
Price 15c

The First and Greatest
S Lithuanian Daily in America >

N5j?Tigw?£
The Lithuanian Daily News

Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

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

Over One Million Lithuanian 
In The United States

VOL. LX! Chicago, Ill. — Trečiadienis, Lapkričio-November 12 d., 1975 m. Kaina 15c 265

AUSTRALIJOS PREMJERAS GOUGH
WHITLAM ATSTATYTAS

> - « ■

Senato pirmininkas Malcom Frazer 
sudarys vyriausybę, praves rinkimus

CANBERRA, Australija. — Britų karalienės atstovas Aus
tralijoje John Kerr vakar atstatė Gough Whitlam už nesugebėji
mą valdyti krašto, Whitlam nesugebėjo paruošti tokio biudžeto, 
kurį senatas būtų galėjęs patvirtinti.

Be biudžeto niekas negali val
dyti Australijos, todėl britų ka
ralienės atstovas padarė dideles 
pakaitas.

Vienu aktu jis atleido premje
rą Whitlam, o antru įsakymu jis 
Įpareigojo dabartinį senato pir
mininką Malcolm Frazer sudary
ti naują vyriausybę ir pravesti 
rinkimus.

Pakaitos nustebino krašto 
gyventojus

Karalienės atstovo Kerr nu
tarimas nustebino daugelį Aus
tralijos gyventojų. Jie nemanė, 
kad dėl biudžeto būtų atleistas 
premjeras Whitlam.

Uostų darbininkaį,tuojaų pa
skelbė streiką. Jie. „reikalaują, 

-kad NVihtlam tuojau būtų, pasta
tytas valdžios priešakih.

Unijų, vadovybė patarė strei
kuojantiems aprimti. Jeigu ne
bus iškraunami atplaukę laivai, 
tai kraštas liks be būtiniausių 
reikmenų. .

Lietuviai primins liberalams 
pažadus

Australijos liberalai buvo pa
žadėję lietuviams atšaukti Whit- 
lamo vienašališką nutarimą pri
pažinti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos prijungimą prie Sovietų 
Sąjungos.

Liberalai, aišku, pirma turės 
laimėti rinkimus, o vėliau galės 
pradėti vykdyti savo pažadus.

Reikia manyti, kad lietuviai 
primins liberalams duotus paža
dus .

Kisingeris kaltina 
sovietų vadus

WASHINGTONAS, U. C. — 
Valstybės sekretorius Henry Ki
singeris pareiškė, kad sovietų 
valdžia kalta dėl atomo ginklų 
kontrolės nešimo. JAV dviem 
atvejais išdėstė savo poziciją so
vietų vadams, bet iki šio meto 
jie negalėjo JAV argumentų su- 

. griauti ar geresnio pasiūlymo 
padaryti. Prezidentas Fordas iš- 

;• dėstė rusams Vladivostoke ir 
Helsinkyje JAV poziciją.

JAV nepasitiki vien sovietų va
dų žodžiu, ji nori patikrinti sovie
tų ginklų atsargas. Iki šio meto 

'Brežnevas vis pasakojo, kad jis 
tokio leidimo dar negalįs duoti, 
nes sovietų karo vadai nesutin
ka. Amerikiečiai nutarė daryti 
naujus bandymus ir stiprinti 
strategines savo pozicijas.

Kisingeris tikisi dar kartą su
sitikti su sovietų vadais. Jis su
tinka svarstyti jų pasiūlymus, 
bet jis jokiu būdu negali tęsti 
derybų, kada sovietų valdžia ne- 

,‘nori daryti jokio kompromiso. 
JAV jau yra padariusios pakan
kamai nuolaidų. Pats Kisingeris 
nenori daugiau jų daryti, nes 
nuolaidos n ieko gero neatneš.

Daugiau senių
1940 m., sulig social sekiurity 

statistika, buvo 11.7 amerikiečių 
65 m. amžiaus iš 100-to dirban
čių tarp 20-64 m. amž.

šiandien jų turima 18.3 kiek
vienam šimtui. Po poros dešim
čių metų jų bus 30 iš šimto.

Kodėl taip? Kadangi 1960 m. 
gimdyvių skaičius, 15-40 m. am
žiaus moterų tarpe, krito iš 3.7 
į 1.85. Greta to, medicinos prie
monės pagelbsti susilaukti, gi
lesnės senatvės. .

Kol tūkstančiai St. Louis gyventoju sekė senose kareivinėse vykusį 
susirėmimą, po minią vaikščiojo Abraham Lincoinas ir kalbėjosi 

su jaunais žiūrovais, pakartodamas kelis išmintingus sakinius.

UGANDOS DIKTATORIUS ĮSAKĖ RUSŲ
AMBASADORIUI IŠSIKRAUSTYTI

Ambasados privilegijas rusai naudojo 
kriminaliniams nusikaltimams

-■' -NAIROBI, Kenija. Iš Ugandos ateinančiai.žinios sako, kad 
prezidentas Td?Am in, negavęs laiku atsakymo į savo reikalavimą, 
Įsakė sovietų ambasadoriui Andrei Zacharovui per 48 valandas 
savo įstaigą uždaryti ir iš Ugandos išsikraustyti.

Teisėjo nuomonė
NEW Jersey aukščiausio teis

mo teisėjas Robert Muir, Jr* pa
skelbė 5 punktų nuomonę dėl 
Karen Anne Quinlan mirties, 
kuri, kaip žinia, yra be sąmonės 
ir kurios kvėpavimas palaikomas 
dirbtinu būdu — aspiratoriumi.

Teisėjas mano, kad Karren 
Anne Quinlan yra gyva ir tai 
negali nuneigti medicinos moks
las, nei Quinlan kraujo apykai
ta. Todėl įstatymai draudžia 
atimti .jai gyvybę, nors ji yra 
pasąmonės stadijoje. Toks veiks
mas būtų žmogžudystė, baudžia
mas įstatymais. Jei viena die
na jos smegenis būtų mirę, ką 
galės nustatyti tik daktarai, tuo
met tegalima būtų nuo jos atim
ti kvėpavimo įtaisus.

Tėvai prašė teismo leidimo 
numarinti dukterį Anne.

Daugiausiai išsiplatinusios 
kalbos

Pasaulyje daugiausiai žmonių 
vartoja kiniečių kalbą — 750 
mil., anglų — 350 mil., hindų 
— 250, ispanų — 220, rusų — 
145, o lietuvių vos 3-4 milijonai.

— Iš Angolos pirmadienį iš- 
vykusieji Portugalijos kariai 
pareiškė, kad jiems tekę pas
kutinius dešimt metų vesti ko
vas su kovotojais už Angolos 
nepriklausomybę.

— Sen. E. Brooke pareiškė, 
kad Massachusets valstijoje jis 
energingai rems /prez. Fordo 
kandidatūrą pirminiuose rinki
muose, nors šiaip jis dažnai pa
kritikuoja prezidentą.

— Užsienio žurnalistai, kal
bėdami su Mao Cetungu, paste
bėjo, kad kartais jis negali iš
tarti kai kurių žodžių. Tokiu 
atveju jis paišeliu tuos žodžius 
užrašo ant popieriaus.

Sovietų karo vadai bando nau
jus ginklus, bet vengia sutar
ties, kuri aprėžtų strateginių 
ginklų gamybą ir sumažintų ka
ro reikalams leidžiamas sumas.

Prezidentas Amin pasiuntė so
vietų valdovui Brežnevui laiš
ką, kuriame prašė pasiaiškinti, 
kuriais sumetimais sovietų val
džia kišasi Į Angolos vidaus rei
kalus.

Amin buvo gerai informuotas, 
kad Ugandoje esanti sovietų am
basados tarnautojai važinėjo į 
Angolą, vežė ginklus ir kišosi į 
svetimos valstybės reikalus.

Prezidentas negavo 
ambasadoriaus atsakymo

Prezidentas Amin laukė am
basadoriaus Zacharovo atsaky
mo 48 valandas, bet jo negavęs 
— davė dar 48 valandas išsi
kraustyti.

Jis pastebėjo, kad sovietų val
džia, Įsteigusi ambasadą ir at
siuntusi Zacharovą, gautas pri
vilegijas naudojo kriminaliniams 
nusikaltimams.

Tarptautiniai Įstatymai drau
džia vienai valstybei kištis į kitos 
valstybės vidaus reikalus, tuo 
tarpu sovietų komunistų parti
jos vadas nesiteikė net pasiaiš
kinti, ką rusai daro Angoloje. 
Jeigu Zacharovas per dvi die
nas nelikviduos savo reikalų, tai 
prezidentas Amin jam padės vis
ką sutvarkyti.

Senatas patvirtino 
SALT protokolus 

JAV senatas, 63 balsais prieš 
JL5, patvirtino SALT protokolo 
priedą, pagal kurį abi susitariu- 
sios šalys sumažintų antiraketi- 
nius Įrengimus iki vienos siste
mos.

Sutartis numato dvi Salto sis
temas: vieną apsaugai sostinės 
ir kitą — tarpkontinentinių ra
ketų bazes.

Sutarties priedas leidžia ša
lims išmontuoti esamus antiri- 
ketinius Įrengimus ir juos per
kelti į kitą vietą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

Sovietų valdžia, gavusi 
Ugandos prezidento Amin Brež
nevui parašytą ultimatumą, nu
tarė nutraukti diplomatinius 
santykius su Uganda ir liepė 
ambasadoriui Zacharovui tuojau 
išvažiuotu

♦ Chicagos teisėjas, išklausęs 
abiejų pusių advokatų ir pasi
klausęs Bagdžiaus kalbos, nu
traukė bylą ir davė 14 dienų 
Chicagos Savings ir Reg. Ben
druomenės atstovams susitai
kyti. Jeigu jie nesusitars, tai 
jis leis federaliniams teisėjams 
spręsti bylą- Jis pats neturįs 
laiko visiems dokumentams per
žiūrėtu

♦ Detentė nėra JAV Sovietų 
Sąjungai teikiama malonė, — 
pareiškė sekretorius Kisingeris. 
— Jeigu Sovietų Sąjunga suda
rys pavojų nacionaliniam mūsų 
interesui arba kenks nacionali
niams mūsų sąjungininkų inte
resams, tai mes priešinsimės. 
Mes negalime būti ramūs, kai 
rusai stengiasi plėsti savo vieš
patavimą. ..

♦ Pentagono aukšti pareigū
nai ir tarnautojai pirmadienį 
atsisveikino su buvusiu sekre
torium James Schlesingeriu. 
“Detentės politiką reikia parem
ti gerais ginklais, o ne iliuzijo
mis”, — jis pasakė atsisveikin
damas. Jis (urėtų eiti sekreto
riaus pareigas, kol bus patvir
tintas naujas sekretorius ir pe
rims departamentą, bet Schle- 
singeris nenorėjęs taip ilgai 
lauktu Visus krašto apsaugos 
reikalus tvarkys buvęs Schlesin- 
gerio pavaduotojas.

♦ Viceprezidentas Nelson 
Rockefeller pareiškė,, kad atei
nančiais metais jis galės būti 
kandidatu į krašto preziden
tus.

| Nesuvaldoma
! kaltinamoji Fromme

Jau trečią kartą, pasikėsinto- 
ja prieš prez. Fordą, kaltinamo
ji Fromme, Mansono gerbėja, 
sutrukdė bylos nagrinėjimą. Pa
skutinį kartą ji į teismo posė
džių salę Įžengė užsirišusi rau
donu skuduru akis. Teisėjas nu
tarė ją pasodinti Į atskirą kam
barį, kad ji galėtų. netrugdant 
stebėti bylos nagrinėjimą TV 
ekrane.

Kaltinamoji Fromme atsisa
kė ramiai laikytis teisme, nepri
pažįsta teismo paskirta advoka
to Vargos, nori pati save gin
ti, nori, kad Mansonas būtų iš
kviestas liudininku ir kad teis
mo posėdžiuose dalyvautų visi 
buvę Mansono grupės šalininkai.

American Civil Liberties 
Union asistentas Lanier Ramer 
teisėjo buvo pripažintas panie
kinęs teismą, atsisakydamas 
paaiškinti, ar jis buvęs susiti
kęs ir kalbėjęs su kaltinamąja 
Fromme mėnesi anksčiau, prieš 
jai bandant' nušauti prezidentą.

Javų derlius 
žymiai didesnis

JAV žemės ūkio departamen
tas ir privačios tirpios, kaip 
Conrad Leslie, pran eša, kad š. 
m. javų derlius yra 25% dides
nis negu kad 1974 m. buvo ir 
122% didesnis už 1967 m.

Nuo 1 akro gauta 116 buše
lių grūdų. 1974 m. buvo gauta 
4.65 bil. bušelių grūdų. Sojos 
pupelių derlius taipgi geras. 
Kainos javų rinkoj pradėjo kri-s 
ti, tačiau USD A mano, kad 
kainos priklausys nuo eksporto 
plėtotės, grūdų savikainos ir ki
tų sąlygų.

