lietuvių Dainų šventės va
dovu ir dirigentu.

— Kartu su solistu Verikai- 
čiu Chicagoje buvęs dirigentas 
Jonas Goveda buvo Kanados 
Dainų šventės dirigentu.

— Agronome Duoblienė ga
vo telegramą iš Lietuvos, kad 
šių metų lapkričio 2 d. buvo pa
laidotas jos vyras J. Duoblys, 
buvęs Vilkaviškio agronomas. 
Pirmosios bolševikų okupacijos 
dienomis jis buvo areštuotas ir 
išvežtas į Marijampolės kalėji
mą. Iš ten išsiųstas į Sibirą, 
kur kacete išbuvo 8 metus. 
Agr. Duoblienė talkininkauja 
Dr. J. Adomavičiaus “Sodybo
je”. Skaito savo specialybės 
paskaitas, o kartais padainuoja 
liaudies dainų.

— Kostas Jonuška guli Christ 
Comunity ligoninėje, 326 E. 5 
kambaryje. Jį galima pasiekti 
telefonu 425-8000, ext. 2322. 
Jam teks daryti pažeisto nuga
ros kaulo operaciją.

real estate for sale į real estate for sale 
Namai, Žemė — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| 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

— 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).

MUMS GERAI KARTU
’ 6 KAMBARIŲ 12 M. MODERNUS 
MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900.

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

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

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gązu 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.
ĮVAIRUS DRAUDIMAI

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

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE

135-TA IR ARCHER AVĖ. 
Tel. 257-5861

M. A. Š I M K U S 
Rea! Estat*. Notary Public, 

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

šymai ir kitokį blankai.

....... -

TERRA
Bnnęenybaj, Laikrodžiai, Dovanoj 

visom* progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namp Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS.
*" 4443' 50. WESTERN AVE.

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

HOMEINSURANCE

Call Frank Zapolis 
3208*4 W. 95th St.

GA 4-8654 «««—«,_____ v v
Fart* twearc CaseaPrComswv

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

k------------------ -  . r

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P6-® vlenlntelj< f btetuvj kailininką[/p/Ik Chicagoje ------

^sLnormaną 
dRjjg^BURŠTElNĄ 

263-5826 
(įatAigoa) ir 
677-3489 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicąjo, Ill. 60601

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

| A. T V E R A S
> LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tefcfu REpublte 7-1M1

... . ....

SKAITYK IK KIT AZ PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS'




