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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SAN FRANCISCO. — Amerikos Kepyklų sąjungos konvenci
joje daug buvo kalbama apie Amerikos kviečių pardavimą Sovietų 
Sąjungai, šis biznis netikėtai tapo prezidento rinkimų kampam jos 
medžiaga. Kepyklų savininkai reikalauja teisės pakelti duonos 
kainas. Jie tvirtina, kad kviečių pardavimas sovietams pakėlė 
kviečių kainas ir jiems dabar vieną svarą duonos iškepti kainuoja 
1 centu daugiau.

šių finansinių metų laikotar- j —
pyje, iki 1973 metų birželio 30 
d., Amerika išveš į Sovietų Są
jungą 400 milijonų bušęlių kvie
čių. Tai yra maždaug ketvirta
dalis šių metų Amerikos kviečių 
derliaus. Amerikos ūkininkams 
šis biznis bus naudingas, nes 
Kansas City liepos pradžioje bu
šelis kviečių buvo parduotas už 
1.50 dol., o rugpiūčio mėn. pabai
goje Meksikos įlankos uostuose 
jis jau kainavo 2.14 dol. Dau
giausia laimėjo ūkininkai Ame
rikos šiaurinėse valstijose, kur 
derlius buvo vėliau nuimtas nuo Įmai davė galingą ginklą — teisę/

ČIKAGA. — Meras Daley, pri
imdamas demokratų kandidatą 
j prezidentus sen. McGoverną Či
kagoje, pasakė kalbą, kurioje ža
dėjo “atiduoti McGovernui Illi
nois valstiją, kaip ji buvo atiduo
ta Trumanui 1948 m. ir Kenne- 
džiui 1960 m.” Demokratų pie
tuose dalyvavo 10,000 žmonių.

WASHINGTONAS. — Pre
zidentui Nixonui Atstovu Rū- . 1. ■’ *•

♦ Čilėje prieš prezidento Al
lendes politiką buvo suruoštos 
milžiniškos demonstracijos, ku
riose Santiago mieste dalyvavo 
šimtai tūkstančiu žmonių. Kal
bėtojai kaltino prezidentą, kad 
jis nesilaiko savo pažadų gerbti, 
konstituciją ir žmonių laisves.

♦ Washington©, D. C. kaliniai 
suėmė 10 ikaitu ir reikalavo iš-' 
leisti juos iš ] 
ko derėtis su vienu “Washing
ton Post” reporteriu ir per jį 
perdavė savo sąlygas įkaitų pa
leidimui.

♦ Š.Airijoj trys jauni vyrai 
žuvo sprogus bombai negyvena-1 
mam name,

Kissingeris — 4 dienas Paryžiuje
(PARYŽIUS. — Prancūzijos prezidentas Pompidou vakar buvo 

sušaukęs ministerių kabineto posėdį, po kurio pasmerkė Ameri
kos lėktuvų puolimą Hanojuje, kur viena bomba pataikė į Prancū
zijos diplomatinės atstovybės Hanojuje rūmus ir sužeidė pasiuntinį 
Pierre Susini. Hanojaus radijas, paskelbdamas apie miesto cen- 

■ tro bombardavimą, sako, daug civilių žuvo ir daug buvo sužeistų. 
Prancūzų atstovybėje žuvusi viena prancūzė moteris ir keturi 
vietnamiečiai tarnautojai dingę. Sužeistas ir vienas Albanijos 
diplomatas.

kalėjimo. Jie auti-. $611. McGOVCril DlaMS 
i Vinmi “Wj*cViinnr_ *

ČIKAGA. — Antradienį sen. 
McGovernas pasakė svarbią kal
bą, kurią televizijoje klausė daug 

________ „J. PoUtija tvirtini • mnDon0 amerikiečių. Jis kal- 
kad žuvusieji gamino bombas. aP^e savo P^anus baigti \ iet-

laukų. Pietiniai ūkininkai, anks
čiau kviečius pardavę, nežinojo 
apie biznį su sovietais ir parda
vinėjo kviečius pigiau.

Sovietai už kviečius mokėjo 
1.65 dol. už bušelį. Amerika jau 
nuo 1949 m. moka kviečių par
davėjams subsidijas, kad Ame
rikos'kviečių kaina būtų lygi pa
saulio rinkos kainoms. Liepos 
mėn. pradžioje vyriausybė su-.

Praeitą antradienį spalio 10 dieną, 
giškai žuvo inžinierius Ksaveras Kaunas.

v. , • dirbo kelių ir tiltų statybos darbą Chicago
bilijonų . dol. sumoje. Atstovai; įstaigoje. Kartu su kita grupe matininkų

^a^sa^s nubalsavo pri-. bUyO pasiųstas Į Evanstoną apžiūrėti ir 
n_ss debatuose.de- tojo geležinkelio pasukimą, esantį Evanstone.

' . .. Brummel gatvių. Visą dieną. Kaunas
, . . . apskrities esančius pastatus ir užsirašinėjo duomenis,

tarybos pirniininkas. George Du- padaryti apskaičiavimus ir įteikti vadovybei 
nne pareiškė, kad biudžeto atei- pianus pagerinimams įvesti. Darbo metu Kaunui teko kelis 
nantiems metams sumažinimas • bartus peržengti greitojo CTA traukinio, einančio iš Chicagos į

apriboti vyriausybės išlaidas 250

mokratai suskilo.
ČIKAGA

Brummel gatvių. Visą dieną. Kaunas

Transit

metu tra- 
Kaunas 

Authority 
u Kaunas 
ingą grei- 

tarp Clyde ir 
apylinkėje 

vėliau galėtų 
ir ekonomiš-

Kilusiame gaisre sudegė šeši na
mai. ,

♦ Filipinų prezidentas Mar
cos pažadėjo pasitraukti iš pa
reigų, jei jo naują konstitucąą 
atmestų gyventojų referendu
mas.

♦ Meksikos įlankoje iš pra
kiurusio Galf Refining Co.

namo konfliktą. laimėjęs rinki
mus McGovernas jau sausio 20 
d., tuoj po priesaikos, įsakytų 

* | baigti šiaurės Vietnamo bombar-
davimą ir baigtų remti Saigono 
vyriausybę.

Toliau sen. McGovernas pa
siųstų į Hanojų viceprezidentą 
pagreitinti karo belaisvių sugrą-

Alžiras paskelbė, kad ameri
kiečių bombos sužalojo ir Alžiro 
pasiuntinybę Hanojuje. Prancū
zija ir Alžiras pareiškė Ameri
kai protestą.

Gynybos departamentas Wa
shingtone vakar dar neturėjo 
smulkesnių žinių apie Hanojaus 
puolimą.-^Saigone karinė vado
vybė pripažino, kad buvo puola
ma geležinkelių stotis kelios my
lios nuo Hanojaus. Vadovybė ap
gailestavo užsienio atstovybėms 
padarytus nuostolius, tačiau abe
jojo, ar juos tikrai padarė lėktu
vų bombos, ar šiaurės Vietnamo 
priešlėktuvinės gynybos raketos 
ir sviediniai.

Sovietų Tass agentūra, pra
nešdama apie Hanojaus centro

po centą už bušelį, nes rinkos kai
na pasaulyje “buvo 1163 
liau vyriausybė subsidijas kėtė 
ir rugpjūčio 23 d. subsidija už 
vieną bušelį jau buvo 38 centai, 
o dar vėliau — 47 c. Amerikos 
vyriausybei šis kviečių pardavi
mas sovietams kainuoją 120 mil. 
dol. vien subsidijoms. žemės 
ūkio departamentas aiškina, kad 
vyriausybė sutaupys pinigus, nes' 
nereikės tiek daug kviečių san
dėliuoti’ pakils kviečių, vyriau
sybės sandėliuose, kainos, ma
žiau teks sumokėti ūkininkams 
už gamybos kontroliavimą, už 
tuščių laukų palikimą.
-'Kongreso komitetai jau tyri

nėjo, ar kas iš žemės ūkio de
partamento neprasižengė įstaty
mams ir nepranešė kai kuriems 
biznieriams apie susitarimą par
duoti kviečius. Didžiausia .subsi
dy a,. mokėta eksporto bendro
vėms už bušelį kviečių, buvo 47 
c. Iš parduotų 400 milijonų bu
šelių, net 168 mil. bušelių gavo 
tas rėkordines subsidijas. Pats 
prezidentas Nixonas ’ įsakė FBI 
ištirti, ar javų biznieriai kartais 
nepadarė labai didelių pelnų val
stybės sąskaitom

Daugiausia gailisi dėl šio biz
nio pietiniai kviečių ūkininkai, 
kurie Texas, Oklahomoje ar 
Kansas paskubėjo parduoti sa
vo kviečius už pusantro dolerio 
ar 1.40 dol. už bušeilį. Jie pra
rado daug pinigų.

palies daug tarnautojų teismuo
se, statybos, oro teršimo, civili
nės gynybos ir parkų priežiūros 
įstaigose. Daug tarnautojų teks 
.atleisti; > . j Avįįt-;

NEW YORKAS. Empire 
State pastato New Yorke savi
ninkai rimtai svarsto planą pa
didinti šį pastatą dar 11 aukštų. 
Ilgą laiką Empire State buvo 
aukščiausias pasaulio pastatas su 
102 aukštais. Dabar jis lieka tre
čioj e vietoje po World Trade Cen
ter pastato New Yorke ir Sears 
— Čikagoje, kuris turės .110 
aukštų. Padidintas Empire State 
namas būtų 113 aukštų ir 1,494 
pėdų aukščio.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybės įstaiga paskelbė, kad 
amerikiečiai išmeta apie 250 mi
lijonų dol. per metus vien todėl, 
kad j.ų automobilių padangos yra 
ar per daug pripūstus oro, ar — 
per mažai. Amerikiečiai per me
tus perka 148 milijonus padangų 
už 4.9 bil. dol., dalis tų padangų 
nusidėvi dėl netinkamo naudo
jimo.

Australija skelbia 
valdžios rinkimus
SYDNĖJUS. — Australijos 

premjeras McMahon paskelbė, 
kad vyriausybė šaukia naujus 
parlamento rinkimus gruodžio 2 
d. šiais metais rinkimus turi ne 
tik Amerika, bet ir Kanada, Va
karų Vokietija ir, dabar, Austrą-

Kinija nemokės 
kai kurių duoklių 
NEW YORKAS. — Komunis

tinė Kinija pranešė Jungtinėms 
Tautoms, kad ji neduos lėšų kai 
kurioms JT programoms. Kinai 
neprisidės prie Kongo ir Viduri
niųjų Rytų taikos išlaikymo ope
racijų apmokėjimo. Kinija ne
mokės ir Tautinės Kinijos nesu
mokėtų mokesčių. Jungtinės 
Tautos negaus kinų lėšų ir pabė
gėlių reikalams, nes pabėgėlių 
komisija remia bėglius iš pa-; 
čios Kinijos Hong Konge ir pa-

Liberalų ir ūkininkų partijų, 
koalicija, kuri dabar valdo Aus
traliją, turi parlamente iš 125 
vietų 66, o opozicijos •— darbo 
partija turi 59 vietas.

Viešosios opinijos tyrinėjimai 
Australijoje parodė, kad darbo 
partija, vadovaujama Gaugh 
Whitlam, gali rinkimus laimėti.

laiko politinius pabėgėlius iš 
Tibeto.

Biudžeto išlaidos, surištos su 
Korėjos kariuomenės išlaikymu, 
irgi negaus iš Kinijos nei cento. 
Kinija reikalauja, kad šalia ang
lų, prancūzų, rusų, ir ispanų kal
bų, Jungtinių Tautų “darbo kal
ba” būtų įvesta ir kinų kalba. 
Tas kainuos JT apie 500,000 dol.

Skokįe, bėgius. Lygiai 2:15 valandą po pietų, Kaunui dar tebe- 
sant.ant traukinio bėgių, staigiai atsirado greitai, skubantis trau
kinys, inž. Kaunui jo nepastebint ir negirdint, visu smarkumu 
kirto inžinieriuj i nugarą ir smarkiai prakirto galvą. Traukinio 
vafiritofojąŠ bžthde-^eitai lekiantį traukinį sųstafeiyti, bet nepa
jėgė. Traukinio priešakyje užkabintą inžinierių jis nunešė 30 pėdų, 
kol. sustabdė traukinį.

Traukinio vairuotojas pir
miausia pranešė CTA vadovybei 
apie įvykusią trafiko nelaimę, o 
tiktai vėliau pranešė Evanstono 
policijai. Dėl-šios nelaimės tra- 
fikas į pietus einančioje linijoje 
buvo sustabdytas daugiau ne
gu valandai, o į šiaurę einantis 
traukinys sustabdė trafiką 40 
minučių.

Atsakomingi Evanstono. poli
cininkai apklausinėjo tragiškos 
nelaimės liudininkus. Policija 
turi didelį lapą, kurį darbo metu 
inž. Kaunas laikė rankoje ir. už
rašinėjo matininkų jam prane
šamus duomenis. Teismo orga
nai apklausinės visus nelaimės 
liudininkus.

Ketvirtadienį inž. Kauno pa
laikai bus pašarvoti Marquette 
Parko Petkaus koplyčioje. Lai
dotuvės planuojamos šeštadienį. 
Laidotuvių tvarka bus paskelb
ta spaudoje.

Ksaveras Kaunas gimė 1915 
metais Lietuvoje, šakių aps., Sin
tautų vis. 1933 metais Ksaveras 
baigė šakių gimnaziją, o 1941 
metais baigė Kauno universite
tą, gaudamas statybos inžinie
riaus diplomą. Kelis metus dir
bo Šiauliuose, o 1944 metais, rau
donajai armijai artėjant prie Lie
tuvos, Kaunas pasitraukė į va
karus. Įvairiose lietuvių trem
tinių mokyklose Vokietijoje dės
tė matematiką ir kitus tikslius 
mokslus. 1949 metais atvyko į 
Ameriką, gavo teisę čia dirbti 
savo mėgiamą darbą ir gyveno 
savo namuose, esančiuose So. i 
Winchester gatvėje.

