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HEI.BINKIS. -— Paruošiamoje ambasadorių konferencijoje 
Europos Saugumo konferencijos reikalu buvo susitarta dėl tai
syklių, kurių konferencija laikysis. Taisyklėse yra astuoni svar
būs punktai, kuriuos dar turi patvirtinti visos dalyvauti sutiku
sios valstybės. Svarbiausias punktas yra visų delegacijų lygybė. 
Tuo būdu, San Marino delegacija turės tokį pat balsą, kaip Sovietų 
Sąjunga. Kitas labai svarbus nutarimas — visi susitarimai turi 
būti priimti vienbalsiai. Tas duoda bet kuriai dalyvaujančiai vals
tybei lyg veto teisę.

Dalyvius nustebino Rumuni- 
, jos delegacija. Buvo manoma, 
kad visos Varšuvos pakto vals
tybės laikysis vieningai, pritar
damos visiems sovietų- nurody
mams. Rumunija nuo pat pirmos 
sesijos pasirodė nepriklausoma. 
Jos ambasadorius Vientin Lipat- 
ti kelis kart susiginčijo su so
vietų Malęevu. Rumunai jau pa
skelbė reikalausią, kad jokia Eu
ropos valstybė nelaikytų kitoje 
valstybėje savo kariuomenės.

Kiti konferencijos taisyklių 
paragrafai „sako, kad kiekviena 
delegacija turi tik vieną vadą, 

-kuris gali deleguoti savo vieto
je kitą. Suomijos vyriausybė 
parūpina sekretoriatą. Gali bū
ti sudarytos atkiliems klausi
mams komisijos, irgi tik visiems 
pritariant. Konferencija neturės 
jokių viešų užrašų, bus skelbia
mi tik jos nutarimai. Visos se
sijos bus uždaros, išskyrus ati- 
daromąjį ir užbaigiamąjį posė
dį. '

IŠ VISO PASAULIO

Lavrennij Berija
Žurnalas “Newsweek” atsi- 

spaudino ilgą recenziją knygos 
“Commissar — The Life and 
Death of Lavrenty Pavlovich 
Beria”. (Išleista Macmillan, 566 
pusi., kaina §12.95). Knygos au
torius ilgus metus praleidęs so
vietų konclageriuose lenkas Ta
deusz Wittlin. . “

Berijos mirtis iki šiandien te
bėra neišaiškinta, rašo knygos 
recenzentas. Pagal, oficialę ver
siją Berija 1953 metų gruodžio 
mėnesį buvo nusmerktas mirti 
kaip šnipas ir išdavikas. Tačiau 
Chruščiovas dažnai mėgdavo pa
sigirti pats asmeniškai Beriją 
nušovęs. Knygos autorius taip 
pat neišaiškina, bet pateikia aiš
kų vaizdą to šėtono žmogaus kai
lyje. Berijos, kurį pats Stalinas 
vadindavęs “mano Himmleris”.

Berija nesiekė sau garbės nei 
garso, tik troško ir siekė abso- 
liutės valdžios. Ir ją buvo pa
siekęs per krūvas lavonų.

Stalinas Berijos “talentus” 
pastebėjo dar 1921 metais ir jau 
tada paskyrė jį “črezvičaikos” 
viršininku Gruzijoje. Berija bū
davo dažnas Stalino svečias 
Maskvoje, kur išdykaudavo su 
Stalino dukra Svetlana. Savo gi
lumoje Stalino nekęsdavęs, bet 
mokėdavęs jam pataikauti, tuo 
būdu pradėdamas kruvinąjį “as
mens kultą”, tai yra Stalino gar
binimo maniją.

Antrajam Pasauliniam Karui 
besibaigiant Berijos galia jau 
beveik lyginosi su Stalino: jis, 
kaip saugumo komisaras, turė
jo pusantro milijono NKVD žval
gybininkų ir 10 milijonų kalinių 
šimtuose vergų darbo ir žmonių 
naikinimo lageriuose. Berija bu
vo žvalgybos ir propagandos pry- 
šakyje, jam priklausė cenzūra 
ir visas sovietų diplomatijos kor
pusas. Jam priklausė ir atomi
nės energijos vystymas ir didi
nimas.

BUENOS AIRES. — Argen
tinoje buvęs diktatorius Peronas 
turėjo spaudos konferenciją su 
užsienio laikraščių atstovais. Jis 
jiems nepasakė aiškiai savo pla
nų, sakydamas, kad jis darys 
viską, ko liaudis iš jo pareika
laus. Kandidatus į preidento vie
tą skiria politinės partijos, tai
gi ir jo kandidatūra priklausan
ti nuo “jdsticialistų” partijos 
sprendimo.

TULSA. — Oklahomoje 57 
metų ponia Raymond Martin pa
gimdė dukterį. Seniausia mo
teris, laimingai pagimdžiusi kū
dikį, yra Ruth Kistler, 1956<me- j 
tais pagimdžiusi sūnų. Motina 
buvo 57 metų, 129 dienų am
žiaus. Mrs. Martin yra 57 m. ir 
127 dienų amžiaus.