Ūkio departamentas numato, 
kad maisto kainos gali pakilti 
1976 m. apie 5-6%.

A. KETURAKIS - BAIFO 
TARYBOS PIRMININKAS
Praeitą sekmadienį Chicago

je vykęs metinis Balfo seimas 
išrinko bostonietį Andrių Ke- 
turakį Balfo tarybos pirmininku.

Marija Rudienė išrinkta Bal
fo pirmininke. Kun. Ansas Tra- 

kis — pirmasis vicepreziden
tas, kun. Antanas.Zakarauskas
— antrasis viceprezidentas, Jo
nas Kasakaitis — trečiasis vi
ceprezidentas, o Aldona Daukie- 
nė — ketvirtoji viceprezidentė 
J. Čepaitis — iždininkas.

Klevelandietė M. Jokubaitienė
— sekretorė.

Seimas buvo tvarkingas ir 
darbingas.

Shriver - kandidatas 
į prezidentus

Buvęs 1972 m. kandidatas . 
US videprezidtfntus Shriver, 
lapkričio 10 paskelbė, jog jis 
kandidatuosiąs į JAV preziden
to vietą, net ir tuo atveju, kai 
sen. Kennedy irgi tapsiąs kandi
datu. Tačiau jis nemanąs, kad , 
Kennedy tai darytų.

PASKUTINIS PORTUGALŲ DALINYS 
PASISKUBINO IŠVAŽIUOTI

Admirolas Cardoso apgailestavo, kad 
negalėjo perduoti valdžios visiems

LUNA, Angola. — Admirolas Leonel Cardoso, Portugalijos 
vyriausias komisijonierius Angoloje, antradienio vidudienį pa
kvietė didžiąją valdžios salę Luandoj esančius komunistų vado
vaujamo “liaudies fronto” atstovus ir perdavė jiems valdžią 12 
valandų anksčiau, negu vakar abi pusės buvo susitarusios. Adm. 
Cardoso į didžiąją salę pakvietė vietos ir užsienio žurnalistus, 
kad jie matytų valdžios perdavimą ir išklausytų jo pasakytus 
žodžius.

Fordo kelionė 
neduos vaisių

SEOUL, Korėja.—Daily News 
korespondentas Keyes Beech, 
pasikalbėjęs su įvairiais politi
kais ir karo vadais, nemano, kad 
prezidentas Fordas, nuvykęs į 
Kiniją gruodžio pradžioje, galės 
pakeisti dabartines Kinijos nuo
taikas.

Mao.Cetungas ir vicepremje
ras yra įsitikinęs, kad detentė 
duoda rusams progos sutraukti 
daugiau karo jėgų į Kinijos pa
sienį ir pradėti ;pulti Kiniją.

Tuo tarpu Kisingeris yra pasi
ryžęs tęsti detentės politiką, o 
prezidentas Fordas, atleidęs 
Schlesingerį, yra pasiryžęs pri
tarti Kisingerio politikai. Schle- 
singeris buvo palikęs labai gerą 
įspūdį pietų Azijos karių tarpe, 
o dabar JAV karo reikalus tvar
kys kiti žmonės.

Italai susitarė 
su jugoslavais

BELGRADAS, — Jugoslavija. 
— Nuo 1954 metų italai nega
lėjo susitarti su jugoslavais dėl 
paties Triesto ir Triesto apylin
kėse esančių žemių.

Vakar Jugoslavijos sostinėje 
buvo pasirašyta abiejų valsty
bių sutartis, kuri galutinai iš
sprendė nuo Antrojo pasaulinio 
karo užsilikusį teritorialinį gin
čą. Abiejų valstymių diploma
tai per 30 metų rinkosi ir savo 
teises Įrodinėjo, kol galutinai 
ginčą baigė.

1974 m. FECA 
antikonstitucinis

Yales universiteto teisės prof, 
dr. dr. Ralph K. Winter įrodi
nėja vyr. US teisme, kad 1974 
m. Amerikos rinkimų kampani
jos (agitacijų) aktas yra prieš- 
konstitucinis, nes jis paneigia 
konstitucijos pirmąjį priedą, ku
ris suteikia piliečiui teisę lais
vai mintis išreikšti.

Teismo posėdžiuose ginčai daž
niausiai sukasi apie politikie
riams teikiamas pinigines aukas. 
Esą, minėtas įstatymas gali bū
ti priešingų šalių piktnaudoja- 
mas.

Shriver sakęs, jog jis, tapęs 
JAV prezidentu, priešingai prez. 
Fordo norams, paremtų New 
Yorko miestą ir gelbėtų jį nuo 
bankroto.

Vakar buvo paskelbta, kad por
tugalų garnizonas, stovįs Lun- 
dos priemiesčių kareivinėse, bu
vo prižadėjęs pasilikti, kol bus 
sudaryta vieninga visos Ango
los vyriausybė. Buvo net pa
liaujančių grupių vyriausybėms 
jau sudaryta, bet visų trim ka
riaujančių grupių vyriausybės 
nepavyko susitarti, o portugalų 
ganizono kariai iš Luandos iš
važiavo pirmadienio vakarą. 
Kartu su jais išvyko ir visi por
tugalų kariuomenės dalinių vir
šininkai.

Sukviestiems “liaudies fron
to” atstovams, admirolas Cardo
so šitaip pasakė: — Portugalų 
vardu turiu apkailestauti,. kad 
man nepavyko perduoti valdžios 
vientingai tautai, bet kuri dar 
yra suskaldyta Į tris tarp savęs 
kovojančias grupes. Portugali
ja nenori duoti valdžios vienai 
Angolos gyventojų grupei, bet 
visai Angolos liaudžiai.

Komunistų kontroliuojamas 
"Liaudies judėjimas Angolai iš- 
laisvininti” tuojau “išrinko” pre
zidentą, kuris paskelbė Angolą 
nepriklausoma, o Luanda josios 
sostine.

Valdžia paėmęs “liaudies fron
tas” nepareiškė jokio noro tartis 
su kitoms politinėmis grupėmis. 
Tuo tarpu paskirų partizanų da- 
dalinių vadai skelbia, kad dabar 
visos kovojančios grupės priva
lės atiduoti jiems ginklus, jeigu 
nenori didelės kraujo maudynės.

Antras žingsnis, kurį naujoji 
“liaudies fronto” valdžia padarė 
— skubėti į Luandos aerodromą 
ir neleisti pakilti nei vienam lėk
tuvui. Vienas lėktuvas jau bu
vo pasiruošęs išskristi, bet at
skubėję partizanai jį apšaudė ir 
neleido pakilti.

Portugalai valdė Angolą 489 
metus. Paskutiniais metais An
goloje dirbo ir bizniu užsiėmė 
apie 500,000 užsieniečių. Ten 
buvo daug britų, olandų, braži- 
liečių ir kitų. Didokas jų skai
čius jau išvyko, negalėjo pakęs
ti kovų metu susidariusio pavo
jaus. Užsieniečiams santaupos 
pirmiausia buvo atimtos.

Metus Portugalijai premjera- 
vęs gen. Vasco Goncalves apgink
lavo ir paruošė dirvą “liaudies 
frontui” perimti valdžią Ango
loje, pačioje turtingiausioje por
tugalų kolonijoje.

♦ Gert. Franko sveikata silpna, 
bet širdis pradeda stipriau plakti 
po paskutinės operacijos.

Galimas lietus, vėsiau.
Saulė teka 6:36, leidžiasi 4:33.
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Lietuviškosios Skautybės Fondui
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. L Utyt:, Kgd ^ewyor- 
kiečių skautų gretos nuolat di
dėja, kad skautiškoji veikla ir 
toliau gyvą, kad iš savo tarpo 
išauginami jauni ir pasišventę 
vadovai, kad skautų tėvai visuo
met remia skautišką veiklą, tė
vų komitetai dirba be skundų, 
be priekaištų, kad tik ši jauni
mo organizacija dar ilgai gy
vuotų ir toliau ugdytų jų vaikus 
skautiška dvasia, Lietuvių Skau
tų Sąjungos ir Lietuvos gerovei.

B. K.

tantino

Pirmoji suvažiavimo dalis — 
priešpietinė — vyko sesių ir bro
lių atskirai, kiekviena šaka sa
vo reikalus aptarė savarankiš
kai. Antroji — po pietų — buvo 
bendra: visi kartu svarstė ben
druosius rajono reikalus.

Atitinkamus pranešimus pa
darė rajono vadas s. B. Aleksah- 

. dravičius, rajono vadeivė s. I. 
Jankauskienė, rajono vadeiva j. 
v. s. M. Manomaitis, v. s. A. Bo
belis, v. s. Ą. Samusis, v. s. Č. 
Kiliulis ir kiti vadovai-ės. Su
važiavime dalyvavo LSS Tary
bos 'Pirmininkas v. s. A. Sau- 
laiįis, pasveikinęs dalyvius, ir 
Brolijos Vyriausias Skautinin-
kas v. s. P. Molis, padaręs ilgesį 
ęi pranešimą.

Kasmet rajonas suruošia dide
lę rajono stovyklą, kurioje iš

gą “Ųętuviškojį Skautija” ir 
ją išdalino platintojams, įdavė 
prenumeratoriams ir dar jos 
kiek pardavė (jau po 12 dol.) 
-jps iš anksto neužsisakiusiems.

U. J-

JAU IŠĖJO 
Iš 
SPAUDOS

. ^Lietuviškoji Skpųtija77
v. s.’Petro Jųrgėlos veikalas

V. s. P. Jurgėlos iliustruotas, 
apžvalginis lietuvių skautų veik- 

Tos istorinis veikalas, ilgai svars-, 
' tytąs ir sukėlęs daug rūpesčio, 
jąu išspausdintas ir siuntinėja-

Įvairių vietovių dalyvauja apie t "1’4 skaitytojams.
. 303-350 skautų-čių; taip pat pa-1 

vaąarį Putname ruošia vilkiukų
. ir paukštyčių sąskrydį, vėliau 

Worcestery sporto šveptę (ątei-. 
nantį p.avasapį bus jąu .dvjdęšim-

pa-

tieji), įvaipias šventes vietovėse 
ir k, .

Užsimota rąjono mastų p'rą- 
yesti skiltininkų lavinimo kur
sus, kuriems jau if programa 
su visa kursų medžiaga esanti 
paruošta.

Rūpestingai peržiūrėti
skiąusiai Įvykdyti darbai ir 
kruopščiai išnagrinėti numatyti 
įvykdyti užsimojimai.

Sesės ir broliai iš rajono va
deivų iždo (jie turi atskiras ka
sas) naujai įsikūrusiam Liet, 
f kautybės Fondui paskyrė pir
mąjį Įnašą — po $100.

V. s. A. Samusis į suvažiavi-

Šiai kpygaį išspausdinti 
daug gelbėjo

skautiškasis entuziazmas^ pir
mieji rėmėjai, prenumeratoriai, 
0 ypač Vajaus komiteto įgalio
tiniai: š. fil. Jonas Asminas, Li- 
YOiiia, Mich., ps. -Birutė Abro- 
mąitįenė, Torontp, v. sk. Įdegi
na Dąptienė, Hungtigdon Valley, 
pą., s. Stasys Ilgūnas, Rochester, 
N. Y., y. s. Česlovas Kįlįujįs, 
Dorcester, Mass., ps. Ąleksąs Po- 
Vius, Toronto, y. s. fil. Valenti
nas Varnas, Los Angeles, Cąlif.

Taip pat bendravę Vajaus ko
miteto nariai; s. Juozas Bružas, 
s. fil. Aldona Noakaitė-Pintch 
ir s. Irena Vilgalienė.

Malonūs prenumeratoriai! 
Paštas negreitas.

*• M

Kantrybės! Negavę knygos

s. Česlovas Kįliulis,

mą atvežė ką tik išleistą kny- įki .lapkričio vidurio, prašome

v ...
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FOTO APARATO AKIS PAGAVO DVI LINKSMAS PAUKŠTYTES 
šiemetinėje Čiurlionio stovykloje (Kernavės tunto) Rako ąžuolyne.

Algirdo Grigaičio nuotr.

kreiptis į Vajaus komitętą: A. 
Sąmušis, 116-08 95th Ąvę., Rieh- 
mpnd Hįll, N. Y. 1Į41Į). Telęf. 
_212r849-2036, arba" J. Bružas, 
2932-44 BeacĮi Channel Driye, 
Fąr Rqckawąy? N. Y. ĮĮ691. Tel. 
21į-47Į-5909.

Dabar. knygos kaina 12 dol. 
Platintojams 10 proc. nuolaida.

Tikimasi, kad ši knyga bus 
geriausias paminėjimas mūsiš-
kpsios praeities ir paskatinimas 
parašyti veikalą dabarties (nuo 
1950 m.) 25 m. veiklos jubiliejui.

Vajaus k-to pirmininkas

Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas paskelbė, jog 1975 m. 
spalio 26 d. Chicagoje šį insti
tutą baigė 6 absolventai. Sąraše 
matome ir vieną skautę, sesę 
Ofeliją Baršketytę.