Lietuvoje inž. Kaunas bendra
darbiavo Lietuvos žiniose ir ne
legaliai leidžiamoje spaudoje, nu
kreiptoje prieš vienus ir antrus 
okupantus. Amerikoje redagavo 
inžinierių leidžiamą Technikos 
Žodį ir glaudžiai bendradarbiavo 
Naujienose.

Paliko našlę Jūrą Kaunienę ir 
brolį Joną Kauną. Lietuvoje yra 
daugiau brolių ir giminių. Vietoj

gėlių, šeima prašo skirti auką 
Technikos žodžiui arba Naujie
noms.

Nenaudos buvusių 
belaisvių Vietname
WASHINGTONAS. — Gyny

bos departamento aukštas pa
reigūnas dr. Roger Shields pa
reiškė kongreso ginkluotų jėgų 
komitetui, kad Amerika ateityje 
buvusių karo belaisvių, Hano
jaus paleistų, nenaudos Vietna
mo konflikte. Hanojus neseniai 
nusiskundė, kad jis negalįs pa
leisti belaisvių, nes Amerika juos 
vėl panaudojanti Indokinijos ka
ro veiksmuose.

Dr. Shields pabrėžė, kad joks 
karo belaisvis nebuvo siųstas at
gal j Indokiniją. Jie karo veiks
muose nedalyvauja net ir netie
sioginiuose uždaviniuose. Kai 
kurie anksčiau paleistų lakūnų 
buvo naudojami lakūnų mokyk
lose, gal būt, tai ir sukėlė Hano
jaus nusiskundimus, nes jis ga
lėjo įžiūrėti apmokyme naujų 
lakūnų paruošimą Vietnamo

naftos vamzdžio apie 8,000 sta-jžinimą. Visi dezertyrai, kalėji-j puolimą, paskelbė, kad pagrindi- 
tinių nevalytos naftos išsipylė jar egzilėje, “turėtų proga su- nėję gatvėje buvo visai sugriau- 

— *_x —.-s*.------- » penjcj dideli namai.
Įdomu, kad Hanojaus puolimas 

P įvyko kaip tik tuo metu, kada 
prezidento patarėjas Kissingeris 
jau ketvirtą dieną derėjosi su 
Hanojaus delegacijos vadais. 

.Saigone spėlioj-ama^tkad Ameri
ka tuo bombardavimu norėjusi 
padaryti komunistams spaudi
mą priimti Amerikos pasiūly
mus.

Kitur š. Vietname irgi buvo 
puolami kariniai taikiniai. Didie
ji strateginiai B-52 bombonešiai 
puolė sandėlius penkios mylios 
j šiaurę nuo Vinh miesto, Šiau
rės Vietnamo centre, apie 150 
mylių į šiaurę nuo demilitarizuo
tos zonos.

Dr. Kissingeris buvo pasiren
gęs išvykti iš Paryžiaus antra
dienį-popiet. Jo lagaminai jau 
buvo sukrauti lėktuve, tačiau 
kažkas įvyko, kad jis liko Pary
žiuje dar vienai dienai.

grįžti namo”. . • •
Sen. McGovern yra įsitikinęs, 

kad, sustabdžius oro puolimus ir 
visus karo veiksmus, Hanojus i 
paleistų karo belaisvius per-90 
dienų. Tiek pat laiko užtruktų 
Amerikai išvežti savo kareivius’ 
ir visus, dar pataisomus, gink
lus bei karinius įrengimus. Be
laisviams sugrįžus, Amerika už
darytų ir visas karines bazes 
Tailandijoje.

Demokratų partijos kandida
tas kritikavo prezidentą Nixona, 

į kurio išrinkimas reikštų Ameri- 
’ kai dar ketveris karo metus. Per 

paskutinius ketveris metus dar 
550 amerikiečių dingo ar pateko 
į nelaisvę. Karas kainavęs Ame
rikai per tą pati laiką 20,000 gy
vybių ir 60 bilijonų dolerių. Kal
bėtojas puolė ir Thieu režimą 
Saigone, kuris esąs nedemokra
tiškas, sodinąs į kalėjimus kriti
kus, uždarinėjąs laikraščius ir 
žudąs žmones be teismų. “Gene
rolas Thieu nevertas nei vieno 
Amerikos dolerio, nei vieno ame
rikiečio kalinio, nei vieno Ameri
kos kraujo lašo”, kalbėjo McGo
vernas.

Net ir tokie laikraščiai, kurie 
nuolat kritikuoja Vietnamo ka- 

!rą, nepritaria 100% šiems Mc- 
Governo pasiūlymams. Nurodo
ma, kad McGovernas tik “tikisi” 
belaisvių paleidimo, tačiau nesta
to to, kaip sąlygos karo veiks
mams užbaigti. Be to, jis žada 

puolimui. Ateityje belaisviai ne-j atimti iš pietiečių net ir turi- 
naudojami ir apmokymo mus ginklus, kad jie patys nebe

galėtų gintis nuo komunizmo. 
Tai yra daug daugiau, negu pa
prastos paramos Saigonui nu
traukimas. McGovernas nori nu
ginkluoti Saigono vyriausybę.

jūrą. Ant vandens pasidarė 18 
mylių ilgumo alyvos dėmė.

■0- Čikagoje 25 liuteronų baž
nyčios pastoriai reikalauja pasi
matymo su gubernatorium Ogil- 
,yįę. /jje protestuoja dėl planuo- 
jamb'Crosstown vieškelio* ku
ris paliesiąs daug liuteronų pa
rapijų.

♦ Amerikos laikraščių redak
torių grupė Pekine susitiko su 
premjeru Chou, kuris papasa
kojo amerikiečiams apie Lin 
Piao, buvusio gynybos ministe-1 
rio ir Mao Tse Tungo įpėdinio,! 
sąmokslą ir žuvimą. Premjeras 
pareiškė, kad niekas Lin Piao ne
įtarė ir jis pats tik panikos apim
tas išbėgo lėktuvu, kuris Mongo- 
lije nukrito. Tik po jo pabėgi
mo buvo rasti sąmokslo įrody
mai. Lėktuvas neturėjęs nei ra
dijo operatoriaus nei navigato
riaus ir mažai gazolino. Ameri
kiečiams ėmus smulkiau klausi
nėti, kalbėti apie neaiškumus, 
Chou En Lajus pareiškė, kad Lin 
Piao žuvimo aplinkybės esan
čios aiškenės už prezidento Ken- 
nedžio žuvimo aplinkybes. Jis 
netikįs, kad Osvaldas nušovė 
Kennedį. v

BLAKPOOLIS. — Britanijos 
valdančioji konservatorių parti
ja pradėjo savo metinę' konfe-. 
renciją pajūrio kurorte.

bus 
darbui.

Vaizdas iš neseniai (vykusio Japonijos premjero Tanakos vizito Pekine. Kai
rėje Kinijos premjeras Chou En Lay ir premjeras Tanaka geria tostą už 

naują abiejy valstybių ateitį.

V. Vokietija pradeda 
, ryšius su Kinija

PEKINAS. — Vakar V. Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
teris Walter Scheel ir Kinijos už
sienio ministeris Chi Pen g Fei 
turėjo pasirašyti diplomatinių 
santykių užmezgimo susitarimą. 
Vakarų Vokietijai Kinijos pri
pažinimas yra lengvesnis, nes ji 
niekad neturėjo normalių diplo
matinių ryšių su Tautine Kinija.

Vakarų Vokietija yra antra 
svarbumu Kinijos prekybos part
nerė. Rytų Vokietija Pekino 
valdžią pripažino jau 1950 me
tais. Tuo būdu, Pekine greitu 
laiku bus du vokiečiai ambasa
doriai.

/ Abiejų Korėjų 
pasitarimai'

SEOLAS. — Pietų ir šiaurės 
Korėjos delegacijų pasitarimai 
šiandien prasideda Panmunjomo 
kaimelyje, karo paliaubų dery
bų centre. Deryboms nėra nu
statytos programos ar darbo
tvarkės. Ji bus aptarta pirmose 
sesijose.

Pietų Vietname buvo kilęs rū
pestis dėl šių derybų ateities, 
nes paskutiniu laiku komunisti- 

įnės Korėjos spauda vėl pradėjo

•MADRIDAS. - Ispanijoje pa
sitraukė iš pareigų Valencijos 
universiteto rektorius >r devyni 
nrofesoriai fakultetų dekanai. 
Jie protestuoja prieš valdžios 
varžymus ir profesorių persekio
jimus. Madrido ir Barcelonos 
universitetai šį rudenį visai ne
atsidarė.

pulti Pietų Korėjos vyriausybę. 
Prezidentas Park Chung vėl va
dinamas spaudoje “išvaviku“ ir 
“fašistu”.
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JUOZAS KARIBUTAS

kelione aplink Pasauli
(Tęsinys) m

Seku kitos bažnyčios, bokš
tus,. kuriuos nurodė gera Yno-1 
tens, pridėdama reikaTirtgą 
paa škimmą,. kad ana bažny
čia esanti katalikų, o nuo ku-

— Prė'šau atleisti, kad truk-Į 
tižiu, — pradėjau kiek varžyda
masis.
čia galima sukasti archivysku-j 
"fą Liūdį? Jie abu susižiūrėjo, Į 
patraukė peči'^fc V prisipažino, 

r;o- aš jau tolstu, liuteronų. ^8fd tokio neką girdėję. 
NTio iąbai 'duobėto šaligatvio ii* .
plms vatomis žvyruoto, kb|da. poste- ubu archivyskupu 

... ' Ljgelred pkžįsfamė, bet tokio nė,
nežiBome.

— J& yin iš LietuVOs fr kiek 
■giKdėjati rašo poeziją.

— A, tai archi vyskupas Litfd-Į 
^■fg. jis iŠ Lietuvos ir vietosi 
spaudoje labai aWyriai bendra- į

norėjau sužinoti, kur

'— Čia -yra tik du tokiame |

Imi festivaliai. Jie prasideda ėjo j pabaigą. GaReše šoka ir 
balandžio ir gegužės mėnesiais.Įvažiuoja specialiai dekoduoti 
Tuos mėnesius jie vadina tagu vežimai, kur ineigaitės, pasi- 
ir kason. Tie jų festivaliai bū- puošusios taktiniais drabužiais, 
na nepaprastai gausūs, triukš-'armonikai grojaht, dainuoja 
mingi ir virtę tradiciniais. I jų krašto Llkloiines diunąs. 
juos suvažiuoja iš plačių apy- Žodžiu, visks miestas ant ojų. 

įlinkių ir Pagodoje esantis T6 Re to, j?i dar turi legenda- 
tonų varpas savo dūžiais gar- rinių festivalių. Liepos mėn. 
šiai paskelbia festivalių š'ežČF-’į^jesos festivalis (elektrinės 
no atidarymą. Tada jau pra- jyiesos)-, plaukų festivalis ir 
sideda vandens pylimas ant Pa- dar įdėtas Budos fėstivabų.

dekoruoti

vėl ima skalidėti. Einu, ifegi 
dabar irtlri ir pūsiaifkelyjė šu- 
pašriosš. Kai ja'u almėjau prie 
Idėbomfos geležimis aptverto 
k“cjno, kuris man priminė dau 
giau kalėjimą, pradėjo siriar- 
kiši loti šttneš. Atbi^go basas 
be-tTihikYš fr jūoš hėvaYė šATirt, I cfettrfaVja. Be to, rašo fr pde- 
kiek nustebęs, įieisdffmas inži'-.|riją.

/ J’e abu fš karto pasikeitė
gagėčiau ■matyli' toojaū -pa-prašė Į vidų. Karšta

i r labai ‘troškų. Vfeėras lieka 
šu inahirn ¥r paprašo 'sėstis. 
Sėdžiu ir rfaTratisi po kambarį.

ne, kaip nematytą turistą.
— fair aš 

kųrrigą? — užklausiau aš jį.
— Pi ašan plaukti, — jis at- 

sak^ Ir bč^tė hūbė'go i vidų.
■ŽVyniotas ta*kas toks dygus,stovi •įrianinas, bet kam- 

‘ o jis bėga sau lyg niekur nieko, barys labai užverstas be jokios 
Lšiūfc-u. Medžiuose Tinksm T| tvarkos badais fr taikraščiais. 
čiūTba paukščių būriai ir kve 
pia ką tik šviežia nupjauta žo

tu tena nosį fr pri mindama, ‘dine ii^ko'ffSėVv'udloš apėTsfrių 
kadaise Lietuvos laikų šieną- ’ ’ ’ ’* *v't

7 piūtės inetą. Netrukus gotiko
se pAsirOdo ne vienas, bet po
ra vyrų, iš jų išvaizdos aš jo-; 
kiu būdų irebūčiau spėjęs ku-

, higais 'esant. Gal dar ir del to, 
jrig tibu labai nešvariai apši- 
rėugę fr vietiniai. 'Gal hėsėnai. 
jie ką no'rs aplink kTėbdiiiją 
darbavosi ? Kas žiiio, bet voš 
pratarus keletą žodžių buVaū 
juū tikras, jog turiu reikalo su 
kinrigais.

Jie ištiesė riiėn rankas šūsi- 
pažinimui ir pasisakė pavar
des, užklausė, kuo jie galėtų 
padėti.

Midland Savings apt ar-, 
aaūja iaūmriito ir namų 
uaskolų reikalus visos žttffi- 
u apylinkes. Dėkojame ” 

• uitis už nūfms parodyti 
pasitikėjimą. Mes ndrė- 
<u+ne ‘būti Jums rtaudingi 
r ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

520,000.

• -

< sook Savings 
ifl 'aVcoO’nfs com- 

rfaify — 
'»i/arterĮy

IV

tvarkos badais ir laikraščiais.
Antrasis g~'zto, lyg atspėjęs 

-’.ano troškuli su nemaža skar-

sunkos skied Yriu. Atidaryda
mas jis man mškliia, kad tokį 
liuksūšą gauti čia neįmanoma.' 
Tas apelsinų sunkos dėžes at
vežęs- vienas jo draugas iš Ang
lijos.