ROMA. — Italijos žurnalas 
“Playmen” paskelbė 12 fotogra
fijų nuogos moters, kurią žur
nalas sako esant Jacqueline Ken
nedy Onassis Straipsnyje sako
ma, kad fotografai su povande
ninėmis kameromis ir su ilgų, 
nuotolių aparatais nufotografavo 
ponią Onassis, besimaudančią 
Skorpios saloje.

MASKVA. — Diplomatiniai 
sluoksniai paskelbė, kad sovietų 
komunistų partijos vadas Leo
nid Brežnev ateinančiu metu ba
landžio mėn. žada lankytis'Ame
rikoje, kaip prezidento Nixono' 
svečias. (Paskutinis sovietų va
do vizitas Amerikoje buvo 1959 
metais, kai lankėsi Nikita Chruš
čiovas.

O

*<
*• MO WASHINGTON AS. — Henry Kissingeris, prezidento Nixono 

patarėjas, sugrįžo šeštadienį iš Paryžiaus derybų ir atraportavo 
prezidentui Nixonui. Sekantis Kissingerio susitikimas su Hanojaus 
atstovais numatytas gruodžio 4 d. Prezidento spaudos sekretorius 
Zieglens pareiškė, kad rimtos derybos bus tęsiamos konstrukty
vioje dvasioje ir prezidentas Nixonas yra įsitikinęs, kad bus pa. 
siektas susitarimas, kuris garantuos taiką ne tik trumpam lai
kui, bet ilgesniam periodui, dėl ko ir siekiama derėtis pamažu 
ir neskubant, kad toks susitarimas būtų pasiektas.

Karalienė Elzbieta, jos vyras princas Pilypas: ir du jauniausieji sūnūs: princas Andrius, 12 metu 
ir princas Edvardas 8 m. Balmoral© pilies parke, Škotijoje, šeima išėjo pasivaikščioti su savo 

šųnjmis.

š Lenkijoj komunizmas
• J • T • r j •

VARŠUVA. — UPI korespon- 
' dentas pateikia pavyzdžius, kaip 
patys komunistai stengiasi iš
vengti savo komunizmo metodų 
kur tik galėdami kreipdamiesi 
į “kapitalistus”.

Pavyzdžiui, svetimšalis atva
žiavęs į komunistišką remontų 
(pataisymų) punktą paprašė 
kaiką pataisyti jo automobiliui.

TĄtsi^rašau”, atsakė mecha
nikas. “Kol mes ' pataisysime, 
truks apie tris savaites, bet pri
vačiame (ne valdiškame) garaže 
jie tamstai pataisys nė valandos 
netrukus”. Tas mechanikas yra 
valdiškos komunistiškos patai
symų įmonės tarnautojas, bet 
jo patarimas kreiptis į privačią 
vietą yra Lenkijoje kasdieninis 
dalykas, ir jau nebe pirmi me
tai, praktikuojamas. Kaip vienas 
aukštas lenkų komunistų parei
gūnas pasakęs: “Geri kapitalis
tai taip pat gali statyti socializ- 
mą . į.

Tegul kokiam tikinčiam komu
nizmo išpažintojai tatai skam
ba kaip tikra erezija, bet ana
pus Uždangos, bent satelituose, 
“privatus sektorius” (taip va
dinami amatininkai, kurie ver
čiasi privačiai dirbdami, lopyda
mi -ir pataisydami įvairius da
lykus, kaip siuvėjai, batsiuviai, 
kalviai ir t. p.) yra labai papli
tęs “privatus sektorius” Len-

FRANKFURTAS. — Vokie
čių policijos šaulys nušovė ke
leivinį lėktuvą pagrobusi psicho
patą, kuris laikė įkaitu lėktuvų 

‘patarnautoją, 31 metų moterį. 
Banditas siuntė iš lėktuvo įvai
rius reikalavimus, kuriuos vis 
keitė. Jis ne kartą buvo teismo 
baustas už. įvairius nusikalti-(kijoje esąs plačiausiai paplitęs 

visoje satelitinėje Rytų Europo
je. Pavyzdžiui, taksi automobi
lių devyni dešimtadaliai yra 
privačių savininkų; panašiai su 
restoranais ir kt. Pav. pernai 
metais daugiau kaip 300.000 
“amatininkų” (taip čia vadina
mi privatūs verslininkai) valdė 
176,000 darbo įmonių, kurios ne
buvo valdžios nuosavybė.

“Mūsų amatininkų tarpe pa
razitų nėra”, raminasi komunis
tinės Lenkijos vidaus prekybos 
ministeris Česlovas Opelski. “Ir 
nepamirškite, kad nei Marksas, 
nei Engels nesakė, kad viskas 
turėtų būti valstybės nuosavybė. 
Net Leninas pageidavo amati
ninkų”.

“Blogiausioj i pusė yra ta, kad 
niekas nežino, kada gali būti 
atšauktas duotas leidimas”, nu
siskundė vienas privatus gėli
ninkas, turintis gėlių parduotu
vę MarŠalkovskos gatvėje.

LA PAZ. — Bolivijoje teksti
lės darbininkai baigė streiką, 
kai vyriausybė sutiko paleisti 
kelis suimtus unijų vadus.

mus. šį kartą jis grasindamas 
susprogdinti lėktuvą reikalavo 
paleisti iš kalėjimų kelis nusi
kaltėlius.