Visą (trejų metų) instituto 
programą išėjo, parašė pasirink
tojo dalyko diplominius darbus 
ir įsigijo aukštesniosios litua
nistinės mokyklos mokytojo cen
zą 11 asmenų, visos merginos.- 
Ir šiame sąraše matome skaučių 
— net penketuką, štai šios se
sės: RIMA JANULEVIČIŪTĖ, 
diplominio darbo tema — “Vin
cas Mykolaitis-Putinas ir “Su
kilėliai”. VILIJA KERELYTĖ, 
diplominio darbo tema — “Žvilg
snis į R. Spalio, D. Bindokienės 
ir B. Pūkelevičiūtės kūrybą”. 
RAMUNĖ MACIEJAUSKAITĖ, 
diplominio darbo tema — “Ju
lijos Beniusevičiūtės - Žemaitės 
gyvenimas ir kūryba”.
MUSONYTĖ, diplominio darbo 
tema — “Simbolika ir lietuvių 
liaudies įtaka Mikalojaus Kons-

ČjJlriiflbip tapyboj e”. 
ONQ POžARNIUKAJTfc diplo
minio darbo tema 
Lietuvos istorijoje”.

Detroito Gabijos ir Balti
jos tuntai ruošia bendrą Jubilie
jinę šventę, kuri įvyks lapkričio 
22 r 23 Kultūros Centre. Vyr. 
skautės jubiliejaus proga para
šė dainą, kuriai muziką pritai
kyti sųtįko Faustas Stpolia. De
troito skautai-ės ir visuomenė 
šią dainą pirmą kartą išgirs Ju
biliejinėje šveitėje.

Sesės akademikės Rjta' ir Pai- 
na Astašaitytės išrinktos Miehi- 
gano atstovėmis į Pasaulio Jau
nimo Kongresą Pietų Ameriko
je, įvyksiančiame 1975 pabai
goje ir 1976 m. pradžioje.

Dailininkės skautininkės 
Inos Nenortienės keramikos dar
bų paroda įvyko lapkričio 1-2 
New Yorke, Kultūros židinyje. 
Surengė New, Yorko vyresniųjų 
skaučių Židinys. Parduota 12 
paveikslų, 8 lėkštės, 1 vaza. Vi-

S. BĄLttfclŠ
**

VITA

Moteris

si darbai buvų vario emalio.

I
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LIETUVOS TEISMAI
(Tęsinys) Zarasų, Dusetų, Utenos, Molėtų,

Tuo pat metu, t. y. 1940 m. 
pradžioje, apylinkių teismų buvo
54 su 87 teisėjais, būtent: 1)
Kauno apygardoje — Kauno, 
Alytaus, Vilkijos, Jurbarko, Kė- 

Rasęinių,dainių, Grinkiškio, r „ 
Ukmergės, Širvintų, Kaišiadorių, 
Trakų ir želvos apylinkių teis
mai, — iš viso 12 su 27 teisė
jais, iš kurių 11 teisėjų buvo 
Kaune, 3 teisėjai Alytuje, po 2 
teisėju Kėdainiuose, Raseiniuo
se ir Ukmergėje ir po 1 kitur; 
2) Marijampolės apygardoje — 
Marijampolės,
Prienų, Kalvarijos, Seirijų, Sei
nų (su būstine Lazdijuose), ša
kių Kudirkos Naumiesčio, Vil
kaviškio ir Kybartų apyl. teis
mai, — iš viso 10 su 11 teisėjų, 
iš kurių Marijampolėje buvo 2, 
o kitur po 1; 3) Šiaulių apygar
doje — Šiaulių, Kretingos, Ma
žeikių, Skuodo, Kelmės, Plungės, 
Papilės, Joniškio, Radviliškio, 
Tauragės, Šilalės, žem. Naumies
čio, Telšių, Skaudvilės, Pakbuo- 

Varnių ir Rietavo 
apyl. teismai, — iš viso 18 su 
23 teisėjais, iš kurių 4 buvo 
šiauliuoseš po 2 Kretingoje ir 
Tauragėje ir .po 1 kitur; 4) Pa
nevėžio apygardoje — Panevė
žio, Biržų, Kupiškio, Rokiškio,

Kaziu Rūdos,

jo, Sedos,

Anykščių, Pasvalio ir Vabalnin
ko apyl. teismai. — iš viso 11 
su 17 teisėjų, iš kurių 4 buvo 
Panevėžy,, po 2 Biržuose, Rokiš
ky ir Utenoje ir po 1 kitur ir 
5) Vilhiąus apygardoje — Vil
niaus, Švenčionėlių ir Valkinin
kų apyl. teismai, — iš viso 3 su 
9 teisėjais, iš kurių 7 buvo Vil
niuje ir po 1 kitur.
2) Teismų darbas ir sprendimų 

vykdymas
Savo veikmenį atlikdami, Lie

tuvos teismai pagal veikusias 
konstitucijas bei kitus įstaty
mus buvo nepriklausomi: spręs
dami bylas, teisėjai buvo įparei
goti teklausyti tik įstatymų ir 
savo sąžinės. 2 Visų teismų 
sprendimai buvo daromi bei skel
biami “Lietuvos Respublikos 
vardu”. Padarytą sprendimą pa
naikinti arba pakeisti tegalėjo 
tik teismas įstatymais numaty
ta tvarka. Respublikos Prezi
dentas, kuris paskirtą bausmę 
galėjo dovanoti arba sumažinti, 
tatai darė tik pagal suteiktą jam 
malonės teisę.

Bendruosius teismus ir jų dar
bą prižiūrėti buvo pavesta: apyg. 
teismo pirmininkui — jo apygar
doje esančius apylinkės teismus,

j

Ą 1

I? NAUJU 
PRITYRUSIŲ 

SKAUČIŲ
Siekti tobulėjimo ir gėrio

Nors žvarbus rudeniniai vė
jai negailestingai skabė Jauni
mo Centro sodelio medžių lape
lius, tačiau šilumos ir gaivios 
nuotaikos netrūko Kernavės tun
to “Gražinos” d-vės sueigoje. 
Lapkričio 9 d. didelis būrys gra
ži nipciu ruošėsi ypatingai drau
govės šventei.

Šauniai išsirikiavusias seses 
inspektuoja draugininke se

sė Elytė Izokaitienė;

tunto įsakymą perskaito drau
govės adjutante sesė Danutė 
Petkūnaitė: remiantis nauja L.

skaučių programa, šioms 
skautėms yra leidžiama duoti 
prityrusios skautės įžodį: Da
nutei Petkūnaitei, Vilijai Rasu- 
tytei, Gailei Aleksaitei, Aldonai 
Slapšytei, Marytei Pociūtei, As
trai Totoraitytei, Loretai Zubry- 
tei, Margaritai Kulytei, Viole
tai Burokaitei. Ritai Lukaitei, 
Marijai Krasauskaitei,
Baronaitytei, Jovitai Kerelytei, 
Daivai Baršketytei, Aldonai Ja
kubauskaitei, Daivai Vaičaity
tei, Rasai Lintakaitei, Inai Kon
čių tei ir iš “Žemynos” d-vės Da
liai Kiudulaitei.

Iškilmingąi nusiteikusioms se
sėms vyšninius kaklaraiščius 
užriša draugininkė Elytė Izokai
tienė, kiekvienai sesei įteikdama 
dovanėlę — pintą žiedą kakla
raiščiui. Tuntininkė ps. fil. Ri
tonė Rudaitienė kviečiama už
rišti Tėvynės ilgesio mazgelį, o 
pati draugininkė sesėms užmez
ga gerojo darbelio sąvoką prime
nantį mazgelį. Ratų apie yėlia-1

Vidai

PO ŠIĄ VASARĄ .'DIRVĄ" IŠTIKUSIO GAISRO 

vyresnysis skautininkas Vincas Kizlaiti* (kairėj*) guodžiasi savo bičiu
liui A. Vikniui ii Australijos. V. s. V. KizlaltU, dirbąs "Dirvoj*" Ir iš
degusiame pastate gyvenąs, patąko visk*, ką buvo tu|cąupgs par *i|ą mėty.

V. Bacevičiaus nuotr.

vą sustojusios sesės kartoja 
skaučių įžodžio žodžius, šį kar
tą jąu pereidamas į prityrusi^jų
skaučių eiles. §iltai seses svei
kina draugįninkė sesė Elytė;

*1.

jos sportininkė Ann Carr. Viename filme matome kelias sportinin
kės pozas, rodančias jos šokimo techniką. Ji laimėjo penkis Pan 
American žaidynių aukso medalius. Joks kitas sportininkas taip

Pati įdomiausia sportininkė Mexico City mieste buvo Philodelphi- 
jos sportininkė Ann Carr. Viename filme matome kelias sportinin
kės pozas, rodančias jos šokimo techniką. Ji laimėjo penkis Pan

grakščiai ore nesilankstė, kaip Ann Carr.

hiitinas ir dėl to protokolus kai 
kada rašydavo ir pats teisėjai.

Teismai bylas spręsdavo ne 
vien savo būstinėse, bet turė
davo ir išvažiuojamas sesijas, 
kad žmonėms būtų lengviau pri
einami.

1928 m. koleginiams teismams 
buvo įvestos togos ir beretės, 
t. y. šių teismų teisėjai, eidami į 
teisiamuosius posėdžius, turėjo 
dėvėti juodą togą ir juodą be
retę, o taikos teisėjams buvo 
įvestas tam tikras teisėjo ženk
las — stambi bronzinė grandi
nė ant kaklo su bronzine lente
le, kurioj buvo Temidė ir šis 
įrašas: Omnes servi legum su
muš, ut liberi esse possimus. Šis 
ženklas vėliau perėjo apylinkių 
teisėjams.

VEIDAI 
IR

DARBAI
X Chicagos Kernavės skau

čių tunto sueiga įvyks ateinan
tį sekmadienį, lapkričio 16 d., 
10 v. ryto Jaunimo Centro apa
tinėje salėje, (šv. mišių -nebus). 
Sesės renkasi 9:45 pilną ir tvar
kinga uniforma — austi diržai, 
žemi tamsūs batąi, ženklai ir; 
kūno spalvos kojinės.' Dalyvau
jame visos!. . ... .

ps. fil. Ritonė RudąĮtienę, 
Kernavės Tuntininkė

New Yorko Neringos ir 
Tauro tuntai spalio 4 pradėjo 
savo skautiškos veiklos metus 
bendra abiejų tuntų sueiga Kul
tūros Židiny. Po tuntų sueigos 
buvo dar ir atskirų draugovių 
sueigos, tad toji veikla eina be 
pertraukos. . •-

Šioj sueigoj buvo ypač malo-

Taip pat buvo pasveikintos — 
v. s. L. Milukienė, apdovanota 
Padėkos ordinu, ir ps. B. Kido- 
Įienė, pakelta į skautininkės 
laipsnį.

Po sueigos oficialiosios dalies 
vyko draugovių sueigos Pasi

keitė dalis sesių vadovių, pradė
jo dirbti naujos, o vadovių New 
Yorke reikia nemažai, pasižiū
rėjus vien į paukštyčių drau
govę — jos prieauglis šiemet 
ypatingai didelis.

I
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diplomu įteikimą.
%„.■*- •

SVEČIAI IŠLEISTUVIŲ VAKARE 
stebi Pedagoginio Lituanistikos Instituto baigimo 

diplomu įteikimą.
Danutės Vakarės nuotr. *

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
ta Chieagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės

-F
V-

nu dalyvauti ir stebėti trijų jau
nų skautininkų įžodį. Jie nuo
paukštytės-vilkiuko amžiaus iš
augo ir subrendo New Yorko 
skautų tarpe ir pasiekė dauge
lio svajojamą paskautininko laip
snį ir žalią kaklaraištį. ■ ’

“Senųjų” skautininkų būrely 
v. sl-kai Ričardas KrųlĮkas, Ge
diminas Mikalauskas ir Rasa Mi- 
lukaitė pasipuošė žaliuoju kak
laraiščiu, pasižadėdami ir toliau 
visomis jėgomis dirbti skauty
bės gerovei. Įžodį vedė v. s. A. 
Samusis.

naujo kaklairaiščio prasmę 
ir pilnus darbo metus pri
mena tuntininkė sesė Ritonė.

Tai pasiruošimas tolimesnei 
veiklai, tolimesniam augimui vy
resniųjų skaudų eilėse. Sesė 
tuntininkė taip pat primena gra- 
žinietėms, kad tik bendras dar
bas. kuriame kiekviena sesė tu
rėtų dalyvauti savo konkrečiu 
įnašu, bus prasmingas visoms. 
O darbu įprasminama ir drau
gystės sąvoka, kuri liks gyva 
jaukiuose prisiminimuose visą 
gyvenimą. Baigdama, sesė tun
tininkė pareiškė padėką drau- 
gininkei už taip stropiąi ir sėk
mingai vedamą draugovės dar
bą; Kernavės tuntas didžiuoja
si kiekvieną gražiniete!