Čia jokiu būdu tokių dalykų 
negausi pirkti, prideda jis 
man. Net seilės varva.matant, 
kai pila ant ledų apelsinų sun
ką. Kaip išlaikyti mandagumą, 
kad.nejiradcčian taip godžiai 
įgerti,* lyg iš Sacharos būčiau 
atvykęs, ir savaitę vandens 
nematęs

—^Prašau palaukti, — taria 
jis, aš tuojau paskambinsiu

MIDLAND 
SAVINOS 
AMD LOAM ASSOCIATION 

«4C ARCMfei AVTXUE 
CHJCAfiO, ILLINOIS $0Š32 

PHC®& 254-U7t

l t nd Loa n Association

i IStWQs

I 'EK ANNUM

on certificates 
OF $5000 OR MORE 

Twa Year Maturity

HER ANNUM

SHDRT TERM
3 or g Month term 

Minimum SI,000

Q PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF SIŪOO

One Year Maturity

godoje esančių Budos stovrių, 
statulėlių ir bokštų bokštelių. 
Ki tai p sakant, tada žmonės pa
siunta ir niekas nebesiskaito 
kam ir kur ant ko vandenį pi
la. Jie taip pat pila ir ant sa- kutinjs Pėgu Yoma kalnas. Pir- 

| vęs, nežiūrint kad ir apsirengę, moji jos dalis yra 900 pėdų il- 
§ Masiniai daro eisenas su tauti- gįo jr 700 pėdų pločio. Kita gi 

niais šokiais, įvairia muzika, dalis arba kaip jie vadina —- 
platforma, turi 1 420 pėdų ilgį 

ta vien azartiška vandens pils-.ir 327 pėdas plotį. Mažiausia 
tymo vieta. Jie pasidaro įvai-^-patalpa yra tik 50 pėdų pločio 
riausius vandens kranus; ku-'fč 200 pėdų ilgio. To vieta la- 
rie jų neturi, tie nešasi ant gal- įaj išgražinta auksu Ir inar- 
vos kibirus ir puodus vandens/ pmru, kuris gražiais ortiamen- 
Iš jų pila ant mažųjų Budos ’tais-bei graviūromis patraukia 
štovylėlių. Gi iš "andens švirkš-]ankyfojo akį. Be jau minėtų 

ant bokštų, dar yra 64 mažos Pagodos.

(Pabaiga)

DAR APIE SHWEDAG0 
PAGODĄ

Pagoda pastatyta imt Wu- 
nanio Singttara Hill; tai pas-

Luzerne Apskrities Tauro Klubo Valdyba. 1971 m. sausio 8 dieną buvo išrinkti rr vasario ? d. į pareigas įvesdinti - . > . - - virę-1
sekantieji Luzerne Apskrities Klubo Tauras valdybos nariai sėdi iš kairės Eugene Rosh is Exetier, finansų sek-»ir JŲ garsi t agOCld v
rętorius; Vito Paulauskas iš Plymouth — iždininkas; Leoiard Paltis iŠ Plymouth — sekretorius; Joseph Suka-’*- 
loski iš Hannover — prezidentas; Sylvester Kuchinskus iŠ Pringle — viceprezidentas. Stovi: Bob Turak iš Hun- 
lock Creek — sergeant-at-arms; John Timalonis iš Edwardsvitle, Thomas Godowskj iš Plymouth; John Laboda 
Tš Wilkes Karre, Ben Barzleski iš Hannover ir John Turack iš Wunlock Creek — direktoriai. Nuotraukoje trūksta 
direktorių: Joseph Rasavage iš Sugar Notch, Edmund Keris iš Plymouth, Mat Brussok is Kingston ir John Zubris 

iš Wilkes Barre.

į vietos spaudą, kur gausiu 
archivyškupo Liudwig adresą. 
Manau jie žino. Iš lengvo siūrb- 
čioju apelsinų sunką, kuri čia 
niekados man nebuvo taip ska
ni. •_ ,
— Štai jums ir adresas, — ta

ria jis. Ir pradeda pokalbi.
— Lietuva mažas kraštas, bet 

turi būti labai kultūringas. — 
Prideda, kad jis sprendžiąs iš 
to, kiek žinąs iš archivyškupo 
Liudwig,

— Apie savąjį kraštą mes vi
si kalbame, kad jis mums yra 
gražiausias. Taip ir man, jo 
tradicijos, kultūra bei meni
nės vertybės brangiausios. 
Lietuva, kaip ir visi kiti kraš
tai, meninių vertybių nuo se
nų senovės turi išsaugojusi ne
mažai.

Mūsų pokalbis buvo labai 
nuoširdžiai įdomus, ilgas ir

gesnės. 
žusiam, 
kydamas.

Stoviu fr galvoju, Lą dabar 
daryti. Nieko. Maunu nuo ko
jų batus ir ryžtingai antrą kar- 

1 tą į Shwedagon Pagodą pradė
jau kopti. Jaučiuosi, kreL ge
riau, nes kojines palikau ir tai 
netiek dilgina padus. Jei jos 
nukris, tada jau numovęs, me- 

prasmingas. Kai baigėme, jis siu į šalį. Nutariau Skubėti, nes 
kai lipi palengva, kiekvieną 
akmenėlį jauti. Tad’be atodai
ros spartinu žingsnius, žiūriu 
Į batus, kurie mano rankoje ir 
galvoju, kaip gera būtų jei jie 
atliktų savo paskirtį ir būtų ant 
kojų, 
tingai 
kliudo laisvai mojuoti.

Kai baigiau tuos labai dy
gius laiptus ir atsidūriau rajo
ne, kur išklota marmuru, pa- 
sijuau kiek geriau. Bet gi ir 
duotas adresas, , nei namo nu- 

Umerio, nei gatvės pavadinimo, 
metų jo berniukas. Apdovano-įo «Wesf-de/Pagoda”. Va
ju aš jį vielos valiuta, tai ly-’ “ - *
ir atsilyginimas jiems už var- 

įgą. Veža dar nevažiuotomis 
į vietovėmis. Labai daug parkų, 
į kur ganosi karvės, ožkos ir ke
letas avelių. Parkai ištrypti ir 
kaip ir p^ts miestas nepavydė
tinai atrod?. Norėčiau klausti

kodėl taip Čia yra, bet prie riiū- lu. O ir mūzos dažniau aplanko.
ssų susikalbėjimo žinau ■nieko Kai jau išein’’ iŠ Pagodos ra- 
nebus išsiaiškinta, — todėl ty- jono ir pasiimu aksį, basas sė
liu. džiu ir džiaugiuesi, kad paga-

Kai jau privežė prie Pagodos liau kelionę į Šitą garsią vietą 
rytinio įėjimo pusės, man net bangiau.
per širdį baimės šiuri0tdini nu-! Kartu pykstu ant Budos kam 
ėjo. Atsiminiau, kad Vėl reiks jis tokius potvarkius išleido ir
basam lipti per tiek daug aštrių kamuoja be jokio reikalo žmo-j tojo pritrenkia 
cementinių laiptų, kol daši-’nes.
kasiu iki Pagodos kiemd, kur FESTIX
marmuro švelnios grindys ko
jų padams bus kiek gailestin- šiame mieste prie t<

Dėkoju šofėriūi, atVe- stos Pagodos kis metai i engia- dingas. Man būnant, festivali 
o jis moja kažką ša-|-

tu leidžia aukštai 
bokšteliu ir pagaliau iš ypatin
gų švirkštų leidžia', j patį aukš
čiausią Pagodos bokštą. Vaka
rais festivalio metu iliuminuo- 

i tos vandens vaivorykštes pasa- 
' kiško gražumo, spalvingumo iš 

i ‘ žiūrovą savo

garsio-

grožiu.

Neteko matyti paties atida
rymo, kuris būnąs labai įspū-

•’NAUJIENAS
SROVI V ŽMONĖS: DARBININ- 
KAI. BIZNIERIAI. PR()FE>IO- 
NALA1, DVASININKAI, VALS- 
T YB1N1NKAI, MOKSLININKAI, 
life ŽINO, KAD -NAUJIENOS’' 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 
- ŽINIAS IR GERI? '’SIUS 

' RAŠTUS.

pašaukė tarną ir paliepė paimti 
; jo automobilį ir vežti mane į
Pagodą, kur galėsiu surasti tą 
garsųjį lietuvį, budistų archi- 
vyskupą Liudwig.

Dėkodamas už mielą priė
mimą ir pokalbį; atsisveikinu. 
Pasikeičiame adresais ir paža
dame susirašinėti. Žvvruotui 

Ttakučiu jis iki automobilio ma-’ 
n'e išlydi ir palinki labai lai- 
niingds keliones.

Važiuoju su labai menkai 
angliškai kalbančiu klebonijos 
šoferiu, o šalia jo kokių šešių

£

P ER A?

ON ALL PASSBOOK
Accounts

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINAMO bendrovė del bet kokfy 

jOfy niftrė pageri Rimy duoda paskofti IW16 $500.00 Tr d>ug?au tfn- 
kafridm'is O gal Jums yri rrrttiffngi pinigai del kitokiu
reikalu? Ar jei ntfurjtą nuosavo nėmp Vr įvėH Ruu’bPdo mokėti 
auki^rt Viuėrftas, įsigykite nuosavai na^nus.

DIVIDENDS ‘COMPOUNDED ČAIlV ' >ATD QŪAkVfc*LY

Bet koktalt fintntiniak r»il»T»K Vrtftkift* V

6245 Sik WESTERN AVE. TEL.’* ŲR fc’
M i • Mon. f? > m ft •> A Ma, Tu»c v ft Š, TtfuH. •< >rt. $ to a, s»t ? t0 n^b

West • :de,Pagoda”.
’ jdinasi vakarinėje pusėje Pago

dos. Klausiu vieną vietinį, klau
siu kitą, bet visi atsako, kad 
nežino. Pagaliau vienas seny
vo amžiaus žmogus, truputį 
kalbantis angliškai, veda ma
ne reikiam i kryptimi ir sako jį 
pažįstąs ir Žinąs kur jis gyvena.

Arch i vyskupas Liudwig pas 
mus yra vienas iš žymiausių 
žmonių, jis lietuvis, rašo poe
ziją. Labai gabūs žmogus”, — 
kalba lyg pataikaudamas tas 
mano vadoves ir eina eina nuo 
Pagodos žemyn į tokius daržus. 
Čia jau randami takus papras
tomis plytomis išklotus ir jos 
mano pavargusias kojas dari 
labiau vargina ir kaitina jau 
pro prakiurusių kojinių pa
dus. Pagaliau pasukame po 
dešinei ir surandatoe namą, 
kuriame tas populiarus lietu
vis gyvena. Koks nusiminimas 
ir nusivylimas, kai randame 
ant durų užkabintą spyną ir ži
nią, kad iš vkęs.

Aplinka, k -rtoje tas lietusus 
gyvena, labai graži. Parkas ir 
atrodo jau būtų galima vaikš
čioti 'su batais, bet ne, Pago
dos rajonas. AtkTšS'eikinu sim
patingą kenyX'^ Vados'ą, jam 
takai padėkodamas ir prie tre- 
tu\to Aurų palieku raštelį. Ei
nu ir iŠ toto dar apžvelgiu tą 
namuką, kuriame risai nėra 
jokio panaimnto, Jog tas garsus 
archivĄ’skupaš tfeturis g\\“en- 
tų. Paprastas, rudas, apvalių 
rąstų, mažai kuo Skiriasi niro 
tų bfednuofių, ką tik matytų 
namukų. Tiesa, čfa parke ir' 
tarpe didelių medžių, daug gė
lių ir grožio. Kaip poetui, gal 
jam čia ir labai gerai. Origina-

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alice Stephens
SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 22 D., LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFW SALEJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė — $8.00 asmeniui.
šokiams gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms <1739 Sa Halsted St, 

Chicago, Ill. 60008 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vaL po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE



1800 So. Halsted St Chicago, III 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
kokią

$3,00,

$1.00

$10.00

i

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

UNIVE

$6.00
$6.00

$2.00
$2.00
$530
$3.00
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1739 So. Halsted St, Chicago 8, DI. — Telef. HA 1-6100

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvfe, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių . gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
Intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis GHauda, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragediia įvyko bendra- 
darhiantdju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 dsL. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių, elgesys tragiškose dienose.

StefaniĮa Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. .Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia navergto lietu- 

. vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius nrilygsta perinusiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl, kietais viršeliais, kai
nuoja 8 dol. . '

Juozas Kapačlnskaj, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. - 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
naskntinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išrvškėjes nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą {spūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai anie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasiiuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl, $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami .
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6O6O«
atsilankanr darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

a. KRIŠTOPAITIS

TARZANAS
Tikras nuotykis Viduržemio jūroj

Kai vandenys vis dažniau pa
šiurpsta jūros paviršiuje ir de
besys saulę pilkai tirštu klodu 
padengia, mes, palikę paplūdy- 
mius audroms siausti, renkamės 
į jaukiai šiltas trobas patogiai 
leisti ilguosius rudens vakarus.

Mus įkandin sekąs rudens vė
jas, .įsiveržęs miestan, siautėja 
gatvėmis, gainioja miesto me
džių pageltusius lapus. Lapai, 
vengdami vėjo trankymų, slaps
tosi užkampiuose ar kur tarpdu
ryje. Nusiautęs miestą vėjas 
kuriam laikui kažkur dingsta, bet 
netrukus iš vakarų pusės ant sa
vo galingų pečių atitempia pri
tvinkusius tamsių debesų mai
šus ir juos pravėręs paleidžia 
miestu.. Vėjas smarkesniais 
pūstelėjimais taško lietaus čiur
kšles, pasiekiančias tolimiausius 
užkampius, Mes, sėdėdami prie 
kavos puodukų, stebime, kaip lie
taus lašai piktai krinta į langus, 
ir srovelėmis susijungę čiuožia 
stiklu žemyn.

Kol neturėjome radijo ir kitų 
prašmatnybių, rudens vakarai 
buvo vaiduoklių ir šiurpių pasa-

kų metas. Tad pagauti šios nuo
taikos vieną rudens vakarą da
linomės karo meto išgyvenimais. 
Parbėgę prisiminimais sausumą, 
sustojome ties jūra. Kadangi pa
siekdami šią šalį, visi keliavome 
jūra, tai visi turėjome dides
nių ar mažesnių joje išgyveni
mų.