Tą savo galybę Berija mokė- 
kėjo išnaudoti “bestijališkiau- 
siu” būdu. Jis suorganizavo spe
cialius vienetus šaudyti raudon
armiečiams, kurie bandydavo 
trauktis iš fronto. Berija labai 
daug žmonių nušovęs pats sa
vo rankomis, jų tarpe net žmo
gų, kurs finansavo jo paties iš
laidas už mokslą. Berija buvo 
labai išradingas kankinimo me
todams ir priemonėms. Nuo jo 
kombinacijų žuvo Gorkis, Troc
kis, ždanovas ir čekų Jan Ma- 
sarykas. Berijos išmonis buvo 
ir plačiai pagarsėjęs “daktarų 
suokalbis” ir teismai, 
buvo nusmerkta mirti
mių Rusijos daktarų, ypač žy
dų: Berija įtikino Staliną, kad 
tie daktarai slapta susitarę nu
žudyti Staliną.' Stalinas norė
damas būti pirmesnis pradėjo 
daktarus žudyti.

kuriuose 
daug žy-

neįprastas pašaras
Ekonomistas Edmundas Mic- 

kūnas rašo (Švyturys, š. m. No. 
17), kad 1971 m. buvo nepapras
tai geras derlius Lietuvos sodų 
vaisių. Kiekvienam krašto gy
ventojui išpuolė po 78 kilogra
mus. Tik esą, labai keista, kad 
jais nebeprekiaujama. Kai žie
mos metu krautuvėse esą gali
ma pirktis li^niškų'ar iš Mol
davijos atvežtų- obuolių. Lietu
vos obuolių net ir su žiburiu 
krautuvėse nerasi. “Tuo tarpu

laimėjo darbiečiai
WELLINGTONAS. — Nau

joje Zelandijoje opozicijos par
tija, — darbiečiai užtikrintai lai
mėjo rinkimus ir po 12 metų 
opoicijoje, perėmė valdžią. Dar
biečiai, vadovaujami Norman

sovietų laivo
OSLO. — Norvegijos laivai 

ieško savo įlankoje Sogne fijor- 
de povandeninio laivo, dar neži
nomos kilmės. Britų gynybos mi
nisterija tyrinėja žvalgybos ži
nias, kad povandeninis laivas 
Norvegijos fijorde gali būti so
vietų povandeninis laivas, kurio 
įgula sukilo prieš kapitoną.

Britų radijo mėgėjai pagavo 
žinią iš Albanijos, kuri paskel
busi, kad viename sovietų karo 
laive įvykęs maištas. Sukilėliai 
buvę nugalėti, kada sovietų po
vandeninis laivas įplaukė į Nor
vegijos fijordą, o kitas povan
deninis laivas, irgi sovietų, už
kirto jam kelią išplaukti.

Sovietų žiniomis,

Baltieji Rūmai pabrėžia, kad 
derybos nenutrūko, nors jos ir 
priėjo rimtų nuomonių skirtu
mo. Manoma, kad Hanojaus de
legatas Lė Due Tho šį kartą ne
bevažiuos į Hanojų, bet liks Pa
ryžiuje iki gruodžio 4 d.

Hanojaus radijas ir komunis
tų spauda šiaurės Vietname kal
tina, kad Amerika vilkina dery
bas ir pritaria savo “lekajų” rei
kalavimams, kurie trukdo susi
tarti. Iš to sprendžiama, kad ne
pavyko susitarti dėl Hanojaus 
kariuomenės atitraukimo iš Pie
tų Vietnamo.

Nežiūrint derybų Paryžiuje, 
Amerikos lėktuvai toliau daužo 
komunistų kariuomenės tiekimo 
kelius. Karinė vadovybė paskel
bė, kad vienas B-52 lėktuvas Š. 
Vietname buvo numuštas, o ant
ras sužalotas. Abiejų lėktuvų

Norvegija įgulose iš 12 lakūnų, du buvo 
Kirk, buvusio traukinio maši- prasimaniusi ‘paslaptingą povan- 
nisto, laimėjo parlamente 55 vie-j leninį laivą, norėdama Įtikinti 
tas, o Nacionalinė partija, vado- j Nato organizaciją, kad ji sustip- 
vaujama premjero John Ross rintu šiaurinio fronto apsaugą.

sužeisti, kiti buvo išgelbėti svei
ki.

vaujama premjero John Ross 
Mar^'ąįl,jgaži>J tik„32; yi^tąs^...

— š. m. lapkričio 1 d. Vilniuje 
buvo atidarytas naujas tiltas

Jordane bandė 
nuversti karalių

J?
štai Kaišiadorių rajone žmogus per Nerį. Tiltas jungiąs Žirmū
ėmė ir iškirto sodą”, rašo E. nus su Valkininkais, Antakal-
Mickūnas. Paklaustas sodo šei- nju> Nemenčinės ir kitais plen- 
mininkas D. Nedzveckas sako: tais. 
“Kam man toks didelis sodas.
Va, pasilikau keletą obelių, sly
vų, kriaušių... O apie penkias 
dešimtis vasarinių ir rudeninių 
obelų ėmiau ir iškirtau: n eeko- 
■nomiška laikyti”. Jis aiškina to
liau: “Pernai užderėjo labai gau
siai, apie šešias tonas surinkom. 
Supirkimo punkte vos pusantros 
tonos tepriėmė. Sau šiek tiek 
palikom ilgiau išsilaikančių, pa
žįstamiems dalijom, o beveik 
pusę gyvuliams sušėrėm, daug 
supuvo. Karvė ėdė, bet dar ne
aišku, ar jai sveika: neįprastas 
pašaras”. Komentarai nereika
lingi. (E)