Pakilia nuotaika sesės dar il
gokai dalinosi skambiomis dai
nomis ir draugiškais pokalbiais, 
ši diena visoms liks mielas pri
siminimas ir paskatinimas pri
tyrusių skaučių eilėse siekti di
desnio tobulėjimo ?au ir didės-' 
nio gėrio artimui. Koresp.

I

. > • ■ — - -

Kviečiame į Felikso Vaitkaus skridimo 40 mėty sukakties

!
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Sekmadienį, s. m.

POLONIA GROVE SALĖJE
4604 ARCHER AVĖ.

(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke

Prisiminsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS 
prieš 40 metų skridimą per Atlantą ir kelionę t Lietuvą, C

VAKARIENĖ,

MENINĖ DALIS

IR ŠOKIAI

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

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol.

MINĖJIMĄ ĘUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100.

Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo dokumentų paroda. e ‘ t : \ r ■ y
Pranešimas, kaip tas skridimas buvo suorganizuotas.

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
—~~—

2 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, IkL- WEDNES, NOVEMBeK'12,' 1975

ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius, savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 

tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais
X__ — jl* ___ 2______ ___________ _______________ a_______ 5^

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tąuta 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
saulį išblašJ / 
mukai, 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 skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnūs — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:
' ^NAUJIENOS

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

- t - m~ -m. - m _1, c: ~ m - m—

lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki-

.—■i'.

; 1 POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti snieeą liepia 

lazdynui .išskleisti mažuti 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:
1. J. Augutt»Hyfi-V«IČICmI*n«, 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 osL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 189 

psl. Kaina $3.00.
5. Kloopas Jurga H on lt, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolllus Kairys. AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psL $2.00.
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Apel. Rūmų pirmininkui — apyg. 
teismus, Vyr. Tribunolo pirmi
ninkui — visus anuos teismus 
ir Teisingumo ministrui — taip 
pat visus teismus, įskaitant čia 
ir patį Vyr. Tribunolą, bet ta 
priežiūra teisėjams užtikrinto 
nepriklausomumo, sprendžiant 
jiems bylas, nelietė.

Taikos ir apylinkių teismai, 
kaip jau sakyta, buvo vienašme
niai teismai, ten bylas nagrinė
jo bei sprendė vienas teisėjas, 
o koleginių teismų posėdžiams, 
kurie buvo teisiamieji ir tvarko
mieji, buvo sudaroma tam tik
ra teisminė kolegija (teisian
čioji sudėtis). Ta kolegija papras 
tai susidėdavo iš trijų teisėjų, 
bet Vyr. Tribunolo teisminė ko
legija ministro ar valstybės kon
trolieriaus bylai dėl tarnybinio 
nusikalstamojo darbo turėjo 
būti sudaryta iš to teismo pirmi
ninko ir 4 kitų jo teisėjų. Be to, 
taip pat dar buvo nustatyta, kad 
Vyr. Tribunolo kolegija kari
nėms bylos sudaroma iš to teis
mo baudžiamojo skyriaus pirmi
ninko, vieno reguliaraus šio sky
riaus teisėjo ir to teismo kari
nio teisėjo ir kad Vyr. Tribuno
lo Klaipėdos krašto skyriaus ko
legijos dauguma turėjo susidė
ti iš teisėjų, paskirtų iš to kraš
to magistratūros. Kolegijai pir
mininkavo arba pats teismo pir
mininkas, jei jis įėjo Į jos su
dėtį, arba, kolegijoj jo nesant, 
į jos sudėtį įėjęs skyriaus pirmi
ninkas, o jei nei vieno jų kole
gijoj nebuvo, tai pirmininkavo 
jos vyriausias teisėjas, t. y. tas 
teisėjas, kurio buvo didesnis 
vyresniškumas.

Tvarkomuosiuose teismo po
sėdžiuose nebuvo sprendžiamos 
bylos, o buvo įžiūrimi tik tam 
tikri atskiri bylų klausimai, ku
rie pagal teisenų įstatus bei ki
tus įstatymus buvo spręstini ši
tokiuose posėdžiuose, šitie po
sėdžiai buvo nevieši.

Be teisiamųjų ir tvarkomųjų 
posėdžių, koleginiai teismai taip 
pat turėjo dar visuotino teisėjų 
susirinkimo posėdžius. Šie tei
sėjų susirinkimo posėdžiai ir-

stymas atostogų, išklausymas 
įvairių pranešimų ir dar kai ku
rie kiti dalykai), o Vyr. Tribuno
las jų turėjo jau daugiau. Vyr. 
Tribunolui, kaip jau yra saky
ta, buvo dar pavesta spręsti visi 
bylų priklausomybės ginčai ir 
tie ginčai, kiek jie lietė ginčus 
tarp bendrųjų teismų, tarp šių 
pastarųjų ir karinių teismų, tarp 
Klaipėdos krašto ir kitų Lietu
vos teismų, tarp bendrųjų teis
mų ir administracijos organų 
ir tarp Klaipėdos krašto teismų 
ir adinimstračijos organų, iš
skyrus vietinius to krašto ad
ministracinius organus, buvo 
sprendžiami Vyr- Tribunolo tei
sėjų visuotinio susirinkimo- po
sėdžiuose (ginčai tarp pačių 
Klaipėdos krašto teismų ir tarp 
šių pastarųjų bei vietinių to kra
što administracijos- organų bu
vo pavesti spręsti Vyr. Tribuno
lo Klaipėdos krašto skyriui, o 
ginčai tarp pačių karinių teis
mų — Vyr. Tribunole karinėms 
byloms sudaromai teisminei ko
legijai) . Be to, Vyr. Tribunolui, 
kaip aukščiausiam teismui, taip 
pat dar buvo pavesta spręsti Tei
singumo ministro, Vyr. Tribūno^ 
lo pirmininko' ir šio teismo tei
siančios sudėties (teisminių ko
legijų) iškeltus neaiškius teisės 
klausimus, šitie klausimai ir
gi buvo sprendžiami Vyr. Tri
bunolo teisėjų visuotinio susi
rinkimo' posėdžiuose ir čia pada
ryti tokių klausimų išaiškinimai 
buvo visiems privalomi.

Bylas teismai sprendė viešuo
se teisiamuosiuose posėdžiuose. 
Be dalyvavimo tokiam posėdy 
bylos šalių ir jų advokatų ar ki
tokių atstovų, posėdžių salėje 
buvo leidžiama būt ir pasalinei 
publikai. Uždaras posėdis — vi
sas ar tik jo dalis — galėjo bū
ti tik tam tikrais įstatymų numa
tytais atvejais ;(kad viešumas 
guli būti kenksmingas tikybai, 
visuomenės tvarkai arba doro
vei, kai byla yra dėl nusikalti
mo prieš šeimos teises, dėl mo
ters garbės įžeidimo ir kai ku
rie kiti atvejai), tačiau ir to
kiuose uždaruose posėdžiuose

gi buvo nevieši ir juose taip pat žiūrėtų bylų sprendimai visada 
buvo skelbiami viešai, t. y. da-

i- ★
Civilinių bylų sprendimams 

vykdyti buvo specialūs pareigū
nai, vadinami teismo antstoliais. 
Tais atvejais, kai būdavo atiteis- 
ta nedidelės pinigų sumos ar ki
tokį nedideli objektai ir kai 
sprendimo vykdymas nebuvo su-

I

nebuvo sprendžiamos bylos, o
buvo svarstomi ar tik išklauso- lyvaujant ir publikai. Be to, čia 
mi kiti tokiam susirinkimui įsta
tymų pavesti reikalai. Apygar
dų teismų ir Apel. Rūmų visuoti
niams teisėjų susirinkimams to
kių reikalų buvo pavesta labai 
nedaug (parinkimas kandidatų 
teisėjų vietoms užimti, pasiskir-

dar galima pažymėti, kad užda
ram posėdy dažniausiai ne visa 
pašalinė publika iš posėdžių sa-

I
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lės buvo pašalinama, nes kai ku-
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riems asmenims ir šitokiu atve
ju įstatymo buvo leidžiama sa
lėje pasilikti.

Techniškam darbui teismuo
se buvo teismų raštinės su teis
mų sekretoriais priešaky. Prie 
kai kurių apygardų teismų buvo 
dar ir vadinami prisiekusieji ver
tėjai.

Koleginių teismų teisiamuo
siuose posėdžiuose visada būda
vo ir posėdžio sekretorius, kurio 
pareigas eidavo arba pats teismo 
sekretorius, arba kuris iš jo pa
dėjėjų, arba kuris teisme dir
bęs teismo kandidatas.

Svarbiausia sekretoriaus pa
reiga buvo surašyti bylose po
sėdžio protokolą. Taikos ir apy
linkės teisėjų teisiamuosiuose 
posėdžiuose protokolus dažniau
siai surašydavo irgi teismo Se
kretorius arba raštininkas, bet 
čia posėdžio sekretorius nebuvo

MM

sprendimai vykdyti. kais daugiau žmoniųdėtingas, sprendimai vykdyti j kais daugiau žmonių atsipaku- 
kartais buvo pavedami taip patjdavo iš kariuomenės ir kai pa-
dėtingas,

ir policijai arba valsčių viršai- galiau lietuviškos mokyklos, ypač 
čiams. Baudžiamųjų bylų spren- • 
dimus vykdė prokuratūra ir po
licija.

Į

Lietuvai tik atsikūrus, darbo 
sąlygos pradžioje buvo labai sun
kios. Svarbiausia, labai trūko 
kvalifikuotų žmonių tiek teisė
jų vietoms užimti, tiek ir at
sakingam raštinių personalui su
daryti, taip pat buvo sunkumų 
ir su kalba, ypač su teisine lie
tuviška terminologija, o darbo 
buvo gana daug, nes po ilgo 
karo ir okupacijos buvo palikę 
labai daug nesutvarkytų viso
kių reikalų, kurie normalų by
lų skaičių buvo gerokai padidi
nę ; be to, kaip dar tik visai ne
seniai atsikūrusioj valstybėj, 
pradžioje taip pat ne viskas ėjo 
tvarkingai. Tačiau vėliau, kai 
paskirtieji teismo darbui žmo
nės įgijo reikiamą patyrimą, kai 
po Lietuvos laisvės kovų su bol
ševikais, lenkais ir bermontinin-

19?2 m. įsteigtas universitetas, 
pradėjo išleisti vis daugiau ir 
daugiau išmokslintų žmonių, — 
sunkumai, laikui bėgant, buvo 
nugalėti, Viskas apsitvarkė ir 
darbas jau ėjo normaliai, čia, 
išskyrus labai mažas išimtis, 
taip pat labai daug prisidėjo ir 
teisingumo darbuotojų parody
tas entuziazmas bei jų ryžtas.

(Bus daugiau)
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9 ■ 10 vai. ryto Atstovų ir svečių registracija.
10 vai. ryto Konferencijos atidarymas.

5 vai vak. Konferencijos dalyvių ir svečių 
bendras banketas, konferencijos salėje.

Visuomenė kviečiama dalyvauti.

R.LB. Tarybos Prezidiumas
ir

Centro Valdyba
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1M Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jurus pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-
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****S2feg^' Taupykite dabar.

e®-.H Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

73/4% 

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.
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Amerikos diplomatai įklampino Brežnevą
Helsinkio konferencija suskaldė lietuvius. Dalis lie

tuvių patikėjo Brežnevo skelbiama propaganda ir koliojo 
kitus lietuvius, “didžiausių Brežnevo laimėjimų nepa
stebėjusius”. Šiandien nuotaikos jau pradeda atlyžti ir 
kai kurie redaktoriai jau nenori prisiminti apie “Lietu
vos pardavimą”, tarytum jie niekad prezidento Fordo 
nebūtų niekinę arba iš paties popiežiaus besityčioję. Ne
žiūrint į besikeičiančias nuotaikas, dar praeis daug lai
ko, kol “brežnevinių laimėjimų” skleidėjai prisipažins 
prie padarytų politinių klaidų.

Dabar aiškėja, kad Helsinkyje Amerikos diploma
tai, ypač prezidentas Fordas, įklampino ne tiktai so
vietų valdžios geriausius patarėjus, bet ir patį Brežne
vą, kuris verkė džiaugsmo ašaromis,^ pasirašinėdamas 
Helsinkio deklaraciją. Brežnevas susirinkusioms vals
tybių galvoms nurodė, kad pats Leninas šimtmečio pra
džioje pasakojęs apie piliečių teises ir įvairių tautų taikų 
gyvenimą. Tuo tarpu prezidentas Fordas visiems pasa
kė, kad JAV prieš du šimtu metų konstitucijon įrašė pa
grindines žmogaus teises, kurių daugelis Europos gy
ventojų dar ir šiandien neturi. Fordas patarė suvažiavu
siems klausyti žmonių balso ir respektuoti kiekvieno žmo
gaus pagrindines teises.