Vienas iš pokalbio dalyvių di
džiavosi turėjęs įdomiausią nuo
tykį jūrose. Papildę puodukus 
karšta kava, kurios stiprus aro
matas sklido kambaryje klausė
mės jo pasakojimo:

— Mūsų trumpas gyvenimas 
dažniausiai srovena kasdieni
niais rūpesčiais. -Rečiau pasitai
ko nekasdieninių. Lyg upės van
denys besrovendami, sutinkame 
retkarčiais verpetus, bet per
žengę juos toliau vėl gyvename.

Šis mano gimtadienis, apie ku
rį kalbu, nebuvo kaip praeityje 
viens kitam panašus, nei ateity
je, žinau, nepasikartos.

Buvau atsitiktinai Viduržemio 
-jūroje. Norėdamas kuo iškilmin
giau atšvęsti gimtadienį, anks
tyvą rytą atsiradau “Charlton

Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną: ,

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, D1ENOJANT, gražiai irišta, 464 pusk________
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 push ____________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

. ISTORIJA, I dalis. 208 pusk įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — S2.00; H dalis, 225 >usL, įrišta 
minkštais viršeliais —____ ____________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— 

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi.------------------------------
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pust, ______ _____________ L___ _______________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —------------------
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusk, dabar tik____________________________

I lieji nesigailėjo “atskalūnų” ti-jir savo išradimą užpatentavęs 
tūlo adresu tų, kurie nuėjo į Tau- Kanadoje, JAV-bėse ir 25 ki- 
tinę liažnyčią. šiandien visa tai į t<>,e valstybėse. Tas išradimas 
keičiasi. Šventasis tėvas Paulius 'yra toks, kadis lėktuvo į debe- 
VI savo žygiuose suvienyti visus sis Įmetamos 3 svarų skardinės 
krikščionis, nepamiršo ir lenkų su sidabro jodo kristalais. Skar- 
tautinės . bažnyčios Jungtinėse ,dinėnis sprogus, į debesį pate- 
Valstybėse, savo metu persiųs- kristalai ir sukelia lietų, duž
damas jai telegramą su brolis-' 
kos meilės papreiškimais”.

Tautinės Bažnyčios steigėjas 
vyskupas Hodur buvo gyvai per
sunktas karštos patriotizmo dva
sios. To pavyzdys buvo Viešpa
ties Prisikėlimo vardo Brookly- 
ne bažnyčios įsteigimas. Apie 
tūkstantis, susirinkusių Lenkų 
Liaudies Namuose tautiečių gie
dojo “Bože, cos Polskę” ir apie 
Pilsudskio legionus, tuomi tei
kiant savo naujajai bažnyčiai 
vardą, simbolizuojantį Lenkijos 
iš numirusių prisikėlimą”.

nai didelę liūtį su perkūnija.
, Išradėjas sako, kad JAV tu
ri teisę naudotis jo išradimu, 

į bet privalo už tai “kompen
suoti”.

Greg Miller iš Montgomery, Ind., laimėjo metines kalakutu lenktynes ir gavo taurę, iš Davis Gra
ham, Nacionalinės Kalakutu federacijos direkto.'iaus. Laimėjusio kalakuto vardas — "Firebird"

Sovereign” laivo viršutiniame, nes jo išvaizda ir lankstūs jude- 
denyje. Suradęs kėdę, patogiai 
joje įsitaisiau veidu į rytus, no
rėdamas pagarbinti mūsų plane
tos globėjos, saulės močiutės, pa
tekėjimą jūroje. Viduržemio j ū- 
rij diena staiga pakeičia naktį, 
kuri išbraukia gražiuosius saulė
leidžius. Tėvynėj pavasario die
na prasideda su iškilmingu auš
ros pasirodymu, ruošiant saulei 
kelią, o vakarais svajingi saulė
leidžiai dar ilgai virpina žiogo 
smuiką ir jaunuolių širdis.

Rytų šviesa skubiai veržiasi 
visu dangaus skliautų ir Vidur
žemio jūra. Tyliai snūduravu- 
sios žuvėdros ramioj pavasario 
jūroj, pakilusios suko apie laivą, 
klykdamos šaukė virtuvės ber
niuką, kad nedelsiant išpiltų jū
ron kibirą maisto likučių. Ne
trukus pirmieji saulės spindu
liai, persivertę pro horizonto 
briauną, palietė beskrajojančias 
žuvėdras, kurios skaisčiau su
tviskėjo^ savo balta j ame aprėdė, 
vėliau saulės pluoštas leido
si stiebais ir pagaliau visas lai
vas maudėsi aukso spinduliuose.

Kilo saulė į aukštį, kilo pavie
niai keleiviai naują dieną pradė
dami. Atsiradę denyje, žvalgė
si į tolius ar stebėjo melsvąją 
jūrą, baltaisiais žvejų laivais nu
sagstytą. Senesnieji suartėję 
spėliojo dienos orą ir kiekvienas 
tyliai vylėsi išvengti audros ir 
jos teikiamų nesmagumų.

Jaunimas vėliau kėlęs, vėliau 
rinkosi denyje. Savimi užtikrin
tas, ar tai būtų sausumoj ar jū
roj, džiaugėsi gaiviu oru ir ryti
ne mankšta. Jų tarpe, vienas 
iš visų skyrėsi savo pranašumu. 
Aukštesnis negu vidutinio ūgio. 
Galvą dengė gelsvos, ilgokos gar
banos. Veidas ryškių lietuviškų 
bruožų. Akys, šios dienos jūrų 
spalva dengėsi. Žinome, kad jū
ra, kaip moteris, savo spalvas 
dažnai kaitalioja. Plačiai išvys
tyta krūtinės ląsta. Jo vikrūs 
šuoliai ir judesiai su pasigerėji
mu visų stebimi. Jis visų buvo 
vadinamas Tarzanu. Ateidamas 
į laivą, atsinešė porą lagaminų 
ir Tarzano vardą. Sklido gandai, 
kad jam būnant USA kariuome
nės pagelbiniuose daliniuose bu
vo prikergtas šis vardas. Many
čiau, neteisingai būtų tarti “pri
kergtas”. Jo tikrojo vardo neži
nojome ir nesistengėm sužinoti,

Jau išėjo jseniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina ?2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knyg? galima gauti Naujienose arba pasfunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

šiai pilnai atitiko šį vardą.
Girdėjom, kad Tarzanas gi

męs Dzūkijos smiltynų galulau
kės trobelėj. Tėvai buvo darbš
tūs, susipratę lietuviai, mylin
tieji savo gimtąjį kampelį. Len
kų partizanams nekartą įsiver
žus, tėvas šaulių būryn įsijun
gęs, atkakliai su įsibrovėliais ko
vojęs. Raudonajai armijai už
grobus mūsų žemę, netrukus 
NKVD pasibeldė vidunaktį į ga- 
lulaukio trobelę ir visą šeimą, 
tėvus ir seserį išdangino į Sibirą. 
Tarzanas tuo metu tarnavo pas 
stambesnį ūkininką ir tuo išven
gė tremties. Raudoniesiems siau
tėjant Lietuvoje, vengė lankyti 
šeimos išblėsusį židinį, bijoda
mas sulaukti artintųjų likimo. 
Glaudėsi svetimųjų sodybose. 
Vokiečiams rusus išvijus, vaka
rais vėl sušvito žiburėlis galulau
kės trobelės languose. Pureno 
tėvų žemę, triūsė apie trobelę. 
Atėjus sunkįąi valandai, prisi? 
minęs savuosius, dingdavo gre
timuose pušynuose, bėgiojo jų 
priedangoje ar laipiojo medžių 
viršūnėmis. Išvargus liūdnosios 
mintys išblėsdavo ir grįžęs tro- 
belėn, sukritęs po smūtkeliu mal
doj e įgydavo naujų jėgų vienišo 
gyvenimą tęsti. Tada galulau
kės žvakutė dar ilgai spinksėjo 
palaima naktį' pavėlavusiam ke
leiviui.

Sekmadieniais uoliai lankė kai
mo bažnytėlę. Maldoje prašė 
Aukščiausiojo palengvinti savų
jų vergijos dalią.

Kartą išsirengė į didesnio 
miestelio iškilmingus atlaidus. 
Susikaupęs maldoje nepastebė
jo, kaip pamaldos slinko į pa
baigą. Prie šventoriaus stovėję 
žirgai trypdami laukė savo šei
mininkų. Nebuvę gi tuo metu 
pamaldose iš savo langų stebėjo 
neįprastą reginį prie bažnyčios. 
Vargonams nutilus, altoriuose 
geso žvakės ir minia slinko di
džiųjų durų link. Pravėrus duris, 
šiurpus moterų aiktelėjimas baž
nyčioje aidu nuskambėjo. Pamal
džiųjų veidus baimė nusiaubė. 
Tuo metu Tarzanas, pamirkęs 
pirštą į šventąjį vandenį, dėjo 
priek kaktos ir jo ranka liko vie
toje styroti, pamačius tirštai 
Gestapo apsuptą bažnyčią. Iš pra
džių žmonės nesusigaudė, ko vo
kiečiai nori, bet greitai paaiškė
jo. Kiekvieną jauną vyrą, be iš
imties, tempė į gretą stovėju
sius sunkvežimius, šiuo būdu 
vokiečiai norėjo savo retėjančią 
kariuomenę papildyti. Tarzanas, 
patekęs į sunkvežimį, atsidūrė 
šiaurės Vokietijoj. Įvilktas į 
priešlėktuvinės apsaugos uni
formą sulaukė karo pabaigos.

Pokariniais metais Tarzanas, 
prisiglaudęs DP stovykloje, įvai
riais būdais stengėsi sužinoti sa
vųjų likimą. Pagaliau vieną die
ną pasiekė liūdną žinia: tėvas 
tolimos šiaurės kasykloje, už
griuvus uolai, motinai su se
serimi bekertant medžius, Sibi
ro šalčiuose, apleido šį ašarų ir 

i skausmo pasaulį. Ilgai svarstęs j

Popiežius pritaria 
tautinei bažnyčiai?
Amerikos Lenkų Susivieniji

mo organas Dziennik Zwiazkowy 
persispausdino iš Nowy Dziennik 
informaciją, esą “krikščioniškos 
brolybės sąjūdis, kokį pradėjo 
didysis popiežius Jonas XXIII ir 
kurį dabar tęsia popiežius Pau
lius VI, prasisunks į lenkų šir
dis ir to rezultate prasidės ben
dradarbiavimas visų, siekiančių 
Dievo tikslų realizavimo žemė
je”. Toliau rašoma:

“Rašoma tai ryšium su Len
kų katalikų tautinės bažnyčios 
1922 metais rugsėjo 11 dieną pa
rapijos Prisikėlimo įsteigimu. 
Lenkų Tautinės Bažnyčios stei
gimą Jungtinėse Valstybėse iš
šaukė visa eilė konfliktų. Atkak-

Kanados “oro inžinierius” 
nori gauti $95,000,000 
Bernard Power, Kanados 

! Oro Inžinierių kompanijos 
pirmininkas, apskundė teis
mui JAV-bių valdžią, reikalau
dama 95 milijonus dolerių už 
tai, kad jo išradimą dirbtinai 
sukelti lietų JAV-bių valdžia 
naudojanti sukelti lietui Viet
namo kare.

Power dirbtino lietaus sukė
limo būdą išrado jn-ieš 10 metii

LIETUVIAI MOKSLO 
PASAULYJE

Dr. Edvardas Kaminskas iš 
Departments of Medicine, Har
vard Medical School and Beth 
Israel Hospital, Boston. Mass., 
žurnale The Journal of Biologi
cal Chemistry, tomas 247, nume
ris 17, 1972 m. rugsėjo 10 d. iš
spausdino straipsni apie serumo 
iššaukiamą pagyvinimą proteinų 
sintezės Ehrlich pilvo auglio ląs
telių.

Dr. Edvardas Kaminskas bai
gė mediciną Yale universitete ir 
dabar yra atsidėjęs molekulari- 
nės biochemijos studijoms.

Saulius šimoliūnas

SKAITYK PATS IR F AB'AGING 
KITUS SKAITYTI

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį

FURNITURE CENTER INC
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. L I EPON I S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusL knyga.

grįžimo klausimą į galulaukės 
trobelę, apsprendė- negrįžti. 
Įsitikino, kad neužtenka būti me
džiaginiai beturčiu^ reikia būti 
dvasiniu paliegėliu, dvasiniu 
ubagu, kad bolševikuose tarp- 
tum. Jis gi iš tėvų paveldėjo me
džiaginį neturtą ir taurios dva
sios atsaparumą.

(Bus daugiau)

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, 'negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 

_ tolimu„ĮJetuvos praeitį- Lietixvoje>igyrenusieji ir Smetonos valdymo 
Iaikotarp| paistantieji žmonės? tvirtiną^ kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veikla.
’ J.' Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 

Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS .60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo įnė- 
nėšio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Adv. Jonas Našliūnas, šių 
metų rugsėjo 24 d. vakarą, Chį- 
cagoje, menės salėje,, minint 
advk. Zigmo Toliušio metinę 
mirties sukaktį, pasakė tokią 
kalbą:

Gerbiamosios ir Gerbiamieji!
Jau praėjo vieneri metai, kai 

Zigmas Toliušis išėjo iš gyvųjų 
tarpo. Tai buvo ne eilinis Lie
tuvos žmogus, o gilus teisinin
kas, plačiai žinomas advokatas 
ir visuomenės veikėjas. Jis pa
liko žymius ir reikšmingus pėd
sakus įvairiose gyvenimo sri

tyse, kuriose jam teko dirbti ir 
pasireikšti. *

Mano uždavinys atvaizduoti 
tamstoms Zigmą Toliušį, kaip 
advokatą, nes ši profesija jo 
gyvenime buvo pagrindinė. 
Neliestu Zigmo Toliušio plačios 
visuomeninės ir politinės veik
los, nes tai nušvies kiti kalbė
tojai. Aš noriu Tamstas supa
žindinti su advokato Zigmo To
liušio veikla

Man tenka gyventi emigraci
joje jau ketvirtoje valstybėje: 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Bra

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

............... t ■

Lietuvių maldykla Kazachstane
Visi žinome, kad lietuviai yra pristatę daug bažny

čių Amerikoje. Vienose bažnyčiose lietuviai dar tebesimel- 
džia, bet visoje eilėje bažnyčių šiandien jau meldžiasi ki
tataučiai. Veik visas jas kontroliuoja aukšti dvasiškiai 
airiai, kurie labai lengva plunksna lietuvių statytas baž
nyčias perleidžia kitiems arba įsako dar nugriauti, kaip 
tai padarė Chicagoje. Ko mes nežinome, tai kad Azijos 
gilumon prievartos darbams rusų išsiųsti mūsų tautiečiai 
jau prieš kelis metus yra pastatę bažnyčią Kazachstane.