Sunku Įsiūlyti 
partinę spaudą

Vilniuje leidžiamas rusų kal
ba dienraštis “Sovietskaja Lit- 
va” savo š. m. lapkričio 4 d. lai
doje, rašydamas sovietinės spau
dos platinimo klausimu, teigia: 
“Pagal patikrintus duomenis, pe
riodiniais leidiniais mūsų res
publika užima vieną iš pirmųjų, 
vietų šalyje. Kiekvienam tūks
tančiui gyventojų pas muš ten
ka daugiau kaip 1600 egzemp
liorių laikraščių”. Toliau rašo
ma: “Kas liečia partiniai-politi- 
nius leidinius, tai prenumerato
rių skaičių reikia žymiai padi
dinti. Tatai diktuoja šios die
nos bėgamieji uždaviniai”. To
liau aiškinama, kad šiais moks
lo metais esąs labai sustiprin
tas partinio ir ekonominio mo
kymo kontingentas klausytojų, 
besiruošiančių politiniai — pro
pagandiniam darbui. Kol kas 
naujų prenumeratorių rinkimas 
einąs visai lėtai, o rinkimo ter
minas baigiasi su lapkričio mė-

MASKVOS “Pravdos” veda
masis straiosnis. “Ateistinis auk
lėjimas”. išsp. rugsėjo 15 d., aiš
kiai taikomas pastarųjų metų 
įvykiams Lietuvoje. Jame ra
šoma; “šiuo metu svarbu iškel
ti viešumon ryšį tarp religijos 
ir nacionalizmo liekanų. Gerai 
žinoma, kad daugelyje atveju 
bažnyčios ir sektos siekė būti 

Learned Societies stipendiją to-’tautinių vertybių saugotojomis, 
lesniems uzbekų kalbos ir rašti-) -^es ^ar pastebime mėginimų 
jos tyrimams. (E) Pristatyti religiją kaip integra

lią tautinio gyvenimo dalį. Re
liginių švenčių nepaisymas esąs 
(nukrypimas nuo “mūsų tėvų 
testamento”. Tokius mėginimus 
remia ir išpučia buržuazinė pro- 

’.paganda už SSSR-os ribų, siek
dama atgaivinti religinius ir na
cionalinius prietarus. Mes tu- 
rime nukreipti mūsų ideologinės 

' ' kariaunos visas jėgas kovai su 
buržuaziniais ideologais, mė
ginančiais iškreipti SSSR tautų 
dvasinės kultūroj turtėjimo 

.vyksmą ir vaizduojantiems re- 
I ligiją kaip esminę jų visuome- 
jninio ir kultūrinio gyvenimo rai
dos dalį, šis klausimas tampa 
ypač reikšmingu mums ruošian
tis Sovietų Sąjungos susikūri
mo penkiasdešimtmetį”. (E)

Tilto statyba kaštavusi 
apie 400 milijonų rublių, jo il
gis 341.5 metrų. (E)

— Ilse D. Girtautas, studijuo
janti Washingtono Universiteto 
Azijos kalbų ir literatūrų sky
riuje, gavo American Council of

— Š. m. lapkričio 6 d. New 
Yorke (159 Lexington Ave.), bu
vo atidarytas naujas Laisvosios 
Kinijos Informacijos Centras. 
Atidaryme ir priėmime dalyva
vo Anicetas Simutis, Lietuvos 
Generalinis Konsulas New Yor
ke.

TEL AVIVAS. — Sirijos ar
tilerija ir minosvaidžiai apšau
dė Iraelio kariuomenės okupuo
ta Golano aukštumų sritį. Ne
padaryta jokių nuostolių.

Libano laikraštis Al Moharrer 
skelbia, kad Jordane įvykęs pasi
kėsinimas nuversti karalių Hus- 
seiną. Suimtas žinomas banki
ninkas ir šarvuočiu rinktinės 
pulkininkas Bafei Hindawi. Są
mokslą finansavusi Libijos vy
riausybė.

Egipto vyriausybė paneigė Li
bane paskelbtą žinia, kad prei- 
dentas Sadatas pašalino karinės 
žvalgybos viršininką gen. Meh- 
re, ir kad suimta 110 karininku.

BENTON. — Arkanso valsti
jos policija gavo žinią, kad ne
toli Benton užsikimšo greitkelio 
nr. 30 judėjimas. Nuvykęs į vie-' 
tą šerifas pamatė sustojusias- 
apie 50 mašinų. Vairuotojai žiū-I 
rėjo į vieną kelio pusę, kur visai 
nuoga žygiavo 25 metų Sandra 
Branson, šerifas ją apvilko sa
vo lietpalčiu ir nusivežė į kalė- Į 
jimą. Judėjimas vieškelyje vėl 
pradėjo normaliai vykti. Mergi
na pareiškė: Kas čia tokio”. Ji 
iki teismo paleista už 25 dol. 
užstatą.