Chicago Tribune korespondentas James O. Jackson, 
rašydamas iš Maskvos apie Helsinkio konferencijos re
zultatus, iškelia aikštėn Amerikos diplomatų apdairu
mą ir geresnę viziją, negu pats Gromyka būtų galėjęs 
numatyti ir atspėti. Sekretorius William Rogers, ma
tydamas, kad su dabartiniais Sovietų Sąjungos vado
vais nebus galima pasiekti taikos Europoje, pasiūlė są
lygas, kurios turės griauti diktatūrinės sistemos pagrin
dus. Jis reikalauja įrašyti kelis pagrindinius dėsnius, 
kurių sovietų valdžia negalės priimti, nes jie griauna 
privilegijų sistemą, kurią šaindien komunistai, išnau
dodami pavergtuosius, Įsteigė visoje savo imperijoje. 
Sovietų diplomatai du metu •priešinosi Amerikos diplo
matų pasiūlytiems dėsniams, bet kai prez. Fordas ne
sutiko daryti jokių nuolaidų, tai įtraukė tuos dėsnius į 
Helsinkio aktus ir pasirašė.

Kai lietuvių politikoje nieko nenusimanantieji ma
rijonai pasisamdė brežnevinės politikos skleidėjus lietu
vių tarpe ii' leido jiems užteršti lietuvių nuotaikas, štai

kaip vertina politinę padėtį ir Brežnevo “laimėjimus” jau 
minėtas Jacksonas.

“Turbūt pati skaudžiausioji Brežnevo klaida 
buvo Europos saugumo konferencijos Helsinkyje iš
vados, kur 35 Europos ir Amerikos politikos vadai 
pasirašė ilgą deklaraciją, Europos sienas paskel
busią neprievartaujamomis. Ta konferencija pir- 
mon eilėn buvo sovietų vadų sugalvota, o Brežnevas 
susijaudino net iki ašarų, kai jis pasirašinėjo Helsin
kio deklaraciją. Pasitenkinimas greitai virto nusi
minimu, kai Vakarai pareikalavo vykdyti pagrindi
nes žmogaus teises nusakančius deklaracijos para
grafus. Vietoj pagyrų taikos Įgyvendintojui, Brež
nevas buvo kritikuojamas, kaip tironas, žiauriai su
laužęs pasižadėjimus ir atsisakęs leisti Rytams ir Va
karams keistis žmonėmis ir idėjomis, kaip Helsinkio 
susitarimai prižadėjo. Lapas popieriaus, kurį Brež
nevas taip džiaugsmingai pasirašė, tapo dideliu spy
gliu sovietų šone, kurio skausmus rusai pajunta kiek
vieną kartą, kai atsako vizą arba ardo vedybas. 
(The Chicago Tribune, 1975 nu lapkričio 9 d., H d., 
lpsl.). ‘
Prezidentas Fordas, pamatęs pasirašinėjantį Brež

nevą, savo kalboje tuojau pastebėjo, kad neužtenka pasi
rašyti, reikia pasirašytus dėsnius ir duotą žodį pildyti. 
Valdovai turi daugiausia nemalonumų, kai jie vieną da
lyką prižada, o vėliau visai kitaip elgiasi.

Prezidentas Fordas, Helsinkio dokumentu įklampi
nęs Brežnevą ir visus sovietų diplomatus, toje pačioje 
konferencijoje galėjo pasakyti sovietų valdovams, kad 
jie turės sunkumų, jeigu vienus dalykus pažadės, o vėliau 
jų nepildys.. Brežnevas turėjo aiškintis Maskvoje buvu
siems Amerikos kongreso atstovams, jis pradėjo tartis 
su Prancūzijos prezidentu specialiai sutarčiai, kurion 
būtų įrašyti Helsinkio konferencijos skelbiami dėsniai. 
Prancūzų valstybės galvai šis klausimas atrodė menka
verčiu, bet be jo Brežnevas negalėjo apsieiti.

Brežnevas, pasirašinėdamas Helsinkio aktus, buvo 
įsitikinęs, kad jis bus pakviestas Į Washington^, pasira- . 
šys naujus susitarimus ir grįš į Maskvą, kaip didžiausias 
šio šimtmečio taikos apaštalas. Šiandien jam jau aišku, 
kad šiais metais Į Washington^ jam neteks važiuoti, nes 
iki šio meto nesusitarta dėl strateginių ginklų kontrolės. 
Prezidento Fordo griežtas atsisakymas naujas sutartis 
pasirašinėti, jeigu atomo ginklų kontrolė nebus efektyvi. 
Brežnevas ne tik pralaimėjo Portugaliojje, bet jis nei ne
pasijuto, kaip lengvai buvo išstumtas iš Artimųjų Rytų. 
Jis sudėjo didžiausias sumas Į sovietų karo laivų staty
mą, bet tie laivai nepaveikė Egipto prezidento. Pastara
sis ne tik rusams liepė išsikraustyti, bet jis šiandien ir 
arabams pasakoja, kad su sovietų valdovais negalima 
eiti į jokį susitarimą, nes jie yra didžiausi visų susitari
mų laužytojai.

Helsinkio konferencijos paskelbti dėsniai dar ilgus, 
metus badys sovietų valdžios atstovų šonkaulius.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS
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Visą naktį nebegalėjo daugiau užmigti. 
Tuoj prisiminė vieno jauno koridoriaus 
sargybinio pasakojimą apie greit vienam 
kaliniui galimą egzekuciją. Tas jaunas 
sargybinis, kuris buvo už Dennį gal tik ko
kiu penketu metų vyresnis, jam rodydavo 
kažkokią šiltą užuojautą. Kai kitas sargy
binis nueidavo Į prausyklą, jis prieidavo 
prie celės durų ir papasakodavo, kas svar
besnio vyksta, jo manymu, kalėjime. Jis 
iš jo sužinojo ir apie kitų gretimų celių ka
linių nusikaltimus. Apie tą, kuriam greit 
turėjo įvykdyti egzekuciją, jis papasakojo, 
jog tai labai didelis ir žiaurus nusikaltėlis. 
Jis buvo išžudęs septynių asmenų šeimą, 
iš kurios jauniausias berniukas buvo dar 
tik keturių metų. Be to, dar išprievartavo 
tos šeimos nepilnametę mergaitę prieš ar 
po nužudymo. Vėliau, kuomet jį gaudė po 
licija, dar nušovė (vieną policininką. 
Teisinas jam paskyrė elektros kėdę, jis ape 
liavo į aukštesnę instanciją, bet ir ši pa
tvirtinusi tą pačią bausmę. Dabar esąs 
padavęs pasigailėjimo prašymą guberna
toriui kuris, jo manymu, tikriausiai almė
siąs. Ir dabar jam atrodė tai tikrai žiaurus 
nusiklatėlis, bet tas jo graudus šauksmas 
stipriai buvo paveikęs Dennį. Stebėjosi, 
kaip po tokio žiauraus ir baisaus nusikal

timo jis galėjo išdrįsti dar maldauti pasi
gailėjimo, kodėl jo žudomų aukų šauks
mas nepajudino jo širdies kietumo. Kodėl 
jis neišgirdo to balso tada.

Vėliau toje kylančių minčių grandinėje 
iškilo kitas prisiminimas. Prieš porą metų 
jis buvo girdėjęs vieno teisės daktaro mo
ralisto paskaitą. Tas daktaras tada aiški
no — iš visų, didžiausių nuodėmių — nusi
kaltimų yra žmogžudystė. Esą bent teore- 
retiškai imant, visas padarytas skriaudas 
su retomis išimtimis galima išlyginti, at
siteisti. žmogžudystė ir -tos teoretiškai 
imant, galimybės visai neturinti. Visi ži
nome, kad mirusio žmogaus niekas negali 
prikelti. Neįmanoma tos skriaudos net jo 
likusiems artimiesiems išlyginti. Kaip su
grąžinsi tėvams sūnų ar dukterį, arba vai
kams tėvus. Čia viskas pasibaigia prie 
mirties slenksčio. Viskas persikelia į am
žinybės plotinę, ir lik tas, kas yra tos am
žinybės Viešpats, begali atleisti. Ir toliau 
tas moralistas argumentavo, kad kas nu
žudė kitą žmogų, tuo pačiu ir pats nustojo 
teisės gyventi šiame pasaulyje. Ir vėl šiur
pas nupurtė Dennį. Juk ir jis nužudė ir 
tuo pačiu ir pats nustojo teisės šiame pa
saulyje begyventi. Teismas savo sprendi
mu gali suteikti jam tik savo malonę, pa
likdamas jį gyvą. Karlu juto, kad Ino 
prakeikimo ženklu, kaip Kainas, užmušęs 
savo brolį Abelį, liks amžinai atžymėtas.

Mintys vis plaukė nesulaikomai. Iškilo 
daug klausimų, kurie anksčiau jo jaunoje

Taip pat žinome, kad JAV 
gyvena keli šimtai tūkstančių 
lietuvių kilmės žmonių, kurie 
formaliai galėtų priklausyti 
JAV LB ir dalyvauti jos vado
vybės rinkimuose, gi šiuose 
rinkimuose balsuoja vos apie 
10,000 žmonių ir dauguma pa
sisako už išrenkamą vadovy
bę, kuri, sutinkame, gali kalbėt 
visas lietuvių diasporos vardu. 
Tat yra labai trapi ir ypatinga 
demokratija, bet mes jai pri
tariame ir tylime, nes esame 
specialinėse sąlygose ir negali
me trukdyti, gaišinti laiką, leis 
ti lėšas besiaiškindami įvairių 
veiksnių demokratiškumą-

Svarbiasi dalykai LB demo
kratijoj yra veiksmų nešališ
kumas, aiškumas ir teisingu
mas. Su šiais dėsniais jokiu at
veju negali prasilenkti esąn- 
čios prie vairo LB daugumos 
išrinktoji vadovybė. Ką negali 
prasilenkti, bet taip pat turi 
vengti abejotinų veiksmų. O jei 
gu neaiškumų atsiranda, tai 
privalo parodyti pakankamai 
geros valios tiems nesusiprati
mams išsklaidyti, čia yra ker
tiniai akmenys LB demokrafy- 
bės. Be j ų bus tik tuščios kal
bos, kurioms nė patys demo
kratijos aiškintojai netikės, 
nė, juo labiau, jų klausytojai. 
Bet ką iš tikrųjų gyvenime ma
tome?

(Bus daugiau)

bet dau- 
čia sprendžiama balsų 

dauguma, kad protinga dau
guma paiso išmintingų mažu
mos norų bei siūlymų, o ma
žumos nebojant dauguma virs 
ta diktatūra, kad daugumos 
sprendimas yra privalmas vi
siems ir mažuma neigianti dau
gumą — atlieka griaunamąjį 
darbą. Beveik kiekvienoje lai
doje galima rasti ištraukų lie
tuvių bei kitataučių įžymių 
asmenybių pasisakymų demo
kratijos temomis.

Visa tat tvarkoj. Gyvename 
demokratiniuose kraštuose ir 
gerai suprantame demokrati
jos esmę bei praktiką. Dar 
daugiau! žinome ir supranta
me, kad esame maža lietuvių 
išeivių etninė grupė ir priklau
some negausiai nariais LB or
ganizacijai, kurios vadovybės 
rinkimuose galime susilaukti 
visokių rezultatų ir stiprių 
abejonių LB demokratybe. Ge
rai pažindami LB rinkiminę 
techniką irjos pokštus (mano 
pabraukta Z. D.), kaip teigia 
dr. H. Brazaitis straipsnyje 
“LB visuotinumas, demokra
tiškumas ir vadovybės sudary
mas’’ (1974 m. gruodžio mėn. 
žurnalas “Į laisvę”), galima 
labai lengvai rinkimus persver
ti norima linkme ir nuo to mū
sų statutai ir rinkiminės taisyk
lės neapsaugo.

nelemtą Lcudradarbiavimą pro- remiasi ne vienybe, 
paguoja bei vykdo. Visai kitas guma, 
dalykas yra ryšių palaikymas 
ir bendradarbiavimas su So
vietų Sąjungos karine jėga oku
puota lietuvių tauta, šiuo rei-
kalu Lietuvos laisvinimo veiks
nių konferencijos, įvykusios 
1974 m. spalio mėn. 26 — 27 d. 
White Plaines, New Kurk, su 
tartų išvadų A dalyje, antra
me punkte, .antroj pastraipoj 
šitaip pasakyta:

“Kiek įmanoma okupacinio 
režimo varžtų ribose, laisvojo 
pasaulio lietuviam tikslinga 
puoselėti ir plėsti ryšius su pa
vergtoje Lietuvoje gyvenan
čiais tautiečiais išeivijos tauti
niam tapatumui su savo tauta 
išlaikyti ir solidarumui su ja 
ugdyti. Tuos ryšius mezgant ir 
palaikant, išeivijos lietuviams 
tenka vadovautis savo sveika 
nuovoka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu, ven
giant (bet kurių veiksmų, ku
rie galėtų pakenkti Lietuvos 
valstybiniam tęstinumui ar lie
tuvių tautos pastangoms išlik
ti ir išsivaduoti iš okupacijos”.