Rusai emigrantai, prieš 50 metų ir vėliau pabėgę nuo 
komunistų teroro ir plėšikavimų, yra geriau informuoti 
apie gyvenimą buvusioje Rusijoje; negu lietuviai. Ame
rikos katalikai nežino, kada iš savo žemės ištremti lietu
viai ūkininkai sudarė savo parapiją ir sovietinėje tremty
je pasistatė sau maldyklą. Komunistų statomi Lenino 
kampeliai jų nežavėjo, o aplūžusios pravoslavų cerkvės jų 
netraukė. Paskutinis rusų emigrantų New Yorke leidžia
mas dienraščio numeris mini lietuvių katalikų bažnyčią, 
pastatytą Kazachstane.

Rusai emigrantai patyrė, ’kad tolimoje sovietų Azi
joje, už Baikalo, rusų pavergtame Kazachstane yra ke
lios lietuvių kolonijos. Vienoje tų kolonijų, didesnėje, 
Kustanajuje, lietuviai pasistatė bažnyčią, kurioje gieda
lietuviškas giesmes ir prašo Dievo, kad greičiau pasibaig
tų komunistų primestas išnaudojimas ir didysis vargs,s. 
Apie Kustanajuje lietuvių pastatytus maldos namus ru
sai emigrantai patyrė iš Kazachstano sostinėje, Alma — 
Atoje, išeinančioje Kazachstano Tiesoje. Tai toks pats 
rusiškas laikraštis, kaip ir Vilniuje Sniečkaus vadovau
jamų komunistų leidžiama Tiesa.

Rašinio autorius, peržiūrėjęs Alma Atoje rusų lei
džiamo laikraščio straipsni, tvirtina, kad jis paremtas iš 
Kustanajaus atėjusiomis informacijomis. Carų Rusijos
ir Sovietų Sąjungos gyvenimą gerai pažįstantis laikraštis 
ir autorius labai nustebo, kai patyrė, kad Kustanajuje 
galėtų būti katalikiška bažnyčia ir kad ją būtų pastatę lie
tuviai, kurių Kustanajuje anksčiau nebuvo. Kazachsta
no miestuose galėjo būti pavieni lietuviai, įvairiais būdais 
ten užkliuvę, bet jis negali įsivaizduoti, kad ten'būtų toks 
didelis jų skaičius, pajėgiantis net maldyklą pasistatyti.

<

“Kada psichologiškai susigyveni su faktu, kad 
reikalas eina apie Kazachstaną, kuriame mes nie- 

■ kad negirdėjome, kad ten būtų buvusi katalikiškoji 
bažnyčia, ir dar mažiau, kad ten būtų lietuviška ti-

kincioji bendruomenė, tai nesinori tikėti, kad iš tik
rųjų juodu ant balto skaitai, pirmon eilėn apie kata
likų maldos namus Kustanajaus mieste. Kaip tie na
mai ten atsirado ? ...

“Mes suprantame, kad į Kazachstaną tarnybos 
keliu galėtų būti pasiųti keli atskiri lietuviai su šei
momis, bet kada ten jų prisirenka tiek, kad galėtų 
sudaryti katalikišką parapiją ir ten statomi maldos 
namai, tai visas reikalas tada darosi labai panašus į 
masinį, ne tokį jau “savanorišką” perkėlimą, grei
čiausiai dėl apvalymo Lietuvos nuo valdžiai nepagei
daujamų elementų”. (Novoje Ruskoje Šlove, 1972 m. 
spalio 2 d., 3 psl.)
Ne kiekvienas emigracijoje esantis rusas žino, kad 

sovietų karo jėgos ir policija pirmos okupacijos metu iš
vežė daugelį lietuvių į tolimiausias Sibiro vietas, išmetė 
laukuose ir liepė gintis nuo šalčio, bado ir nuo žvėrių. 
Pradžioje jie negavo jokio patarimo, jokio įrankio ir ne
žinojo, iš kurio galo pradėti. Jie gynėsi bendromis jėgo
mis. Pirmiausia kasė duobes, kad galėtų apsiginti nuo 
šalčio, vėjo ir sniego. Vėliau statėsi palapinės, o dar vė
liau pasistatė namus ir, kaip matome iš pranešimo, pa
sistatė net maldos namus. Ilgus metus niekas į taip Dievo 
valiai paliktus tremtinius nekreipė jokio dėmesio.. At
važiuodavo sovietų valdžios paskirtas agentas, patikrin
davo gyvus, surašydavo mirusius ir vėl išvažiuodavo.

Niekas nieko nežinojo apie mažas ištremtų lietuvių 
grupeles, įsikūrusias už Kaspijos jūros, Uralo ežero ir 
Baikalo Kiniją liečiančių didelių kalnų papėdėje. Lietu
viai susigyveno su ten šimtmečius gyvenusiais kazach- 
staniečiais, mokėjo komunistams duokles ir tvarkė savo 
įvairiausius reikalus. Patirtis rodo, kad lietuviai sugebė
jo apsiginti labai jau nepalankioje aplinkoje.- Jiems teko 
kovoti ne tik su žiauriais gamtos elementais, bet teko bū-, 
ti labai atsargiems ir.su senais tų žemių gyventojais. - Lie
tuviai, užmiršę visus tarpušavius ginčus ir nuomonių 
skirtumus, pramoko vieningai dirbti ir gyventi. Kiekvie
nam buvo aišku, kas buvo lietuvių tautos priešas, kas lie
tuvius išvežė iš gimtinio jų krašto ir kam rūpėjo išnaikin
ti bet koks lietuviu tautos laisvės troškimas.

Niekas apie tuos Kustanajaus lietuvių maldos na
mus nebūtų žinojęs, jeigu ir ten nebūtų įsimaišiusi tų na
mų prižiūrėtoja ir valytoja Petronėlė Mickeviiėnė vietos 
mų prižiūrėtoja ir valytoja Petronėlė Mickevičienė vietos 
lietuvę moterį komunistai yra nuskriaudę, ne vieną jie 
dar nuskriaus. Dėl jos komunistai nebūtų ėję į viešumą.. 
Bet jie negalėjo pakęsti tame pačiame Kustanajuje buvu^ 
šio Albino Bumbliausko drąsos ir pasiryžimo ginti mal
dos namų prižiūrėtoją. Apie šiuos du drąsius lietuvius, 
drįsusius pakelti balsą prieš visagalius valdytojus, pako-, 
mentuosime rytoj.

visuomet buvo renkamas į Ad
vokatų Tarybą nariu ir iki 1940 
metų ėjo Advokatų Tarybos iž
dininko pareigas, J Advokatų 
Tarybą buvo renkami autori
tetingi advokatai, pasižymėję 
savo profesiniame darbe. Tai 
buvo garbės tarnyba ir Advo
katų Tarybos nariai už tas pa
reigas jokio atlyginimo negau
davo.

Zigmas Toliušis buvo labai 
pareigingas iždininkas. Kaip 
visur, taip ir advokatūroje, at
sirasdavo žmonių, kurie veng
davo nario mokestį sumokėti. 
Zigmas Toliušis, kaip iždinin
kas, tokiems advokatams kel
davo drausmės bylas už nario 
mokesčio nemokėjimą.
, Man prisimena dvi draus
mės bylos, skirtingos nuo kitų 
mokestinių bylų. Buvo du ad
vokatai, kurie nemokėjo ad
vokatūros nario mokesčių. Abu

kaip į pasipelnymo ob-j

zilijoje ir Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir stebėti tų valsty
bių teisinį gyvenimą. Tenka 
konstatuoti, atsižvelgiant į pra
eitus Nepriklausomos Lietuvos 
laikus, kad Lietuvos advoka
tai savo profesiniame darbe 
buvo tinkamoje aukštumoje. 
Jeigu palyginti su didelių įvai
rių valstybių advokatais, tai 
Lietuvos advokato etikos, gar
bės ir advokato pareigos pa
jautimo lygis buvo aukštesnis, 
negu daugelio kitų kraštų ad
vokatų.

Pavyzdį davė ir didelės reikš
mės turėjo Lietuvos Advokatų 
Taryba, kuri buvo advokatų 
administravimo , organas ir 
Advokatų Drausmės Teismas. 
Advokatų Tarybos vienu iš pa
grindinių stulpų buvo Z. Toliu
šis, kuris drauge su kitais Advo
katų-Tarybos nariais advokato 
etikos dėsnius formulavo ir nu- 
stainėjo. Lietuvos advokatų pa
grindinis etikos dėsnis buvo — 
sąžiningai savo teisiniu išsi
mokslinimu ir patyrimu patar
nauti klijentui, nežiūrėti į kli
entą,
jektą. Advokato profesija ne 
pasipelnymui, bet sąžiningam 
patarnavimui visuoemenei ir 
teisingumui.

Zigmas Toliušis buvo priim
tas į Lietuvos advokatus 1924 
m. Jis gyveno Kaune, kur ir 
vertėsi advokato praktika. Jis 
buvo vienas iš žymesniųjų ad
vokatų ir buvo sau sudaręs di
delį vardą, kaip baudžiamose 
bylose kaltinamųjų gynėjas. 
Zigmas Toliušis, iš prigimties 
kruopštus, labai gerai pasiruoš
davo bylose, smulkiai išstudi
juodavo tardymo ir visą esa
moje byloje kaltinamąją me
džiagą, sąžiningai atlikdavo, 
kaip advokatas, savo pareigą 
ir buvo Lietuvoje-vienas iš stip
riųjų baudžiamose bylose gy
nėju. Buvo pareigingas ir pla
čiai žinomas Lietuvoje advo
katas, todėl buvo kviečiamas 
gynėju didesnėse kriminalinė
se bylose. Jis taip pat vertėsi ir 
civilinių bylų praktika.

Kaip pavyzdį priminsiu Klai
pėdos Krašto nacių Neįmano
— Sasso baudžiamąją bylą, 
kur Zigmas Toliušis ir Mykolas 
Sleževičius buvo Lietuvos Tau
tininkų Valdžios, nors ir opo
zicijos žmonės, bet kaip žymūs 
advokatai, pakviesti atstovaū- 
i nužudytojo Jasučio įpėdinių 
civilinį ieškinį, kad padėtų 
byloje ^prokurorams Kariuo 
menės Teismo generolui Vy- 
meriui ir Monstavičiui sustip
rinti apkaltinimą. Kaip teko 
girdėti, Lietuvos Vyriausybė
— Sleževičiui ir Z. Toliušiui 
—. Sleževičiui ir Z. Toliušruiž 
užmokėjo honorarą toje bylo
je kiekvienam po 20.000 litų.

Zigmas Toliušis nuo 1925 m.

advokatai neblogai vertėsi sa
vo profesija. Mėnesinis advo
kato nario mokestis Advokatų 
Tarybai buvo nustatytas 5 litai. 
Ne vieną kartą tie advokatai 
yra gavę iš Advokatų Tarybos 
ir įspėjimus ir griežtus papei-
kimus už nario mokesčio ne
mokėjimą, bet tas jų nepaveik
davo. Abu tie nedrausmingi 
advokatai buvo skolingi Advo
katų Tarybai apie 1000 litų ne
sumokėtų mokesčių kiekvie
nas. Pagal naują advokatūros 
įstatymą, paskelbtą 1933 m., 
Advokatų Taryba turėjo teisę 
nubausti advokatą pinigine 
bauda iki 3000 litų. Abiem ad
vokatams buvo iškeltos Advo
katų Taryboje drausmės bylos 
už nario mokesčių nemokėji
mą. Vienas-jų į Advokatų Ta
rybos posėdį atvyko. Zigmas 
Toliušis, kvosdamas kaltina-, 
mąjį, užklausė: — Kodėl Tams
ta toks asocialus ir nemoki na

trio mokesčių? Kas gi įjūtų, 
jeigu Visi tokie būtų, kaip 
Tamsta? Advokatų Tarybai 
reikia išlaikyti raštinės tarnau
toja, reikia paremti aukomis 
ir kultūrinius reikalus, ir spau
dos leidinius išleisti. — Kalti
namasis kolega atsakė, kad 
neturįs pinigų. Zigmas Toliu
šis jam pareiškė: — Jeigu Tam
sta toks nepareigingas ir igno
ruoji Advokatų Tarybos pa
tvarkymus, tai Advokatų Ta
ryba prašalins Tamstą iš advo
katų tarpo. — šis atsakė Tary
bai, kuri susidėjo iš 9 visuoti
no advokatų susirinkimo iš
rinktų narių: — Jeigu mane iš- 
mesite iš advokatų, tai aš atei
siu į Advokatų Tarybą ir šia
me kambaryje ant lempos pa- 
sikarkarsiu.

Kitas kaltinamasis, kuris tu- 
rėjo didybės maniją, Visai ne
rado reikalo atvykti į teisia
mąjį posėdį. Abu šie advoka
tai buvo nubausti pinigine bau

da po 2000 litų. Pusė baudos pa
gal įstatymus ėjo į Teisingumo 
Ministerijos pajamas, gi kita 
pusė teko Advokatų Tarybai; 
Zigmas Toliušis, kaip Advo
katų Tarybos iždininkas, pa
naudodavo visus teisėtus bū
dus ir nario mokesčius išreika
laudavo. t '

Nemalonus tai buvo darbas, 
bet Zigmas Toliušis nevengė 
jokių darbų. Be vadovavima 
darbo, jis buvo save apkrovęs 
ir visokiais kitais paprastais 
darbais, kurie buvo reikalingi 
ir naudingi advokatūrai.