BONA. — Kancleris Willy 
Brandt atsigulė į ligoninę gerk
lės gydyti. Sakoma, kad jo bal
so stygos buvo pertemptos rin
kimų kampanijos metu, kada jis 
per 6 savaites pasakė 120 ilges
nių kalbų. Jis, be to, daug rū
kąs.

Belgu spaudoje
Žalėm, Belgijoje, išeina lei

dinėlis (Bažnyčia Liudytoja). 
Jo 1972 m. rugsėjo Nr. 90 turi
nyje, tarp kitko, yra: Buv. Bel
gijos premjero Paul Henry 
Spaak’o nekrologas ir ištraukos 
iš jo sovietus kaltinančios kal
bos, pasakytos 1918 m. Jungti
nių Tautų asamblėjoje; Septy
niolikos latvių komunistų pro
testo laiškas (paminint, kad jis 
perspausdintas iš Eltos biule
tenio; Kalantos ir kitų lietuvių 
susideginimai;
dszenty vizitas Belgijoje.

mesiu. Todėl prenumeratorių rin
kėjai raginami eiti j šeimas ir 

Įrinkti jas individualiai. (E)

Maskvoje trūko tik 
ranku bučiavimo 
Spalio 23 d. Maskvos kolonų Į 

salėje įvyko lietuviškosios poe
zijos vakaras, kuriame dalyva
vo eilė žymių rusų rašytojų ir 
lietuvių literatūros vertėjų. Lie
tuvių delegacijai vadovavo Al
fonsas Bieliauskas. Justinas 

. Marcinkevičius, Justas Palec- 
' kis ir kiti. Vakaro aprašymuose I 
įkyriai pabrėžiamas lietuvių tau- j 
tos “amžinas dėkingumas" ru
sams. žodis “tėvynė” tenaudo- i 
jamas Rusijos atžvilgiu. Mūsų j

Kardinolo Min-
(E)

neaprėpiamos Tėvynės sostinė
je Maskvoje skamba Tarybų 
Lietuvos žodžio meistrų eilės”, 
rašoma Lietuvos KP CK pareiš
kime sovietinės Rašytojų sąjun
gos valdybai. Kitame aprašyme 
cituojami Petro Cvirkos žodžiai 
apie “motiną Rusiją". “Lit. ir 
Menas” užbaigia savo straipsnį 
apie vakarą šiais žodžiais; “Ačiū 
Maskvai, ačiū Tėvynei. ačiū 
Partijai!” Tetrūksta tik, kad. 
baudžiavos įpročiu, būtų bučiuo
jamos “didžiųjų geradėjų" ran
kos. (E)



ALFONSAS NAKASVAKARAS SU ŠILAINE
Baliai, baliai, baliai. Visi la- Į tų saviesiems bei svetimtau- 

ba svarbūs, visi gerų intencij ų , čiams rodyti lietuvių tautinių 
padiktuoti. Į juos neiti tiesiai Į šokių grožį, kada tik proga at-
nepatriotiska. Tai ir puotauja 
patriotiškai nusiteikusi publika, 
kad ir dantim grieždama.

Ne vienas į balių Lietuvių na
muose lapkričio, 18 dieną irgi 
rengėsi dantį grieždamas. Vai, 
ir vėl balius, kaip visi. Vėl raity
simas ant metalinių, šaltų kėdžių, 
vėl klausysime kalbų bent dvi va
landas, valgysime trigubai dau
giau. negu namie, kilosime sti
kliukus ir lauksime vidurnak
čio...

Kada ir kokiom nuotaikom iš 
baliaus išėjome, pasakysiu vė
liau. Pirma — apie progą ir pro
gramą. Proga — tautinių šokių 
grupės šilainės ir ypač jos va
do' ės Galinos Gobienės pager
bimas. Ketvirtojoje Tautinių 
šokių šventėje šilainė suvaidino 
ypatingą vaidmenį ir jos šokėjų 
kartu su ponios Nixon veidai bu
vo parodyti milijonų milijonams 
žmonių televizijoje, milijonus 
kartų buvo atmušti laikraščiuo
se. šventei praėjus, ilgesnį lai
ka paastogavus, šilainė ir vėl 
grįžo prie darbo, kad ir vėl galė- 
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APLANKYS KASDIENĄ .. .

dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDAN, PAVARDĖ .......... ............................................... ..............

Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos’ 
dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...

Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 
prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
ma nežiūrint nuotoliu ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi- 
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i-ii. kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu -S22.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

siras. Tai ir nesugalvojo šilai
nės šokėjų tėvų komitetas nieko 
geresnio, kaip dar vieną balių. 
Visa rengimo našta buvo uždė
ta ant Leono ir ypač jo žmonos 
Stasės Matvekų pečių.