Gi tų išvadų C dalies pir
muose dviejuose punktuose sa
koma:

Teikti ekonominę, kultūri
nę ir politinę pagalbą lietu
viams okupuotoje Lietuvoje” ir

“Telkti informaciją iš oku
puotos Lietuvos ir ją perduoti 
laisvajam pasauliui”.

Išvados formuluotos gana 
plačiai ir yra bendrinio pobū
džio. Teksto tikrąją prasmę iš 
siaiškinti palikta kiekvienam 
išeiviui. I rdažnai šitokiais 
atvejais atsiranda kraštutinių 
nuomonių: vieni tas gaires 
aiškinasi bei vykdo plačiai, 
kiti gana siaurai. Bet tat daly
kas pavienių asmenų, o ne or
ganizacijų. Kaltinti bendrinę 
organizaciją, kokia yra PLB 
ir JAV LB, bendradarbiavimu 
su okupantu, pritarimu vaikų 
vežimo į okupuotos Lietuvos 
pionierių stovyklą, studentų 
kelionėms į Vilnių lituanisti
kos studijuoti bei kitais pana
šiais prasimanymais ir tuo bū
du pradėti bei gilinti LB ski
limą jokiu būdu negalima ir 
šitokia RB pozicija nesusilauks 
daugumos lietuvių visuomenės 
paramos.

c) Gana dažnai PL pusla
piuose ir kitoj LB vadų pasi- 
rinktoj spaudoj, gvildenant LB 
reikalus, daug kalbama apie 
demokratiją ir visuomet stipriai 
pabrėžiama, kad LB sudaryta 
demokratiniais pagrindais, jos 
vadovybė renkama visuotiniuo
se rinkimuose ir vėliau šie pa
mokymai baigiami nurody
mais, kad esą demokratija

galvoje visai neturėjo vietos. Bandė į juos 
atsakyti, išsiaiškinti, bet viskas kažkaip 
jam klostėsi, kaip migloje. Jautė, kad yra 
diena, bet pro rūkus negali saulės matyti. 
Klausė savęs, kas yra tie įstatymai saistą 
žmonių tarpusavio sugyvenimo santykius, 
santvarką ir rimti. Tie įstatymai jam pa
sirodė labai šaJtt kieti, kaip akmuo ar ge
ležis. Pačios teisės ir teisingumo pasirink
toji emblema vaizduoja grakščią, dievaitę 
Temidę užrištomis aktinis. Vienoje ran
koje ji laiko svarstykles, kitoje kardą. Kas 
patenka į jos nusveriančią svarstyklių pu
sę, tam ji nukerta galvą. Paskui jam kilo 
mintis, kad įstatymai turi savo pradmenis 
gavę iš paties Dievo. Pats Dievas Sinajaus 
kalne davė dešimt savo įsakymų žydams. 
Tie įstatymai ne tik nusakė žydų (tautos) 
santykį su Dievu, bet ir tarpusavio sugy
venimo santykius. Daugelis jų atsispindi 
ir dabarties įstatymų gausoje. Valstybės, 
leisdamos įstatymus, atmesdamo žmogaus 
ir Dievo santykiavimo dėsnius, negalėjo 
paneigti tų, kurie nustatė pačių žmonių 
tarpusavio santykius. Jų dabar gausu — 
prirašytos storos knygos, bet jų gausa, kaž 
kodėl jam atrodė, esanti tik tam, kad ad
vokatai rastų juose spragų kur nors nusi
kaltėliui pralysti, kaip dabar ‘ bando tai 
padaryti jo byloje David Tadellmannas. 
Tada užteko tik tų dešimties, kad žmonės 
gyventų dorai.

Grįžo vėl savo mintimis prie matytos 
egzekucijos pradinės scenos. Svarstė, kad

Kodėl frontininkai dergia prez. Fordą?
Vienuolių ir frontininkų 

kontroliuojamoje spaudoje jau 
daug parašyta ir vis dar tebe
rašoma apie Helsinkio dekla
raciją. Jie kaltina prezidentą 
Įvairiausiais nusikaltimais, bet 
pats didžiausias nusikaltimas 
esąs Helsinkio deklaracijos pa
sirašymas.

Frontininkams keliais atve
jais buvo taikliai atsakyta, bet 
niekas nedrįso užpilti druskos 
ant pūliuojančios žaizdos. Vis 
bijoma viešai pasakyti, kodėl 
frontininkų vadovaujamos barz 
dukinės Bendruomenės vadai 
taip jau užsirūstino dabartiniu 
prezidentu?

Ogi todėl, kad prezidentas 
pasikvietė į Baltuosius Rūmus 
Alto atstovus Dr. Kazį Bobelį 
ir (Povilą P. Dargį, o iš fronti
ninkų tuščių organizacijų nie
ko nepakvietė juos ignoravo.

Jeigu bet kurios frontininkų 
vadovaujamos grupelės atsto
vai būtų pakviesti į Baltuosius 
Rūmus, tai prezidentas Fordas 
jų būtų aukštinamas, kaip 
koks dievaitis.

Neužmirškime, kad fronti-

ninku delegacija, jam dar ne
sant prezidentu, buvo nuvy
kusi pas kongreso atstovą For
dą ir kartu nusifotografavo. 
Draugas kelis kartus apie tai 
rašė ir įdėjo tą fotografiją. Ją 
dėjo net ir tuo metu, kad ji vi
sai nebetiko. Kol Fordas dar 
nebuvo prezidentas, tai su jais 
fotografavosi, bet kai jį išrin
ko ir jis daugiau patyrė, tai 
jų į Baltuosius Rūmus'ir nepa
kvietė.

Čia ir yra visa paslaptis, kp- 
dėl jie taip niekina dabartinį 
krašto prezidentą. Jie, paki
lę į tokią didelę puikybę, ne
gali pakęsti, kad prezidentas 
tartųsi su Alto atstovais, o visai 
ignoruotų frontininkų vadovau
jamos Bendruomenės atstovus.

Man atrodo, kad aš pasakiau 
teisybę. O jeigu šiuo reikalu 
kas žino dar stipresnę teisybę, 
tai aš norėčiau ją išgirsti.

J. Kavaliauskas

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAŲ, >3 IK BIČIULIS

ne tik patys įstatymai šalti, bet ir jo vyk
dytoj aį. Be teisėjų, kalėjimų, sargų ir bu
delių ir tie įstatymai būtų neveiksmingi. 
Kieti ir šalti buvo ir dešimties Dievo įsta
tymų vykdytojai. Nors pačiame dekaloge 
nenumatyta bausmė, bet tie, kurie jų ne
silaikė, buvo žydų akmenimis užmušami. 
Bet kaip kietos turi būti jų širdys, girdint 
tokį maldaujantį šauksmą palikti gyvybę.

Dabar šių svarstymų grandinėje, galvo
jant apie įstatymo vykdytojus, jam savai
me iškilo pareigos klausimas. Daug kartų 
jis buvo girdėjęs apie pareigos svarbą, net 
šventumą. Visi žmonės turi pareigų. Be 
abejo ir tie , kurie dabr vykdė (eismo spren
dimą, jautėsi atlieką svarbią ir būtiną pa
reigą. Tačiau šiuo atveju jie tas pareigas 
atlieka visai užmiršę savo jausmus ir širdį. 
Esama, galvojo Dennis, ir pareigų, kurios 
kaip koks šaltas skydas pridengia ne tik jų 
širdį, bet ir akis ir užkurtina net ausis. Ne
galėjo neprinpažinti to chirurginio peilio 
visuomenėje nereikalingumo, negalėjo nu
sikratyti ir tuo šiurpiu jaudinančiu šauks
mu. Jautėsi savo mintyse lyg į voratink
lius įsipainiojęs ir niekaip negalįs sau duo
ti pilną atsakymą, po kurio galėtų shekti 
nusiraminimas ir miegas.

Savo išvargintą žvilgsnį ^nukreipė į 
langą, lyg už ja būtų kažkas galėjęs jam 
atsakyti visiškai pilnai ir aiškiai. Iš jo 
spalvos atspėjo, kad jau yra rytas. Pap
rastai per jį ateinanti šviesa ar tamsa ne-

keisdavo celėje esančio apšvietimo. Tas 
langas tam buvo per mažas, bet į jį žvelg
damas galėjo suprasti, ar tai diena ar nak
tis. Sunkiai Dennis atsiduso. Jam ir da
bar iš tų mūro sienų, rodos, tebešaukė:

— Nežudykite... Aš bijau mirti.
Greit pasigirdo sargybinių rytinis, šau

kiantis keltis, švilpukas, bet ir jis rodėsi 
skardena:

— Gelbėkite... Aš dar taip noriu gy
venti. ..

Beveik po dviejų savaičių po to šiur 
pans pergyvenimo Denniui buvo paskirta 
teismo diena, jį perkėlė į trečią kalėjimo 
aukštą. Jis iš to jauno sargybinio kitą die
ną sužinojęs, kad administracija buvo pa
dariusi pirmą ir paskutinę klaidą dėl kilu
sio tą naktį triukšmo. Tai atsitikę dėl sku
baus įsakymo įvykdyti mirties sprendimą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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DRt ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
IR GERKLES UGOS

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

gwekqloqin* chirurgija 
6449 So. Pula«M Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jeineatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

_ kOUJE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisą?: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai tiktai susitarus.

Nemokėkime mokesčių, nei
kim tarnauti carui, negerkim 
degtinės, varykime caro “či- 
nauninkus*’ laukan iš Lietuvos! 

(Tegyvuoja laisva žmonių val
doma Lietuva! Tegyvuoja Vil- 

i niaus Seimas! Tegyvuoja so
cializmas!

Tai šūkiai, kurie skambėjo 
Lietuvoje prieš 70 metų. Ir tie 
nepaprasti 1905 m. įvykiai su
purtė Lietuvą kaip didžiulis 
viesulas. Sujudino te tik mies
tus, bet ir lietuviškąjį kaimą, 
pažadindami naujas mintis ir 
siekimus. Tai minėdami 19(6- 
tųjų metų sukaktį, prisiminki
me tuos įvykius, kuriuos tuo
met pergyveno visa Lietuva.

GRADINSKAS

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

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

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
T»I.: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0u0l.

■ ■ " I1IUI iiEscsamw———

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

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

OPOS H5QS — CHIRURGIJA 
J - OFISAI:

1002 N. WESTERN AVĖ.
5214 N. 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 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofi$c telef.: 776-2880 
Naujas rez. tgjef.: 448-5545

DR. VYT; TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

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

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

NAUJOSIOS 
TELEVIZIJOS 

BE LEMPUČIŲ
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

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

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

jž...... -JI--. . A - .. . -S

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G Š L I N Y C I A 

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

- -----

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

ISOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 

j Visos programos iš W0PA, j 
i 1490 kil. A. M. I
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
I 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

P. ŠILEIKIS, 0. P.
n ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 

firy Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

A (Arch Supports) ir t t.
V|L: 9_ 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1-
2850 Wost 63rd St., Chicago, III. 60629

Tolof.: RRospoct 6-5084 *
t t

WY HA

Oar trees tnd ioccsa 
provide yoor family vith mxcy 

happy hoots of recreadoa. 
Thar’s why it’s important to protect 

them from forest fixes by 
fiollcnring Smokey’f ABCk 

Alveys bold matches till cold- 
Be mre to drown all campfires. 

Stir the ashes, and drcr» a 
Aem again. Crash all 

Ktokes dead ooc

Pieaae! Only yoc cm 
prevent Sorest £ret

•t WMK

LIETUVOJE
Rusų valdžia labai blogai šei

mininkavo ne tik užgrobtuose 
kraštuose, bet ir pačių rusų že
mėse. Gyventi buvo sunku, 
valdininkai savivaliavo ir 
skriaudė žmones. 1904 m. pra
sidėjo rusų — japonų karas. 
Rusija tikėjosi japonus kepu
rėmis užmėtyti, bet jų svajo
nės neišsipildė ir karą pralai
mėjo. Prasidėjus karui, val
džia pakėlė mokesčius ir pa
šaukė atsarginius, kuriuos ve
žė su japonais kariauti. Tai 
buvo nereikalingas karas, ir 
žmonės pradėjo reikšti nepasi
tenkinimą. Metų pabaigoje 
pradėjo streikuoti Petrapilyje 
Putilovo fabrikų darbininkai. 
1905 m. pradžioje popas G. Ga- 
ponas Petrapilyje suagitavo 
darbininkus eiti prašyti carą, 
kad jis palengvintų jų gyve
nimą. Susidarė apie 200.000 
žmonių minia,

riuos vęldė visokį atėjūnai. Jad i 
pradėjo streikuoti įr dvarų dar
bininkai, reikalaudami page
rinti jų būvį. Bet Suvalkijai 
beveik daugiausia ir teko nu
kentėti, nes vėliau čia rusai 
įvedė karo stovį ir, juo pasi
remdami, skaudžiau baudė 
žmones.