Zigmas Toliušis nuo 1927 m. 
iki 1944 m. sudarydavo, sure
daguodavo ir išleisdavo 400 
puslapių Teisininkų kalendo
rių. Tame kalendoriuje buvo 
nurodytos visos Lietuvos teis
mų įstaigos ir adresai, visų 
teismų darbuotojų vardai, pa
vardės, advokatų gyvenamos 
vietos ir adresai. Tas kalendo
rius buvo lyg oficialus leidinys, 
kiekvienam advokatui reika
lingas praktiškam darbui. Ten, 
tame kalendoriuje, buvo nu
rodytos visų teismų bylų pri
klausomybės ribos, kuriame 
teisme tos ar kitos gyvenamos 
vietos bylos turi būti keliamos.

Zigmas Toliušis drauge su 
advokatu Vladu Požėla surink-, 
davo ir išleisdavo Vyr. Tribu
nolo kasacinių civilinių bylų 
sprendimų rinkinį. Tokių ka
sacinių sprendimų buvo išleis
ta 10 knygų, kuriomis žymes
nieji teismai ir advokatai nau
dojosi savo profesiniame dar
be, nes tuose kasaciniuose 
sprendimuose Vyr. Tribunolas 
išaiškindavo, kaip suprasti vie
no ar kito įstatymo prasmę, 
sprendžiant civilines bylas.

Zigmas Toliušis buvo surin
kęs kelerių metų Advokatų Ta
rybos svarbesniųjų drausmės 
bylų sprendimus ir išleidęs at
skira knyga, Tuose sprendi
muose buvo aiškinama advo
kato etikos, garbės ir profesi
nės pareigos klausimai. Ta 
knyga buvo lyg rankvedis jau
niesiems advokatams, profesi
niame darbe. -'

Zigmas Toliušis 1941 m. bu
vo išrinktas Advokatų Tarybos 
pirmininku ir išbuvo tose pa
reigose iki 1944 m. Advokatų 
Tarybos pirmininko postas — 
tai labai garbinga vieta, tai 
kolegų advokatų pripažinimas 
moralinių ir profesinių aukštų
jų kvalifikacijų advokato pa
reigose. Kultūringose ir teisi
nėse valstybėse Advokatų. Ta
rybos pirmininkas laikomas 
reikšmingesnis, negu Teisin
gumo Ministras. Nepriklauso
moje Lietuvoje Advokatų Ta
rybos Pirmininkais buvo všie 
pirmaeiliai žmonės ir žymūs 
advokatai: Vladas Stašinskis,

(Nukelta į 5 psl.)
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Gerai miegojome ir anksti prabudome. Ne praba

dome, bet mus pabudino. Mus iš miego prikėlė keistų 
paukščių balsai. Pasirodo, kad netoli buvo keli aukšti 
medžiai. Matėsi vienas ąžuolas ir kelios pušys. Dar 

1 toliau matėsi ir .eglių. Koki tie paukščiai galėjo būti, 
" mudu nežinojome, jų nematėme. Bet iš balso atrodė, 
kad jie turėjo būti dideli. Mums atrodė, kad jiedu šau
kė kitus paukščius ar žvėris, ar žmones artyn. Balsas 
buvo keistas ir nesuprantamas. Man atrodė, kad tie 
paukščiai šaukė lietuviškai: “Eikš čia!” Vienas suriks 
“Eikš čia”, o vėliau kitas labai panašiu balsu, tiktai 
truputį kitokiu tonu kartojo tą patį. Mano Stasekas 
nežinojo, ką tie balsai reiškia, bet kai aš jam pasa
kiau, kad jie kažką kviečia ateiti čia, kur mes esame, 

-thi jis susirūpino.
— Iš kur tu žinai, kad jie kviečia — jis manęs pa

klausė.
— Ar tu negirdi, ką jie sako? — atsakiau.
— Girdžiu, bet nesuprantu.—jis aiškinosi.
— Jie šaukia, kad ateitų čia. “Eik čia!” — lietuvis-, 

kai reiškia — “Come here” — aš jam paaiškinau.
— Na. tai kaip jau čia tie paukščiai lietuviškai kal

bės? — jis nustebęs klausė.
— Aš nežinau kaip, bet aš tau sakau, ką jie sako, 

i- paaiškinau.
Nieko aš jam negalėjau paaiškinti, bet jis atsikėlė ir 

pasiūlė man keltis ir keliauti pas ūkininką, kuris dar 
turėjo būti už kokių 20 mylių. Keliauti aš dar norėjau, 
bet ir neužmigau. Man atrodė, kad mudu anksti įlin
dome į šieną, todėl mes anksti ir prabudoine. Paukš

čiai kurį laiką dar pašūkavo, bet netrukus ir jie aptilo. 
Nejučiomis mudu tai užmigome. Iš kupetos mus išver
tė kylantieji saulės spinduliai.

Tiktai apie vidudienį mudu pasiekėme tą ūki, ku
rio ieškojome. Jokio parašo niekur nebuvo, jokių di
desnių pastatų nesimatė. Ėjome mums nurodytais ke
liais ir keliukais, kol pastebėjome porą kertamųjų ir 

I kelis vyrus, triūsiančius apie javus. Prie bakūžės nieko 
neradome, užtat ėjome tiesiai į laukus.

Iš tolo užklausėme, ar čia tokio ir tokio ūkininko 
ūk is. Dabar pavardės aš nebeprisimenu, bet žinau, 
kad pavardė buvo prancūziška.

— O ko jūs norite? — paklausė vienas vyras, jau 
gerokai peršokęs 50 metų. Plaukai jo jau buvo žili, bet 
dar buvo gerokas jų pluoštas.

— Mes norime surasti patį šeimininką, šios farmos 
savininką, — atsakėme laužyta angliška kalba.

— O ką jūs jam norite pasakyti ? — jis ir vėl paklau
sė.

Pasakiau, kad esame iš Montrealio. Ten dabar kiek 
sumažėjo darbai, mudu norėtume vasarą padirbėti 
laukuose.

— O iš kur jūs gavote šios farmos adresą? — jis vėl 
paklausė.

— Mes buvome sustoję Winnipeg^ kur tas ūkinin
kas gyvena, tai ten mums ir davė šios farmos adrcsią.' 
Mes ir Čia atvažiavome.

— O kaip jūs važiavote? — jis ir vėl paklausė.
Pasakiau, kad pradžioje važiavome Šaskatūiią, 

o vėliau paėmėm traukinį, kuris mus atvežė Į Maple 
Creek, o iš ten jau pėsti ėjome.

— O kaip jūs čia kelią radote? — jrs toliau klausi
nėjo.

— Maple Creek stotelėje radome žmogų, kuris šias
4 _ naujienos, Chicago «, ilu

vietas gerai žinojo ir mums nurodė kuriais keliais eiti ir 
kaip šią vietą rasti.

— Tai gerai, kad atvažiavote, ūia darbo yra, — jis 
mums atsakė. — O aš esu šios farmos savininkas. Ma
ne vadina Franku.

Tai jau buvo kitas reikalas. Mes susiradome patį 
farmos savininką ir žinojome, kad pasiekėme šios ke
lionės galą.

— Jeigu norite dirbti, tai galite tuojau ir pradėti, —- 
jis pasakė.

— O ką mes turime daryti? — aš paklausiau.
— Matote, kiek Čia prįkirsta kviečių? Tai gerai, et- 

kite iš galo ir statykite pėdus į gubas, kad pradžiūtų, — 
jis mums paaiškino.

Jis tuojau priėjo prie kelių nupjautų ir surištų pė
dų, pastatė du pėdus, prie jų pristatė dar du pėdus ir 
liepė kitus taip statyti. Jis norėjo, kad gubos būtų vie
noje vietoje. Jis mums aiškino, kad Čia atvažiuos- ku
liamoji, tai bus geriau jai kulti, nereikės iš vienos vie
tos važinėti į kitą.

Man tai buvo lengvas darbas. Tėvo ūkyje aš pėdus 
pats gerai pažinau ir žinojau, kaip juos statyti, kad 
nelinktų į šoną ir neišvirstų. Kiek sunkiau buvo mano 
Stasekui. Apie laukų darbus jis neturėja jokios nuovo
kos. Jis buvo išaugęs miestelyje, tai laukų darbai jam 
buvo svetimi. Jam ir Į galvą neatėjo mintis, kad žemė 
nelygi ir ne kiekvienas pėdas vienodai surištas. Nely- 
giausion žemėn galima pastatyti bet kurį pėdą, jeigu 
tinkamai pasuksi nupiautą šiaudų kraštą. Lygitm že- 
mėn lengva paslalyti lygų pėdą', bet nėlygion žemėm la
bai lengva pastatyti nelygų pėdą. Reikia tiktai ilgesnį 
pėdo kraštą statyti į virbalo išplautą užuoganos dalį. 
Virbalu aš čia vadinu akėtvirbalį, kuris gerai išakėtoje 
užuoganoje išrėžia vagelę.

Pradžioje mudu abu kartu statėme gubas, bet ne-
- THURSDAY, OCTOBER 12, 1972

trukus aš pastebėjau, kad man nėra jokio išrokavįmo 
su juo statyti. Aš pastatydavau tris, o mano Stasekas 
dar nebuvo tikras ar j'o pastatytoji viena gerai stovės. 
Vėliau ir jis pramoko, bet pradžioje jam tai buvo di
delis dalykas. Jis statė savo eilę, o aš pasirinkau kitus 
tris pradalgius ir statinėjau savo eilę. Man, žinoma, 
daug geriau sekėsi, nes aš turėjau stipresnes rankas. 
Paimtas pėdas man iš rankų jau neišsprūsdavo. Jis at
sistodavo ten, kur aš jį pastatydavau.

Pirma diena pasitaikė gera. Darbas laukuose mane 
išvargino, bet kai atnešė vakarienę, tai ji buvo dvigu
bai skanesnė.

Pasirodo, kad Saskatschewano ūkininkai savo ūkiuo
se nieko negamina. Jie atveža valgį iš miestelių ar di
desnių ūkių. Ten dirbo dar keturi vyrai. Du buvo prie 
mašinų, o du pagelbėjo. Rūgins ir kviečius kirto ark
liais, o kūlė garine mašina. Prie rugių kirtimo buvo du 
vyrai, samdyti rugiapiūtei ir kviečiapiūtei. Jie buvo 
samdomi tiktai kviečiams kirsti.

’Netrukus mes išaiškinome, kad tame ūkyje vasaros 
metu dirbo savininkas Frankis. Jis buvo nusamdęs pri
žiūrėtoją, kuris tiktai prižiūrėja darbininkus, bet pats 
taip pat mažai tedirbo. Jis šiame ūkyje negyveno. Jis 
tūrėjo savo didelį ūkį, kurį turėjo prižiūrėti ir dirbti., 
Kanados ūkiai yra nepaprastai dideli. Mūsų savininko 
ūkis turėjo bent tūkstantį akrų žemės, žemė buvo ne
paprastai gera ir derlinga. Ji buvo labai lengva dirbti 
ir veikIdekviėną metą atnešdavo gerą derlių.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ

ir.su


DR. ANNA BALIONAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR. GERKLES LIGOS 
PMTAJKO AKINTUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso t»l«f.: PROSPECT 8-3229
Rozid. t»l*f.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 Iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rerz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR’MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
\ 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs Stambinti 374-8012
Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais įj- penktadieniais 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas.

Rez. 324] WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PAGERBĖ ADV.
(Atkelta 8 4 psl.)

Petras Leonas, Mykolas Sleže
vičius, Vladas Požėla ir Zig
mas Toliušis.

Man teko Zigmą Toliušį la
bai gerai pažinti, Drauge dir
bome Advokatų Taryboje 10 
metų. Jis buvo iždininku, vė
liau pirmininku , o aš — sekre
toriumi, daug bendrų reikalų 
teko atlikti Advokatų Tarybos 
raštinės darbe. Advokatų Ta
ryba posėdžiaudavo kas antrą 
antradienį, išskyrus atostogų 
laiką (liepos ir rugpiūčio mėn.). 
Posėdžiai prasidėdavo vakare 
6 vaL ir baigdavosi apie 9 vai. 
Po posėdžių Zigmas - Toliušis 
mus kviesdavo į Konrado ka
vinę, sakydamas, kad mums 
reikia privačiai pabendrauti, 
kad geriau vienas kitą pažintu
me, o mes tik teismuose bylo
se ginčijamės vieni su kitais 
teisiniais reikalais, o artimai 
nebendraujame. Po Advokatų 
Tarybos posėdžių Konrado ka
vinėje prie kavos puoduko daž-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71rt STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Razida 388*2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

CRADINSKAS
MODERNUS 'STEREO

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISIMAS 
akušerija ir MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepta. skambinti MI 3-0001.

TIK 59.95
2512 W. 47, ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

♦ --L?* r' M rf e-..’:

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCELIŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Sol KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

. ; 471-0225. ė
Valandos pagal susitarimą.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.-

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

Zz—--------

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. - 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
.virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. •

.. ..Trečiadieniais uždaryta.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1496 kil. A. M.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”. -

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Lietuviy-kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef;: HEmtock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

nai pasėdėdavome iki 11 vai. 
vakaro Zigmas Toliušis, Myko
las Sleževičius, Vladimiras 
Stankevičius, aš ir retkarčiais 
Vladas Požėla. Pokalbiuose 
dažniausiai Zigmas Toliušis 
keldavo ir sielodavosi Lietu
vos gyvenimo negerovėmis, 
būdavo patenkintas kai kuriais 
valdžios darbais, kurie, jo ma
nymu, buvo naudingi lietuvių 
tautai, pakritikuodavo, kas jo 
manymu, buvo netinkama.