Už baltai dengtų, kvepian
čiais, rusvais gvazdikais papuoš
tų stalų susėdus publikai, o kiek 
atokiau ir šilainės šokėjams, į 
salę buvo įvesta Galina Gobie- 
nė su vyru Pranu Gobiu. Prie 
durų jiems po gėlę prisegus, pu
blika sustojusi plojo, iki sutik
tieji garbės stalą pasiekė. Leo
nui Matvekui keletu žodžių pro
gramą pradėjus, kun. Dominin
kui Lengvinui pasimeldus (jis į 
poetišką maldą įpynė ir vado
vės vardą-pavardę), jautriu, sai
kingu žodžiu prabilo Jūratė Pe- 
čiūnienė. Tėvų ir visų svečių 
vardu sveikindama, ji dėkojo Ši
lainei už puikų dalyvavimą tau
tinių šokių šventėje, už lietu
viškiau šokamus tautinius šo
kius, negu pačiame Vilniuje, už 
šokiu lietuviškos kultūros pla
tinimą svetimtaučiuose. Primi

nusi, kad į jaunimą visada 
krypsta visų akys, baigė su “te
gyvuoja šilainė, tegyvuoja po
nia Gobienė!”

Dr. Vytautas Majauskas svei
kino ateitininkų vardu. Prieš 
pradėdamas pakvietė porą atei
tininkų jaunuolių, kad p. Gobie- 
nei ir jos vyrui prisegtų po ant
rą gėlę. Kalbėdamas, kaip visa
da, su humoru, pakėlė liepos 3- 
sios Chicago Tribune numerį ir 
aiškino, kaip sunku buvo tą nu
merį gauti, bet kaip paskui “ap
simokėjo”, kai rodydamas savo 
kolegoms Providence ligoninėje 
galėjęs be melo girtis, jog, va, 
šitą merginą, kuri čia su ponia 
Nixoniene stovi, jis Panevėžyje 
net į pasimatymą kvietęs. Ji
nai, žinoma, pasididžiavusi, į 
pasimatymą nėjusi. O jo ko
legos nenorėję tikėti, kad tokia 
jauna, su tokiu, na, jau pusam
žiu, kad ar galėję taip būti... Jau 
truputį surimtėjęs kalbėtojas ra
gino jaunuolius veržtis į šilainę, 
per kurią perėjus ir kariuome
nėje būsią lengviau. Iškėlęs G. 
Gobienės nuopelnus baigė lin
kėjimu, kad ji ne tik mūsų visų 
vaikus dar eilę metų šokdintų, 
bet kad pasilikt j šilainės vado
ve ir tada, kai šoks Lino (dabar 
Šilainėj šokančio bene 17-kos me
tų p. Gobienės sūnaus) vaikai.

Atsiminimais iš Panevėžio pa
skatintas, L. Matvekas aiškino, 
jog jis su Galina, tuomet šakė- 
naite, užaugo po vienu stogu ge
ležinkelininkų namuose ir nuo 
jos tėvelio kartą gavęs smarkiai 
barti. Leopoldas Heiningas svei
kino Baltijos skautų tunto var
du -(“Šilainėje jaunuoliai atlie
ka ir 35-40 nuošimčiu skautiš
kos programos...”), o Irena Sven- 
tickaitė — Gabijos tunto vardu. 
Karolė Veselkaitė padėką vado
vei išreiškė šilainiškiu vardu. 
Stasė Matvekienė įteikė G. Go- ČIKAGOS JŪRŲ ŠAULIAI UŽBAIGĖPLAUKIOJIMO SEZONĄ

bienei visų vakaro dalyvių pa
sirašytą atdresą ir dovaną. Be 
žodžių, tik rankų paspaudimu, 
vadovę pasveikino ir vienas iš 
pirmųjų šilainės šokėjų prieš 
dvidešimt kelerius metus, da
bar Los Angelėse įsikūręs, ten 
lietuviškuose darbuose gyvai be
sireiškiąs, į Šį balių netikėtai 
užklydęs svetys Antanas -Po- 
likaitis. Sugiedojus ilgiausių 
metų, oficialioji programa užsi
baigė. J eigų iš šio aprašymo su
sidarytų vaizdas, kad visos svei
kinimo kalbos iš tikrųjų nesisky
rė nuo kitų panašiomis progo
mis sakomų kalbų, kad jos sve
čius gal bent dviems valandoms 
prie kėdžių prikalė, tai leiskite 
paaiškinti; programa teužtruko 
tik apie pusvalandį!

Prieš balių kritikai beveik 
viešai niurzgėjo, kad, girdi, ma
tysime salėje jaunimą kaip sa
vo ausis. Jie, girdi, po vakarie
nės kas į Dariaūs-Girėno barą, 
kas visiškai iš Lietuvių namų 
maus. Ir kaip tie pranašai apsiri
ko! Nors muzika iš magnetofo
no juostų, bet rinktinė, gero tak
to, šokdino ir jaunus, ir senus. 
Pirma jaunieji šoko tarpusavy, 
tėvai tarpusavy, o už poros va
landų jau sūnūs šokdino moti
nas, o tėvai dukreles. Rateliai, 
dainos, šokiai, šokiai, dainos, ra
teliai... Užmiršome laiką ir laik
rodžius. Tik toli, toli po vidur
nakčio, šeimininkėms ėmus nu
renginėti stalų baltumą, grįžome 
į realybę...