Atsipeikėjusi Rusija sužeisto 
žvėries žiaurumu pradėjo baus
ti sukilėlius. J valsčius ir dva
rus'buvo pasiųsti kariuomenės 
būriai, kurie be pasigailė
jimo baudė žmones. Suimtuo
sius žiauriai bizūnais kapojo ir 
grūdo į kalėjimus. Darydami 
kratas, atėmė brangesnius daik 
tus, o ko jiems nereikėjo — 
daužė ir naikino. Kankino ne 
tik vyrus, bet ir moteris.

1905 m. jvyidgi reikalavo 
pakeiti Rusijos vąįtįynio tvąr- 
ką, duoti žumuims daugiau 
laisvės ir pagerinti jų gyveni
mą. Dalis žmonių Įtikėsi nuo
šaliai ir niekur neprisidėjo. 
Buvo atsiradę įr niekšų, kurie 
“cicilikų” vardu plėšikavo, 
ėmę visokias kontribucijas, de
gino dvarus ir žudė žmones. 
Bet atmetus neigiamybes, gali
ma drąsiai sakyti, kad tų me
tų įvykiai prisidėjo prie galu
tinio Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės, gąlįm^ drąsiai 
sakyti, kad tų metų |vykiai pri 
aidėjo prie galutinio Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės at
gavimo. V. Vytenietis

Iš “Europos Lietuvio”

DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 

KIEKVIENĄ
“BOk stiprus Ir Isbsi drąsus... Tuomet eisi laimingai savo keliu

Ir Tuomet tau pasiseks". — J ox. 8.: 1 '■ ' • a a
Dabąr mes gyvename piktoje dienoje ir pačioje tos dienos pabaigoje, va- 

dįnapioje “eundymo valanda”. Todėl reikia apsivilkti visais Dievo šarvais ir 
būti stipriau Viešpatyje ir jo stiprybės jėgoje. Turime apsijuosti savo strė
nas Tieėa, įr užsidėti ant savęs tikėjimo skydą, kad galėtume apsaugoti sa
vo mintis nuo didžiojo Dievo ir žmonijos Priešo užpuolimų. Dar reikia pasi
imti išganymo šalmą ir Dvasios kalaviją, tai yra Dievo Žodį. Turime taip 
pat būti ąpeiavę savo kojas ramybės Evangelijos parengtimi, nes turime 
nugalėti mūsų kūno silpnybes ir pageidimus ir visas kitas kliūtis, kurios 
galėtų sutrukdyti mus siaurajame kelyje. — Efez. 6:10-18.

Kas antrą antradieni Sophie Barčus radijas skelbia švento Rašto tyrinė
tai y aiškinimus.

Vlal žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusiejif | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Paslaptingoji Maskvos ranka Angoloje
Reuterio žinių agent prane-

_____v ____ , kuri sausio 22 šim^ Angoloje, buvusioje Por- 
d. su caro paveikslais ir bažny-1 dal?ar
tinėmis vėliavomis nužygiavo 
prie caro rūmų. Bet čia pastojo 
kelią jiems kareiviai ir atida-j 
rė ugnį, žuvo apie 2.000 žmo--

gaunančioje nepriklausomybę, 
viešpatauja chaosas, kuri su
kelia partizanų veikla, civilių 

Į riaušės ir svarbiausia, svetimų 
nių ir buvo daug sužeistų. Kai jėgų , ypač Maskvos įsikiši- 
kuriuose šaltiniuose teigiama, mas.’ Angolos prezidentas Idi 
kad popas G. Gaponas buvęs Aminas grąso^ nutraukti diplo- 
slaptosios policijos agentas ir 
jis specialiai tas žudynes suor
ganizavęs.

Tos žudynės sujaudino visą Angolos reikalus. 
Rusiją ir prasidėjo visuotini į 
streikai. Iš Lietuvos pirmieji 
atsiliepė Vilniaus ir Kauno dar-(

mas. Angolos prezidentas Idi

matinius santykius su Sovie
tais, jei jų lyderis Brežnevas 
greitu laiku nepasiaišins ir 
neišaiškins patį įsivėlimą į

Zaire užsienių reikalų minis- 
teris Buka Nyati kaltina Sovie- 

bininkai ir sausio 29 d. paskel- i ^us s^ekiaiJt kontrolės ir pačios 
bė visuotinius streikus. Kiek AnS°ĮQS išnaudojimo. Sovietų 
vėliau sustreikavo Šiaulių, Pa- is^^imą į Angolos reikalus, 
nevėžio ir Suvalkijos darbinin- ^i^steris pavadino įžeidimu 
kai. Streikams vadovavo Lie- ?r aPju°dinimu visų Afrikos 
tuvos Socialdemokratij Partija, 
žmanių vadinami “cicilikais”. I Sąlygos į nepriklausomybę 
Jiems talkininkavo žvdų social 
demokratiška partija “Bun- Tris Angolos nepriklausomy. 
das”. Streikininkai pradžioj bes įdėjime dalyvaujančios 
teikė tik ekonominius reikalą-isroves ~ “partijos” tebeka- 
vimus. Vėliau riša eiga įgavo pa.u^a tarPusavyje. Kiekviena 
ryškiai politinį pobūdį, Įr žmo- j nor^ Perimti į savo rankas 
nės buvo kviečiaimi į kovą su 
caro valdžia už
Lietuvos atkūrimą. Tuo pačiu

Kiek Angolos išnaudojimo. Sovietų

nės buvo kviečiami į kovą su nePriklausomos Angolos val- 
caro valdžia už demokratinės Portugalija žada nepri-

' ----- - J..............................................
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metu streikai prasidėjo ir Lat- ni’ Angoloje veikiančios
klausomybę suteikti antradie-

vijoje, kur, sklaidant eisenas, 
rusai nužudė keliolika žmonių.

Tie nepaprasti įvykiai suju- gu atveju, 
dino ir Lietuvos kaimą, 
vasario 27 d. įvyksta pirmasis1 
politinis mitingas Kupiškyje. 
Kalbėjo K. Bielinis, priminda
mas caro valdžios daromas lie
tuviams skriaudas ir ragino ko
voti už laisvą Lietuvą. Prieš 
prasidedant mitingui, buvo nu
kirptos tęlefono vielos ir kal
bėtoją sąugojo revplverįąis 
ginkluoti vyrai. Biržų apylin
kėje mitingus ruošė ir kalbėjo 
kalnų inžinerijos studentas E. 
Galvanauskas. Charakteringa, 
kad jis, dėvėdamas studento 
uniformą, vertė rusų policiją 
jam net pagarbą atiduoti. Bu
vo išleista šimtai tūkstančiu 
įvairių atsišaukimų ir agitaci
niai mitingai vyko visoje Lietu
voje. Suvalkijoje beveik iš 
kiekvieno valsčiaus buvo išvy
ta rusų policija, mokytojai, 
degtinės parduotuvių vedėjai 
ir kiti rusų pareigūnai. Jų vie
ton valsčiuose buvo^ išrinkti 
lietuvių pareigūnai. Mitinguo
se žmonės dalyvaudavo su rau
donomis vėliavomis. Tais lai
kais raudona vėliava buvo 
laisvės ir džiaugsmo simbolis. 
Tik kai tą spalvą pasisavino ko
munistai, ji tapo vergijos sim
boliu. Vėliavos buvo išrąšvtos 
revoliuciniais šūkiais. įr Vii-{ 
niaus Seimo reikalavimais. 
Bet ir tuomet jau buvo vėlia
vų su šūkiais: “Tegyvuoja ne- 
prigulminga laisva Lietuva”. I

Suvalkijoje veikė P. Grigai
tis. J. Grinius, J. Rimša, A. Gar-, 
mus, V, Mickevičius ir kt. Gi
žuose P. Lingis ir V. Rudvaiis 
pastatė kartyvęs ir prikalė 
stainįjiopiįs rąidėrųis. įrašą 
“Kartuves rusų žandarams ir 
šnipams,”. Kurie jautėsi kalti, 
tie greitai išbėgo, kad nebūtų 
pakąbinti kartuvėse. Suvalki
joje buvo labąi (įaug dvarų,.ku

i srovės sudarys visiems priimti
ną bendrą valdžią. Portugalai 
stipriai to reikalauja. Priešin- 

, jie. atsisakysią nuo 
Jan (nepriklausomybės idėjos. Esą, 

jie nemano perleisti valdžią į

palaidų Angolos piliečių ran
kas.

Sovietų remiamams tvir
tina, kad nepriklausomybės 
dieną apie 80 valstybių pripa
žins nepriklausomos Angolos 
valdžią. Afrikos vienybės orga-1 
nizacija mananti, jog toks tvir 
tinimas atrodo optimistiškas.

Ruošiamasi kariauti
Laikinoji Luahdos mieste 

esanti laikina administracija 
sako, kad Zaire koncentruoja 
kariuomenę prie Cabindos sie
nos, prie atskiro Angolos teri
torijos gabalo.

Šj gabalą “valdo” prosovie
tinis “Populiarus Judėjimas už 
Angolos Laisvę”, kurį remia 
Congo respubliką. Zaire remia 
priešingą judėjimą, t. y. Kini
jos remiamą “Nacionalinį 
Frontą išlaisvinti Angolą”. 
Būk tai, samdyta Pietų ^Afri-; 
kos, Rodęzijos, Portugalijos ir 
Brazilijos kilmės žmonių ka-j 
riuomenė yra pasiruošusi už
pulti šį antradienį Lųandos 
miestą, kurį laiko kairiojo 
sparno judėjimas. V, P.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,|,y 2533 W. 71st Street
JX C- Telef.: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero
T Telef.: TOwnhall 3-2108-9

į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKŠTĖ TOTOMOBILIAMS PASTATYTI

------........................ . ... --------------------------------- z- T.--.T . . -.

Laidotuvių Direktoriai

6845 Sa WESTERN AVE.

Susirhi kinui
PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic 
klube susirinkimas įvyks trečiadienį, 
lapkričio 12 d.. 7:00 vai. vak., Vaičai
čio salėje, 4258 So. Maplewood Ave. 
Po susirinkimo bus vaišės.

B. žemgulis, pro t. rast.

JOSEPH ŽILEVICH
Gyv. Town of Lake apylinkėj

Mirė 1975 m. lapkričio mėn. 11 dieną, 1:20 vai. ryto, sulaukęs 82 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Telšiuose.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stella, pagal tėvus Mazoųįs, duktė SteRa 

Carroll, jos vyras John J., 5 anūkai — Russell, John. Janie, Lori ir 
Erin, pusseserė Patricia Jepkins, jos vyras Stanley ir kitį giminės, 
draugai ir pažįstami.

Trečiadienį, 5:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koply
čioje, 4605 S. Ijermitage Avė.

Penktadienį, lapkričio 14 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. Krvžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 

- bus laidojamas fiy. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Visi a. a. Joseph žilevich giminei, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir ątsisveikinimą. V

Nuliūdę lieka:

Žmona, duktė, anūkai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid. 
Tel. 927-1741.

------------------------- :-----------------------------

JAMES MARKUS (MARCINKUS)
Gyy. 721Į So. Cąlifopįia Avė.

Mirė 1^75 m. lapkričio mėn. 9 dieną, 9:30 vai. vak., sulaukęs 80 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Mary, pagal tėvus Getspudaitė. sūnus 

Bruno Marcinkus, marti Irene, posūnis Alex Spojtąs su šeima, švo- 
geris Povilas Getspųdas su šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami, g

Priklausė Suvalkiečių, Joniškiečiu ir Zarasiškių klubams, tai pat 
priklausė Marquette Parko Lietuvių Nąmų Savipinkų organizacijąi.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2M3 West 71st 
Street.

Ketvirtadieni, lapkričio 13 dienĄ 9:00 vai ryto bus lydimas iš 
koplyčios i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvii} Tautinėse kapuiėee. 4

Visi a. James Markus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveįjęinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

EUDEIGAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

/ ' ' '

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chįcagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Ave» Cicero, TIL 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 REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

) 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

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

I------  -- I
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Siekia absoliučios spaudos laisvės
Sąjunga spaudos laisvei gin

ti “La Sociedad Interamerica- 
na de Prensa”, trumpai SIP, 
apimanti abejus Amerikos že
mynus, susirinkusi posėdžio 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje, 
mananti, kad Amerikos konti
nentai yra kumščiuojami juos 
supančiu diktatūrų, lyg inau- 
ruojančios jūros.

Gyveninio ironija, jog Ame
rikos valstybių konstitucijos 
pripažįsta teisę į laisvę, laisvą 
minčių išdėstymą, neapibrėž
tą ir nesuvaržomą, ir visdčito 
spauda laisvės neturi. Spauda 
apkarpoma cenzūros, baimės 
ir nusivylimo bei nesėkmės, 
tuo paneigiant teisę į spaudos 
laisvę. Antra vertus, tautose,

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

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

TIKTAI $969
Ekskursija išvyksta su Lufthansa Kom

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

šomi kreiptis i:
ALGIRDĄ MITKŲ

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

arba
GALAXY TOUR & TRAVELS

141 Linden Street, Wellesley, Mass. 02181 
Tel. (617) 237-5502

Prašome pasinauoti .šia puikia proga ap
lankyti Lietuvą per šventes.