Zigmas Toliušis buvo suor
ganizavęs būrelį teisininkų tais 
pačiais privatinio padraugavi- 
mo ir teisės pagerinimo sume
timais, kad susirinkę pakalbė
tume, kas teisėje taisytina ir 
keistina. Rudens ir žiemos lai
ku tas.būrelis teisininkų Zigmo 
Toliušio kvietimu susirinkda
vo Metropolio restorane 9 vai. 
vakare vakarienei. Tų vaka
rienių nuolatiniai dalyviai bū- 
'davo advokatai: Mykolas Sle
ževičius, prof. Kazys Šalkaus
kas, prof. Vladimiras Stankevi
čius, Zigmas Toliušis, docentas 
Antanas Tumėnas, prof. Simo
nas Bieliačkinas, Viktoras 
Fridšteinas, Valstybės Tarybos 
narys Jurgis- Byla, Vyriausio
jo Tribunolo teisėjas Česlovas 
Butkys ir jaunimo atstovai, 
taip mus vyresnieji tuo metu 
vadindavo: docentas Antanas 
Tamošaitis, privatdocentas Do
mas Krivickas ir adv. Jonas 
Našliūnas. Pradžioje pakalbė
davome apie teisės reikalus, 
apie Vyr. Tribunolo sprendi
mus, apie Valstybės Tarybos 
darbo projektus, b vėliau tęs
davosi įvairūs pokalbiai ir teis
mo srities anekdotai, kurių di
džiausias pasakorius buvo prof. 
Simonas Bieliačkinas. Apie pu
sę 12-os vai. vakaro vyresnieji 
skirstvdavosi namo. Dažnai 
mes, jaunesnieji, pasilikdavo
me pasėdėti prie arbatos stik
linės vėliau. Prie mūsų beveik 
visuomet prisijungdavo prof. 
Simonas Bieliačkinas, o kartais 
Mvkolas Sleževičius.

'Zigmas Toliušis gyvehiilie 
bUvo kuklūs, nevartojo 
giųjįj gėrimų, nerūkė, 
draugiškas ir socialūs,
idealistas ir didelis Lietuvos 
patriotas.

to, manydamas, kad gal kuo
mi nors galės būti naudingas 
savo tautai. Jis buvo bolševikų 
persekiotas, 3 kartus areštuo
tas, daug metų išlaikytas kalė
jime. Išleistas iš kalėjimo, jis 
buvo 10 metų bolševikų ištrem
tas į Sibirą. Grįžęs iš Sibiro, 
Zigmas Toliušis, keletą metų 
pagyvenęs, mirė 1971 m. rug
sėjo mėn. 12 d. Kaune.

Zigmas Toliušis, i&ankin- 
tas bolševikų kalėjimuose ir 
ištrėmime, nepalūžo savo dva
sioje, nenusilenkė bolševikams 
ir garbingai praėjo savo gyve
nimo kelią.

To didelio Lietuvos patrioto 
ir žvmaus teisininko šviesiai at
minčiai aš žemai lenkiu savo 
galvą.

Jonas Našliūnas

B .1972 m. spalio mėn. 6 dieną iš okupuotos Lietuvos gau- 
| ta telegrama, kad 1972 m. spalio mėn. 3 d., sulaukęs 60 
I metų amžiaus, mirė
Į A. + A.

JONAS PADVAISKAS
Išbuvęs 17 metų tremtyje, Sibire.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Bronė, duktė 

Gražina, žentas Algis, gyvenantieji ok. Lietuvoje.
Sesuo Anelė Mackevičienė (Padvaiskaitė), jos vyras 

Juozas, brolis Petras Padvaiskas, su šeima, gyvenantieji 
Chicagoje, ir kiti giminės, raugai bei pažįstami.

Nuliūdę: Sesuo, brolis ir švogeris.

JOSEPH BREDIS
<xyv> 7124 So. Maplewood Ave.

Mirė 1972 m. spalio mėn. 10 d., 1:30 vai. ryto, sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio aps., Naujamiesčio paraph Pre- 
viskio kaime. '

Amerikoje išgyveno 63 metus. ; t _
Paliko nuliūdę: žmona Veronika, pagal tėvus Tamošiūnas, sūnus 

Bruno, marti Eleanore, duktė Ksavera .Veatch, žentas Ned; anūkės — 
“Nedra Marks dr Cynthia Thomas, 2 proanūkai; seserys — Antanina 
Grigonis ir Kazrunė Astrauskas; pusseserė Uršulė Marcinkus, jos vy
ras Michael, švogeris Bruno Tamošiūnas, giminaitė Katherine Lukas 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. ? L

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Penktadienį spalio 13 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios. į Lietuvių Tautines kapines. . .. . r

Vią a. a. Joseph Brędis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, duktė, seserys, giminės.

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

svai- 
būvo 
buvo

Užplūdus Lietuvą bolševi
kams, jis neapleido savo kraš-

BŪTINI KRIKŠClONIl
■f

= w CTTniMi S M g g 1 g žLS K.B 1 111 I

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai
KIEKVIENA DIENA
HusivHIcę nuo savęs ^^ll ^<^099 su |o darbais, o apsivilkę nauju, 

tuo, kuns atnaujinamas pažinime, pagal paveiksią to, kuris jį sutvėrė.
KoL 3-A 10-

Seni daiktai praėjo, o vis nauja pastojo tik mūsų mintyse arba valiose. 
Tikrenybėje visi daiktai persimainys tik tada, kaip šitas mirtinas apsivilks 
nemirtingumu, o šis pagindamas bus prikeltas nepagendančiu — šlovėje, 
galybėje ir kaip dvasinė esybė. Bet tuo tarpu norėdami būti vertais daly
vauti Pirmame Prisikėlime, iš mūsų reikalaujama, kad išrėdytame norą ir 
troškimą būti tais, kokiais turime būti po Dievo akių; o nieku būdu geriau 
neprirodysime Viešpačiui ar mums patiems savo gerus norus, nei negalėsi mę 
pasirodyti naudingesniais, kaip per rimtą dabojimą savo širdžių ir minčių

. Kristūs pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet m 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kri» 
tąus težnySa. J visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai garsi te, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDiTIONED KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DR. 1E0NAS SENUTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.; 776-28S0
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tell: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir’ nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Ilgų metų Naujienų bendradarbiui ir nuo

širdžiam Naujienų vedamo darbo rėmėjui

Inžinieriui

KSAVERUI KAUNUI
tragiškai žuvus, skausmo valandoje našlei

Jūrai Kaunienei ir broliui Jonui Kaunui nuo-
. . .. . e*. ____*

širdžių užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Naujienų Redakcija

Inžinierius 
KSAVERAS KAUNAS

GyV. thicagojė, ’6720 So. Winchester
Darbo vietoje tragiškai žuvo 1972 m. spalio, men. 10 dieną, 2:15 

riiin. p. p., sulaukęs 57 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Sakių aps., 
Sintautų vis. - r- ' , . . t

Paliko nuliūdę:, žmona Jūra Dubinskaite - Kaunienė, brolis Jonas 
Kaunas.^ Lietuvoje liko brolis Jurgis šū seimą ir daugelis kitų gimi
nių, draugų bei pažįstamų. . . /
_ , šeima prašo gėlių nesiusti. Vietoj gėlių, aukas galima pasiųsti 
Technikos žodžiui arba Naujienoms.

Priklausė ^Lietuvių Tautinių Kapinių vadovybei, ’Lietuvių inžinie
rių draugijai, varpininkams ir kitoms organizacijoms.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį, spalio mėn. 12 d_, po pietų 
Marquette Parko Petkaus koplyčioje, esančioje 2533 West 71st St..

Atsisveikiriiriias Įvyks penktadienio vakarą. Laikas bus paskelb
tas lytoj. - E . . . , : . > L ; A. ’.............. *

šeštadienį, spalio 14 dieną bus lydimas iš koplyčios į Lietuvių 
tautines kapines.

Visi a. a. inž. Ksavero Kauno giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kVieciami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. ~

Nuliūdę lieka:
Žmona fr broli*.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

Į DOVYDAS P. GAIDAS GĖRALDAŠ F. DA1JWD 

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

•.. X-<
I 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE

• Telefonas: LAfayette 3-0440

MODEKN1ŠKOS Alk-CONDiTIONED KOPLYČIOS
I X

V-m H ■—h— .-riM II I .mW  NV'r --  

NARIAI

Chicagoš
Lietuviu

AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS DIENA 

!P. NAKTĮ

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

Laidota vių
Direktorių
Assočiačijos

Turime 
KOPLYČIAS visose Miesto 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
niw So. UTUAbiiCX AVENUE, 'phone: YArus 5-3401

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. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
„.CHIRURGAS^ 
2454 WEST 71st STREET

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbsen 8-6195

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

— Našliu Klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks spalio 13 d., 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Visi nariai prašomi susirinkime da
lyvauti, nes turėsime daug svarbių 
reikalų aptarti. Klubo tradicinis di
dysis banketas įvyks spalio 15 d., sek
madienį. Folonia salėje. 4606 Archer 
Avė. Gros šaunus Jurgio Joniko or
kestras. K-

_________ f

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadienį, spalio 15 d., 
1:00 vai. popiet, Hollywood svetainėje. 
2417 W. 43rd St. Nariai, malonėkite 
atsilankyti, nes reikalinga išrinkti 
darbininkus metiniam parengimui, 
kuris jau artinas.

Rožė Didžgatvienė, rast.

Lietuviu Tautinių Kapinių direktoriui ir uoliam 
kapinių puoselėtojui

Inžinieriui•KSAVERUI KAUNUI
darbo vietoje tragiškai žuvus, jo našlei Jūt^i Kaunienei 

ir broliui Jonui Kaunui nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

BUTKUS - V-ASAITIS
1446 So. oūth Avė., Cicero, III. 'Phdne: OLynipic 2-jO(ū»

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

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

Talaf.: PRospect 6-5084

BlZNLKtUAL KURIE GARSINASI 
'NAUJHLNOSE”.— ri'RI GERtAUSlA 

PASISEKIMĄ BENY JI

SOVIETŲ KRAUTUVĖSE
Čekoslovakijos sostinėje Pra

gos mieste trumparegė senutė 
įėjo į mėsos krautuvę nusipirkti 
sviesto. Pardavėja mandagiai jai 
atsakė;

— šioje krautvėje mes mėsos 
neturime, mieloji. Sviesto netu
ri ana krautuvė, ten antroje gat
vės pusėje..

LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ DIREKTORIAI 
POVILAS DAUBARAS, pirmininkas
BRUNO KLEMKA, iŽdSninl&š
MARTYNAS GUDELIS, sekretores
JONAS JOKŪBONIS, 'darbo ir finansų komisijos narys 
POVILAS MlLASEVIčTUS, darbo ir finansų komisijos T&fryls 
ALGIRDAS MKXE.V^ČIUS, d^rbė laiko tikrintojas 
JONAS ZALATORIŲ, direktorius
GUSTAS RIMKUS, direktorius
WALTER SLENC, direktorius.

GEORGE F-. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139 , j

- STEPONAS G. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) I

Ž424 \VEST 69th STREET REpublic 7-1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6674 I
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIK.VS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

------- ---------- ---------------- - ----------————------
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MILŽINŲ RAUDONMEDŽIŲ PAVĖSYJE
Dviejų ekskursijų įspūdžiai

SAN JOSE, Cal. — Rugsėjo 
mėnesį buvo suorganizuotos net 
4 pensininkų ekskursijos. Ka
dangi dvi iš jų vyko į anksčiau 
lankytas vietas, kuriose man te
ko būti, tai dalyvavau tik kito
se dviejose: Marine World (dre
siruotų žuvų ir žvėrių pamatyti) 
ir Muir Woods—užsilikusiu rau
donmedžių mišku, dabar parku, 
pasidžiaugti.

Belmonte (tarp San Francis
co ir San Jose) šiais metais bai
gė įrengti dresiruotų žuvų ir žvė
rių zoologijos sodą, panašų Į Ma
rineland prie Los Angeles. Pats 
sodas puikiai suplanuotas, gra
žus, su daug aikščių, amfiteatrų, 
ežerėlių ir įlanka vandens spor
tui. Pastatai lengvos konstruk
cijos, kai kurie su spec, “skiau-
tarėmis” ir visi dengti maldais i na leoparduką paglostyti). 
(žolėm), visur( net programoje) 
pabrėžiant lyg čia būtų Afrikos 
kampelis.

žmonių ir žvėrių draugystė
Miela buvo pasidžiaugti išdre

siruotų delfinų ir ruonių triu
kais, tačiau šiurpą kėlė kai dre
siruotojas pražiodino 4 tonų jau
ną banginį, stačiom per pusę be
silaikantį vandeny, ir įkišo ryk- 
lėn savo galvą.

Pademonstruoti buvo ir tigrai, 
kurių aptvaras aikštėje, mano 
supratimu, neatrodė ganėtinai 
stipins. Kaip visada, dresiruo
tojas papliauškina botagu ir tig- vardo raudonmedžių mišką (nuo 
rai vienas per kitą pašokinėjo ir 1908 m. parką), esantį apie 17

kitus triukus vykdė. Baigiant, 
dresiruotojas atsigulė arenos vi
dury ir pasikvietė ) tigrus sker
sai per jį atsigulti. Pirmą kartą 
tokj triuką teko matyti.

Panašų numerį padarė ir su 
drambliu. Mergaitė atsigulė are
nos vidury, o dramblys užgulė ir 
laikydamasis priešakinėmis ko
jomis krūtine švelniai palietė 
mergaitę. Vadinasi, vienu ir ant
ru atveju puikiausias sugyveni
mas ir didžiausias pasitikėjimas.

Jei aš teisingai supratau aiški
nimą ecologicalarium skyriuje, 
kuriame buvo pademonstruoti 
jauni žvėreliai, čia norima žvė
ris ir gyvuliukus taip užauginti, 
kad jie nebūtų vienas kitam, o 
taip pat ir žmonėms pavojingi.

(Vaikams buvo leidžiama jau-

Vandens pašliūžų (sky) spor
te jaunuolės-liai išpildė daug pa
sigėrėtinu ir komiškų numerių.