Pergyvenom dar vieną balių. 
Vienų kritikų burnos visai už
sivėrė, o kiti Žodžius apsuko 
šimtu aštuoniasdešimčia laips
nių. Dabar jau kalbama, kad taip 
kasmet, rudeniop, šilainės tė
vam su vaikais būtų labai pravar 
tu pasišokti. Prisipažinsiu: ir 
aš ėjau į balių surūgęs, o grįžau 
iš jo dainuodamas.

nuplautl, nes prie dugno priau
gusios žalios algės vėliau sukie
tėja ir jas tada sunku nugran
dyti. Reikalinga išimti iŠ laivo 
visi priedai, k. a. kompasas, ra
dijo aparatai, gelbėjimosi juos
tos, virvės, burės, įrankiai, ug
nies gesintuvai, laivo varpas, 
elektros lempos, baterijos, van
dens pompos, inkarai, propele
riai ir visa, kas yra laisva ir ga
li būti pavogta, nes per žiemą 
daug kas dingtų. Prie motoro 
irgi tenka pasidarbuoti, nes rei
kia nuleisti vandenį, motoro ci
lindrus ištepti alyva, atjungti 
propelerio ašį ir t. t. Visa tai 
atlikus, laivas apdengiamas di
džiuliu brenzentu ir tvirtai ap- 
raišiojamas, nes žvarbūs žiemos 
vėjai negailestingai siekia kaip 
nors apdangalą nutraukti ir į 
laivo vidų sniego pusnis nupūsti.

Malonu čia priminti, kad tuose 
pat laivų dokuose žiemavoja ir 
Liet. Jūrų Skautų jachta “Bu
dys IV”, kuri, kiek ilgiau pabu
vusi vandeny, neseniai galingo 
krano buvo patupdyta žiemos 
poilsiui šalia savo kelionės' drau
go — jūrų šaulių laivo.

Sezono užbaigimo balius
Kiekvienais metais, išėmus 

laivą žiemos poilsiui, Čikagos 
Jūrų šauliai suruošia plaukioji
mo Sezono Užbaigimo Balių, ši 
tradicija buvo kartojama per 8 
veiklos metus, todėl toks vaka
ras ruošiamas ir šiemet lapkričio 
mėn. 26 dieną, šį sekmadienį, 
3 vai. po pietų, B. Pakšto svetai
nėje. Atsilankę svečiai bus ma
loniai priimti, jūrų šaulių mo
terų gardžiu maistu pavaišinti, 
gražia menine dalimi palinks
minti, o geriausi šokėjai bus pre
mijomis atžymėti. Salė kaip ir 
anksčiau bus gražiai' j Oriniais 
motyvais papuošta, bus gausūs 
laimėjimai ir linksma kaip vi
suomet nuotaika. Jau visa eilė 
organizacijų užsisakė stalus: 
DLK Vytauto šaulių Kp. Cicero 
Jūrų Šaulių Kp., Čikagos Me- 

džiotojų ir Meškeriotojų Klubas, 
Liet. Liut. Ev. Vyrų Draugija, 
Anglijos Liet. Klubas ir kt. šia 
proga maloniai kviečiame pra
leisti šio sekmadienio popietę su 
jūrų šauliais, o dėl vietų rezer
vacijos kreiptis tel. CL 4-2665 
per visą dieną, nes prie durų bi
lietų gali pritrūkti.

Baigiant norima paminėti, kad 
šios kiiopos narys jūrų šaulys 
Alfonsas Paukštys, Kauno Mu
zikos Konservatorijos smuiko 
klasės absolventas, kuris savo 
laiku, būdamas Vokietijoje, dar 
tobulinosi pas žinomiausius mu
zikus, sutiko atlikti smuiku ke
letą muzikos dalykėlių, palydint 
pianistui -M. Motekaičiui. Tu
rint omenyje, jog smuikininkas 
A. Paukštys anksčiau yra su- 
ruošęs bent keletą kartų savo 
koncertus Čikagoje, o dabar kai 
kada pasirodo parinktoje publi
koje privačiai, toks jo pirmas 
pasirodymas po ilgesnio laiko 
viešumoje bus labai visu įvertin
tas. Tad iki pasimatymo.

Mykolas Maskvytis

• Jeigu bent vieną sykį nu
slėpsi ką nors nuo to, kurį my
li, tai netrukus nebejauti sąži
nės graužimo taip darydamas ir 
visais atvejais. ž. ž. Ruso

S Meilė nieko neatleidžia, ar- būtų” turi būti 
ba atleidžia viską. 0. Balzakas ; tų”...

“Tuo būdu bū-

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ....... $3.00
Minkštais viršeliais tik ___ ___ ;.... .......................   $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 Sabar 
tik .................. 1____ ____ __ _____ __________________ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

N A U J I E N 0 S,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

Jūrų svyravimai '
Jūrų lygis ne visada vienodas. 

Pavyzdžiui, Kaspija ketvirtinio 
periodo metu pergyveno ne vie
ną svyravimą. Jūros pėdsakų 
aptinkama pakrantės rajonuose. 
Jūros lygis pakildavęs net 60— 
80 metrų, lyginant su mūsų 
laikais, ir pažemėdavęs 10— 
15 metrų. Tikriausiai, ,šie svy
ravimai susiję su klimato svy
ravimu.

Jūrų potvynių dydis ne visur 
vienodas. Atviroje jūroje pot
vynio aukštis tesiekia apie de
vyniasdešimt ceptimelrų. Prie 
kranto (tai pareina nuo kranto 
kontūrų ir gylio) dažnai būna 
daug didesnis. Aukščiausieji 
potvyniai užregistruoti prie 
Šiaurės Amerikos krantų, Fon- 
dy įlankoje — aštuoniolika 
metrų.