Meksikos mieste vyksta Pan Amerikan sporto rungtynės. Paveiksle 
matome amerikietį Bruce Jesser, šokantį su kartimi. Jesser įveikė 

amerikietį Fred Dixon ir nusinešė aukso medalį.

fT MttP’ WANTED — MALE* 

Darbininkų Reiki*' 1

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.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

—-- ~—......... -------- , --- -- ............— ........ ----------- ,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENS — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairip p rėki p.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

------------ ------—.. --------------------------------------- -----
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

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

maistas, doleriniai Certifikatal. 
V. VALANTINAS

kur mylima ir gerbiama demo
kratijos pagrindai, pati laisvė, 
nepriklausoma spauda privers
ta amžiais kovoti, kad jos kon
stitucinė laisvė būtų apsaugo
ta, nesigautų menkystė, nuo
lat spaudžiant susikoncentra
vus galingųjų interesams val
dymo pamatuose.

Esą, visi gerai pažįstame 
atvirus spaudos priešus, tai 
diktatūrinio rėžimo seni ir nau
ji pleištai, iš dešinės ir iš kai
rės; jie, kariai ir civiliai, de
magogai ir karjeristai, kanki
no ir tebekankina mūsų Ame
riką. Diktatorių priedangoje, 
vieni, kaip maskarodo karei
vėliai, kiti — savo iniciatyva, 
kurių tarpe politikai, intelek
tualai ir ideologai, stengiasi 
“tarnauti” laisvei, bet ją žlug
dydami vardan socialinio tei
singumo, vardan senos bei nau 
jos politikos. Ištikrųjų gi, tai 
teisė totalitarinė, kad kiti ne
galėtų matyti tikro vaizdo, kad 
jiegalėtų išklausyti ar skaityti.! 
Jie pripažįsta kas yra atvira ir 
visiems žinoma, bet nepaken
čia užkulisinės viešumon ke
liamos nuomonės; Slaptai jie 
vertina politinę galią bei socia
linei ekonominę įtaką tikslu 
suvaržyti ar net sužlugdyti lais
vą ir nepriklausomą spaudą, 
tuo būdu neleisti piliečiams 
laisvai išsireikšti ir pažinti tei
sybę.

Šalyse, atvirai diktatūrinėse, 
Amerikos nelaimei ,šiuo mo
mentu yra policinė padėtis ir 
visos laisvos susižinojimo prie
monės paverstos dulkėmis. Net

kompromisai, dekleracijos ir 
kiti dokumentai ratifikuoti ir 
pripažinti pasaulio -tautų — 
nėra pildomi. Kuboje, Haiti ir 
Panamoje, neužsimenant ge
ležinės uždangos, spauda yra 
tiktai politinių atgarsių patar
naujanti dėžė, tvirta ar kei
čianti, valdžios viešpataujan
čios tose trijose valstybėse. Pir
moje šių trijų valstybių laik
raščiai yra tik oficialūs val
džios organai, kituose — pri
vačios nuosavybės žinių prie
monės. Vienok nei vienos iš 
tų trijų valstybių spauda nedis
kutuoja ar kritikuoja priešin
gas oficialiai dispozicijai bei 
paskirčiai žinias ir veiksmus. 
Peru valstybėje spaudos padė
tis kiek skiriasi nuo Haiti ir 
Panamos, bet panaši į Kubos: 
čia spauda konfiskuota iš pri
vačiu ranku valdančios karinin
kų grupės.

Sąjungos paskelbtame komu
nikate, kurį paruošė komisijos 
pirmininkas German E. Ornes, 
nagrinėjant diktatūrinius spau
dos varžtus, . prisimenama ir 
kitokie varžtai, kurie slegia 
spaudą ir kurie neša spaudos 
laisvei mirtį. Komunikato au
torius čia turi omenyje JA Vals 
tybes. Pasak jo, tai šalis, kur 
laisvės tradicijos ir laisva spau
da tęsiasi šimtmečiais, kur 
spauda plačiai išbujojusi, ge
rai išsivysčiusi. Vienok ir čia 
žurnalistai gyvena baimėje ir 
grąsomi teisės, jei jie atsisako 
išduoti žinių šaltinius arba ne
paklauso spaudos magnatų.

V. P.

BRIGHTON PARKE IŠNUOMOJA
MAS 2 KAMBARIŲ BUTAS sausam 

rūsy su visais baldais.
TeL 927-7243.

Turnyras Aliechino atminimui

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJU SKAITYTOJU VAJUS v C

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

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

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios. 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 metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoįe ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
gp-

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS ..................

ADRESAS

Ateinančiais metais kovo 25 
d. sukanka 30 metų nuo garsaus 
pasaulio šachmatų čempiono 
Aleksandro Aleksandrovičiaus 
Aliechino mirties. Jo garbei 
Maskvoje suruoštame turnyre 
dalyvavo 16 šachmatininku, iš 
jų trys buvę pasaulio čempio
nai: Michailas Talis, Tigranas 
Petrosjanas ir Borisas Spaskis. 
Turnyras pasibaigė š. m. lapk
ričio 5 !d. Didžiam nustebimui 
jį laimėjo ne kuris nors iš bu
vusių pasaulio meisterių, o 
didmeisteris Efimas Geleris. 
Jis surinko 10.5 taško, laimė
jęs 6 partijas ir sužaidęs 9 ly
giomis (be pralaimėjimo). Pa
žymėtina, kad Geleris buvo 
pats vyriausias iš visų dalyvių
— jis turi dabar jau 50 metų.

Turnyre dalyvavęs JAV did
meisteris Robert Byrne pareiš
kė. kad šis E. Gelerio laimėji
mas — tai didžiausias triumfas 
visoje jo šachmatų karjeroje. 
Iš tikro, juk jis pralenkė tris 
buvusius pasaulio meisterius ir 
vienintelis iš visų nepralaimė
jo nė vienos partijos!

čia rezultatai: 1. Geleris — 
10.5; 2. Spaskis — 10; 3, 4, 5. 
Vaganianas, Korčnojus ir Chol
ino vas — po 9.5; 6,7 . Hortas ir 
Petrosjanas — po 9; 8, 9, Talis 
ir Bieliavskis — po 8.5; 10 — 
Porintos — 7; 11. Byrne —6; 
12, 13. Garcia ir Lengyel — po 
5.5; 14. Planine — 5; 15. Stean
— 4; 16. Bohm — 3.

Čia pat turiu pabrėžti, kad 
buvusio pasaulio meisterio 
Aliechino pavardė turi būti ra
šoma lietuviškai taip, kaip čia 
parašyta, ir, žinoma, atitinka
mai ištariama, t y. taip, kaip 
tariama kombinacija “ie” pav. 
žodyje iena. Mano geras šach
matų bičiulis, mielas Kazys 
Merkis klaidingai mano, kad 
Aliechino pavardė turi būti ra 
soma štai šitaip: Aliochinas. 
Tiesa, iš rusiško vardo Aliek- 
siej kyla (kiek paniekinantis) 
variantas Aliocha, bet pats 
Aliechinas vadino save būtent 
Aliechinu, o ne Aliochinu.

Kadaise visi Marijampolės 
šachmatininkai vadino Alie- 
chiną Aliochinu, bet žinomas 
anuo metu Lietuvoje advoka
tas Andrius Bulota, asmeniškai 
pažinojęs Aliechiną, atkreipė 
mūsų visų dėmesį į šią klaidą. 
Vėliau, jau Vokietijoje, did
meisteris Bogoliubovas patvirti
no tai, ką sakė adv. Bulota.

Keistoka, kad net sovietų 
šachmatininkai dažniausiai iš
kreipia Aliechino pavardę.

A. Zujus

I TRUMPAI I 
■k—-----------------  -- - ...__

— Illinois Department on 
Aginjf Specialaus projekto pa
tarnauti etninėms grupėms ko
ordinatorius Leo Kazaniwskyj 
specialiu raštu išreiškė Naujie-

noms padėką už jų informaciją, 
kuri buvo lemianti puikiame 
projekto pasisekime teikiant pa
geltą sergantiems kojų ligomis. 
To projekto pasisekimu ir savo 
tautiečių sveikata bei gerove 
rūpinosi Aldona Rimienė, Alek
sas Račkauskas ir Stasys Ge
čas.

— Juozas Janulaitis iš Phila- 
delphijos ir Al. Vasiliauskas iš 
Great Neck, N. Y., už ilgametį 
darbą Lietuvos-Vyčių organiza
cijoj ir lietuviškoj visuomenėj 
pakelti garbės nariais. Taip pat 
garbės nariu pakeltas Simas 
Kudirka už kovą dėl religijos ir 
Lietuvos laisvės. Garbės narių 
komitetą sudaro Eleonora Lau
rin, kompoz. Aleksandras Alek- 
sis, Antanas Mažeika ir Ignas 
Sakalas.

— Rašyt. Vacys Kavaliūnas 
yra Pedagoginių Lituanistikos 
kursų Clevelande direktorius. 
Kursai būna ketvirtadienių va
karais Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėje. Kursų lektoriais 
yra prof. A. Augustinavičienė, 
dr. D. Tamulionyįė, St. Barzdu- 
kas, J. Žilionis, A. Tamulionis, 
Pr. Karalius, V. Ročiūnas, A. 
Mikulskis, L. Sagys, dr. J. Jakš
tas ir J. Stempužis.

— Monika Austinaitė iš Be
verly Shores, Ind., sėkmingai 
studijuoja moterų fizinį lavini
mą, ir auklėjimą Indiana State 
universitete, Terre Haute, Ind. 
Būdama gimnazijoj Monika 
pasižymėjo įvairiose sporto ša
kose bei lengvoje atletikoje. Ji 
šią sritį mėgsta, todėl ir pasirin
ko vieną iš geriausių šiems 
mokslams universitetą. Jaunoji 
studentė kartu su broliu Grego- 
rium vasaros metu atvykdavo 
talkon Į Naujienas.

• — “Pelkių žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 2—3 
vai. popiet, šį ketvirtadienį, 
lapkričio 13tą dieną aktorė Ona 
Petravičiūtė - Pankienė skaitys 
A. Jonyno apsakymą “Namų 
kvapas”.

— Ema ir Anthony Petraitis 
iš Willow Springs, III., su savo 
artimaisiais dalyvaus Naujienų 
ruošiamame bankete taip pat 
padės rengėjams priimti sve
čius.

— Muz. Alice Stephens, p-lė 
Anna Kuzma ir ponia Rožė Ma
černis dalyvaus Felikso Vait
kaus skridimo per Atlantą 40 
m. sukakčiai minėti bankete šį 
sekmadienį, lapkričio 16 d. 4 v. 
popiet Polonia Grove salėje. 
Rengėjai maloniai kviečia daly
vauti ir prašo rezervuoti vietas 
grupėmis arba pavieniai iš ank
sto Naujienose.

— Pranas Kašiuba ALTos ir 
kitų tautinių organizacijų vei
kėjas buvo sunegalavęs ir tyri
mams paguldytas į Loyolos uni
versiteto ligoninę.
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— Algis Bobelis iš Elgin, Ill., 
priimtas į žinomą Culver Karo 
akademiją, Culver, Ind. Jis pa
sirinko artileristo specialybę. 
Jaunajam akademikui — kade
tui tėvai užsakį^-Naujienas___ -j

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

BRIDGEPORT
Income prop. 3 story brick front. 
Double store and 4—4's, 4—5's. Ce
ment base. Rear 2 story brick 4—3's. 
All baths & space heaters. Lot 52x125.

Taxes $1130. Income $12,000. 
Price S65.000.

PALT iREALTY CO.
3205 So. MORGAN. Tel. YA 7-0730

— 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 BUTU MEDINIS. 2 auto garažas. 
Reikia specialisto ranku pataisymui, 
Marquette Parke. $13,000.

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

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patosumais. Pušu 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 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
S15.000 metiniu pajamų. Arti mūsą.. 
$71.700.

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus .

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 

TeL 254-5551
LEMONTO APYLINKĖJE 

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

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

. ~ -........... " ~~ ' ■—=-■- •

M. A. ŠIMKŪS 
Real Estate. Notary Public.

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

’ šymal ir Htoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, III. 60609. Tel. VI 7-3447

OME INSURANCE

Call Frank Zapolis

GA 4^8654

TERRA .
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 

visom* progom*.
3237 WEST 63 r d ST„ CHICAGO 

Telef. 434-4660

— ——
Siuntiniai į Lietuvą 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvi kailininką

Chicago Je

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(jetaigoe) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wabaah Avenue
2nd Floor Chicąco, JU. 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

Telef.: REpubllc 7-1941