Apžiūrėjome ir akvariumą, 
bet jis nedidelis. Iš viso, miela 
buvo suaugusiems pamatyti, o 
ką jau bekalbėti apie jaunimą ir 
vaikus, kuriems žuvų ir žvėrelių 
pasaulis daug džiaugsmo suke
lia ir žinių bagažą praturtina. 
Ekskursijoje dalyvavome per 
80 asm. (dviem busais).
Kur vidutinis amžius 1000 metų

Antroje ekskursijoje taip pat 
dviem busais, pasiekėme Muir

Montgomery, Indiana, kasmet įvyksta kalakutu lenktynės. Čia ma
toma dalyviu ir jy "vairuotoju" dalis.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

STATIONARY ENGINEER 
Licensed oil and gas burners. 

Steady year round work. 
Pension. All Benefits.

Apply:
MUSEUM OF SCIENCE AND 

INDUSTRY
57th & South Lake Shore Drive 

Mr. Laudan — 'MU 4-1414

LATHE OPERATORS
Small Machine Shop needs experien
ced men with own tools and can do 
own set-ups. This is a permanent 
job. Age not a factor. Many Com

pany benefits.
O X E Q U I P

HEALTH INDUSTRIES
8335 So. Halsted St.

HU 3-3800

HELP WANTED — MALE
GRINDERS -- CENTERLESS 

.EXPERIENCED UR TRAINEES 
Plenty of overtime. 

Top wages for top men. 
Call JOE: 298-2300 

BANNER SERVICE CO.
DESPLAINES

ALDONOS IR JUOZO ŠUKEVIČIŲ
GREEN HORNET LOUNGE

4104 W. 63rd STREET 767-9378
Naujas namas, švari vieta, mandagus lietuviškas patarnavimas. 

Amerikos ir užsienio geriausias alus on tap, Įvairūs gėrimai. Gera 
vieta susitikti ir gražiai laiką praleisti. Galima pasiskaityti lietuviš
kus laikraščius.

Kviečiame užeiti, nesigailėsite.

YRA GERIAUSIA DOVANA '
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės, šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas' jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 Wert 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. _ Tai. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

mylių į šiaurę nuo San Fraricis- 
ko. Parko plotas apie 500 akrų. 
Grįstais takais apeiti susidaro 
apie 6 mil. kelio. Mes (“jauni
mas”) tokion kelionėn nedrįso- 
me vykti, o-be to ir laikas buvo 
ribotas, tad pasivaikščiojome.ta
kais palei upokšnį ir pasidžiau
gėme užsilikusiais gigantais rau
donmedžiais, o jų ten daug. Kai 
kurie jų siekia 240 pėdų (73 me 
trus) aukščio, 6 ar daugiau pė
dų diametro. (Šiaulių bažnyčios 
bokštas, jei neklystų, siekia 75 
metrus, tad šiame raudonmedžių 
miške pasijutau lyg iš visų pu
sių “bokštai” supa). Daugelis 
raudonm. suaugę šaknimis krū
von po 2 ar 3. Daug jų išdegu
siais kamienais. Stebėtis reikia, 
kaip tokie milžinai tviruoja, kai 
kamienas išdegęs ir atrodo tik 
luoba laikosi. Cathedral Grove 
daly, seniai išvirtęs raudonmedis 
savo viršūne siekia toliausiai at- 
kalvėje. Pašiūrėje parodyta 1930 
m. nukirsto raudonmedžio nuo 
kamieno atpiauta — ripka 6 pė
dų diametro. Pagal rieves, buvo 
1021 mt. senumo. Vadinasi, tas 
medelis išdygo 909 mt. o nukirs
tas 1930 m. Aplankytoji vieta 
tarpukalnėje, palei upokšnį. 
Tarp milžinų medžių mažai sau
lės, tad buvo gana vėsu, nors sau
lutė gerokai šildė. Lietuvos miš
kuose išvirtęs lapuotis skaitomas 
mirusiu, o čia teko matyti keletą 
tokių išvirtėlių, iš kurių luobų 
prasikalusios atžalos auga į vir
šų lyg būsiantieji nauji mede
liai, nors gyvybės sultis gauna 
per išvirtusio kelmo keleto šak
nų, besilaikančių žemėje.

Iš raudonmedžių miško vyko
me toliau į Petalumą apžiūrėti 
Marin French Cheese Co. sūrių 
gamyklą. Gamykla švari, tvar
kinga, bet, mano supratimu, ma
žutė (sunaudoja apie 1000 gal. 
pieno per dieną), tad įspūdžio 
nesudarė. S. gurkus

asmenybės — šveicaro Dr.
Ereto, vedusio lietuvaitę Oną Ja- 
kaitytę, gyvenimą ir Lietuvai pa
švęstą jo veiklą.

Knygos turinys paskirstytas 
skyriais: Tarp dviejų pasaulių: 
1. Didysis gyvenimo nuotykis 
(kaip jis atsidūrė Kaune ir “su- 
lietuvėjo”; 2. Auditorijoje ir už 
jos; 3. Lietuvio ieškojimas Va
karuose; 4. Nekapituliuojanti 
plunksna; 5. Jaunimo avangar
de; 6. Idėjų dinamikoje; 7 At
žalos, ir užbaigai Tarp dviejų tė
vynių.

Knyga gausiai pailiustruota 
Dr. Ereto gyvenimo ir veiklos 
nuotraukomis. Ereto biografi
jos chronologija ir bibliografija 
užima 22 puslapius.

Ne tik garbingojo šveicaro- 
lietuvio buvę draugai, gerbėjai 
ir pažįstamieji, kurių jis lietu
vių tarpe turėjo tūkstančiais, bet 
ir jaunoji ir ypatingai jaunoji 
karta turėtų šią knygą turėti ir 
skaityti. jpr.

APPRENTICE ELECTRICIAN 
To assist Certified electrician in 

large job plaiting shop.
45 Hours week.

Call WALKER SZRAMEK 
632-4400

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy R.ikia

STRONG, DEPENDABLE WOMAN 
PLAIN COOKING 

wanted for general house keeping 
Apt. North Shore in Summer. Ari
zona, in Winter. Own room, bath. 

Both places. 
Some English necessarv. 

(312) 251-1144

MIDLE AGED WOMEN

For light factory packing work.
39 Hours week. Steady.

SI .60 per hour.
Call Mr. MEL.

. 226-1440

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Oikagletės įspūdžiai oka 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminwt, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykio 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kri*ti|on»* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nad o Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozą* B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius Į Naujienas art>a atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Gaujų “karas” gatvėse
Sekmadienio vakarą vienas 

18-metis, Desmond Conlon iš 
1759 W. Wabansia A venue, bu-Į 
vo nušautas ir keturi nuo 20 iki 
27 metų amžiaus vyriokai su
žeisti, kai ties 1122 N. Bos
worth Ave., keli portorikiečiai 
pradėjo į juos šaudyti.

Policija Įtaria, kad užpuoli
mas yra susietas su “karo sto
viu” tarp gatvių gaujų ir kad! 
tie portorikiečiai priklauso 
Harrison Gerris gaujai.

Atsiusta paminėti
DIDYSIS JO NUOTYKIS. Prof. 

J. Eretas tarnyboje Lietuvai. 
288 puslapių, pranciškonų spaus
tuvėje. Brooklyne, 1000 egzpl. ti
ražu išleista knyga. Parašė St. 
Šalkauskas, A. Skrupskelienė, A. 
šešplaukis, J. Brazaitis, O. Laba
nauskaitė, A. Liuima ir Stasys 
Yla, bendradarbiaujant A. Avi- 
žonienei, J. Botyriui, F. Breime- 
riui, V. Dabušiui, Z. Ivinskiui ir 
kt. Kaina $5. Kruopščiai parink
ta ir paruošta knyga apie žymios

o
— iDr. Balys Matulionis, 22 

metus išdirbęs gydytojo pareigo
se Wallum Lake, Rhode Island 
džiovininkų sanatorijoje, gruo
džio mėn. 10 d. baigia savo tar
nybą ir atsikelia gyventi Chica- 
gon, nes rugsėjo mėn. 3 d. su 
chicagiške p. Liucija Stasiūnie
ne sukūrė naują šeimos židinį.

— Prel. Jonas Balkūnas, Mas- 
peth, NY., pasitraukia iš lietu
vių parapijos klebono pareigų. 
Naujuoju klebonu paskirtas 
kun. Pranas Bulovas nuo lap
kričio mėn. pradžios.

— Sol. Gina čapkauskienė iš 
Montrealio pakviesta dalyvauti 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
minėjime New Yorko Lietuvių 
Apreiškimo parap. salėje lapkri
čio 18 d. 6 vai. vak. Ruošia vie
tos ramovėnai, birutietės ir šau
liai.

— Marija Saulaitytė išvyko 
Vokietijon į Vasario 16 gimna
ziją dėstyti lietuvių kalbą ir li
teratūrą, taip pat anglų kalbą iš 
Amerikos ir Kanados ten esan
tiems mokiniams. Ji yra baigu
si pedagogikos mokslus Ameri
koje ir mokė anglų kalbą ir li
teratūrą Watertown, Conn., 
aukšt. mokykloje. įl

— Pranas Baltuonis iš Mon
trealio pakviestas dalyvauti ui 
medžio ir šaknų skulptūromis 
Profesional Art parodoje Chica- 
gos McCormick salėse gruodžio 
6—12 d.

— Agutė Galinauskienė iš 
Marquette Parko apylinkės lan
ko savo gimines ir pažįstamus 
Vokietijoje. Kartu su jais ruo
šiasi atšvęsti savo gimtadienį 
spalio 19 d. Tą sukaktį atsime
na ir jos mielas vyras P. Gali- 
nauskas, ruošdamas siųsti gė
les ir gerus linkėjimus.

— Mantas Aukštuolis, Spring
dale, Conn., geresnei informaci
jai apie lietuvišką gyvenimą, 
užsisakė Naujienas. Jis yra pa
rašęs ir išleidęs eiliuotą poemą 
“Manifestas”.

— Kazys Kaminskas, gyv. 
Portland mieste, Oregono val
stijoje, užsisakė Naujienas.

— Barbara Šeštokienė, Nau
jienų skaitytoja iš Waukonda, 
Ill., apsigyveno savo sūnaus re
zidencijoje, La Grange apylin
kėje. . .

— Jonas Lengvinas iš Union 
Pier, Mich., žiemai grižo Chica- 
gon. Dabartiniu metu ten pri
ima rudens gamtos mėgėjus jo 
brolis Petras. Lietuviškos Union 
Pier vasarvietės pasižymi gražia 
ir romantiška gamta.

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GtLINYčIA
2443 WEST 63rfl STREET

Ttlefonal; PR 8-0833 Ir PR 1-0*34

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
---------------- '

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.; FRontier 6-1882

HOMt INSUhAACE
Call: Frank Zapolii 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

’ t' * w varei:.

TERRA
Br»rtp«nyb*t, Laikrodžiai, Dovano* 

vl»om» progom*. *
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ta>»oml auto motorai, stabdžiai, 

tun«-up« Ir t. ♦.
4*24 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI, 7-9W

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— THURSDAY, OCTOBER 12, 1972

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So, Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
VIENAI ŠEIMAI NAMAI

3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 
$10,000.

2
2
4
3
4
4
3

$35,000. -
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE. 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

$23.500.
. 46 ir MAPLEWOOD, 2 po 4. — 
$26.500.

54 ir PJCHMOND. 2 po 6. $28,000.
66 ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33.500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51.500.
65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. S47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

S51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S . REAL ESTATE
1369 ARCHER AVE., CHICAGO

MIEG., 
MIEG.. 
MIEG., 
MIEG., 
MIEG., 
MIEG.. 
MIEG.,

68 dr Claremont. $16,000.
56 ir Troy. $19.900.
56 ir Mozart. $22,000.
64 ir Campbell. $20,500;
69 ir Lawndale. $27,500.

67 ir Pulaski. $30.000. 
liuksus, 72 ir California.

TEL. — 254-5551

TNKAS PARDUODA 6 
prie 67-tos ir California

SI2.500 paiamu.
Tel. 776-7772.

Butų
Avė.

BOLINGBROOK
CENTRAL AIR CONDITIONING

3 BEDROOMS
1% BATH RANCH

>w Furnace. Built-in range, carpe- 
d throughout, 2% car garage, big 
tio, large fenced yard, maintenance 

free, aluminum exterior.
$27.500.

BEL-AIR REALTY
BOLINGBROOK REALTY CO 

729-0520 -

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo

dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. v Du Įėji
mai, gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21,700.

6 KAMBARIŲ graži muro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Saj 
vininkas greit apleis puikų namą už 
$23 600

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $30,500.

13 BUTŲ* MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos. - '

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai nadjas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37,000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. $36,300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir .Kedzie. 
$32 000
, 2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS,‘pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

BERWYN, 4 kambarių namas su 2 
pšildomais kambariais viršui e ir 2 
ambarių butu su baldais beismante. 
aražas. S22.900.
CROSS LAKE. WISCONSIN. Sepek 

ibdivizijoje 3 sklvpai 40’x 117’ dy- 
žio su atskirais Chicago Title 
lentais. $2,200 kiekvienas.

BEST REALTY 
Tel. 486-1880

doku-

4. 4 L INSURANCE REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVB.

LA M775
CCurrency Scchange Įstaigoj)
PlgOt automobiliu draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tab: REpubllc 7-1941

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 6*632. Tai. YA 7-59W 

----- —---------------

Real Bctete, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai. ,

. G. AUTO REBWLDERS
i automobiliai išlyginami ir nuda 
ni. Darbas atliekamas s^žininRal 
gerai, prityrusiu darbininloi. Kai

nos nebrangios.
18-24 W. 63rd Street, Chicago, 111 

TEL. — 776^5881
Anketas GarbečIauaAat, sav.

SKAITYK ’’NAUJIEKAS" - 
TOS TEIKIA GERIAUSIAS. 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens, šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marųuet- 
tA Parfcp <591 non

GRAŽŪS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder- 
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa- 
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modemus ant 33 sklypo. Idealu 
giminingoms Šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogu tinas (gutters). 
Dirbu greit, šakningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238^656