“ KOREKTŪROS KLAIDOS

Naujienų praeito šeštadie
nio nr. 278 P. Stravinsko straip
snyje “Vlrko klausimais” (15). 
“Sugestijos” įsibrovė pora 
klaidelių. Straipsnio 1 skaity
tyje 2 pastraipoje 7 eilutėje žo
dis “nevarginant” turi būti 
nevengiant.

To paties straipsnio 3 skilty
je 6 pastraipoje paskutiniame 
sakinyje vietoje “Tuo tarpu

N R. IR GATVĖ ........ ................................... ...................................

MIESTAS ................................... ............ VALST..................................

ZIP GODE ...... ........ ...........

Siuntėjo Pavardė. Vardas ...................................... -.......... -...........

Adresas: ....................................................... -............. . .........................
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YRA geriausia dovana
vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dat>ar 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 Ruko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, Jaunimui, rašytojo Antano

■ Ruko 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 
uiaičiu Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jom Draugija. Chicago. 1962 m. 206 psk. kaina 2 dol

,, U XAV1A -NAUJIENŲ administracijoje

POEZIJOS VEIKALAI
roezija caip pavasaris, kl.is pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui isskleisti mažuti, deinu-ntu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais. Ka.p kontetemis tr pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste 
buklus Uram-tiskai besikeičiančiuose ganios scenovaizdžiuose svajoja 
juokauja ir verkir poetai paiegdami išreikšti žodžiais jausmų ir m'nė't 
geime#

\auii*-uuse yio gausus pasirinkimas poetuos leidu.ių'

1 J. Augustaityte • Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tol 
mato. 126 psl. Kaina SI.—.

Z. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMES PAKOPOS. Clegllos. giesmes, poemos 
Kišeninio lorniato. 157 psl. $2.00.

o. Butkų jute. Eilėraščiai ir rastai. 155 psi si.5o
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VlEsNIĄ VĖTROJE. Eilių arktine, 

psl tvama iJJ.OU.
J Kleopas Jurgelionis, GLUOl - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.’A
6 Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai. B6 psl SZ.tK)

U Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ SVgNI E. Eiliuoti pasakojimai. aOif 
įsvietintas lietuvaites senovės laikais, su autoriaus iliustracijomis. S5 XI

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau k< 
’AnyKsciu šlietis vertimas. 42 psl. S2.00.

H Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 55 psl. $1.00.
15 Stanys Santvaras, ATDARI LANGAI. RinktlrK lyrika. 167 psl., Sii.Ob
16 Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 3-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2 50
17 Petras Sagatas SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

Uai 02 psi. 31.OH
13 Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl $L0<
19 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psl.. $1.00.
20 Elena Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, tfO psl. $2.50 i
21 Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine. 180 psl. $3.0C
22 Jonas Valaitis. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

u5 psl $1 (X)
Z4 Adomas Jasas. BUK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.W.

Norėdami įsigyti sias ai kiia> Knyga*, prašome atsilankyti J Naujiem- 
rasimu arba D««kvt’ pa-'u. pridedant čeki ar piniginį orderį.

v A II J I E <N O 8,
• •«. Haleted it t'hu'nirn ID ROfiOX

Nors, palyginus su anksty
vesniais metais, šiemet Čikagos 
jūrų šauliai taip pat anksti su
sitvarkė savo kuopos laivą ir, 
anksti įleidę į vandenį, atplukdė 
jį į savo stove j into-'Vietą-Mon
roe1 uoste, priešais pati Čikagos 
miesto centrą, tačiau dėl blo
go oro šios praėjusios vasaros 
plaukiojimo sezonas pasirodė 
ypač nemalonus ir trumpas. Jei 
vasaros pradžioje pasitaikė ke
letas ramiu ir saulėtu savaičių, 
tai likusi vasaros dalis buvo lie
tinga, šalta ir vėjuota. Nuolati
nių šiaurės ar šiaurės rytų vėjų 
supūstos milžiniškos bangos ne
nuilstamai daužėsi ir siūbavo vi
somis ežero pakrantėmis, retai 
leisdamos uostuose stovinčioms 
įvairaus didumo jachtoms bent 
pusdieniui išbėgti į atvirą ežerą. 
Jei kartais per savaitę pasitaiko 
kiek ramiu ir saulėtu dienu tai 
kaip taisyklė savaitgalyje būda-, 
vo šalta ir lietinga. Todėl Čika
gos jūrų šaulių laivas “Gen. T. 
Daukantas” per savo devynių 
metų tarnybą jūrų šauliams, šią 
vasarą buvo mažiausiai naudo
jamas. Pasitaikydavo net taip, 
kad dėl didelio bangavimo nebu
vo galima priplaukti prie laivo 
pačiame uoste, kad jį būtų gali
ma patikrinti arba, užvedus lai
vo motorą, išsekusias laivo ba
terijas papildyti, nes, kitaip, au
tomatinės laivo pompos sustotų. 
Dėl tos priežasties šio plaukioji
mo sezono metu, dieną ir naktį 
laivams uoste besitampant ir 
prie bojų besitrankant, didesnis 
skaičius jachtų kaip paprastai 
nusitraukė nuo savo stovėjimo 
vietų ir, vėjui bei bangoms jas 
priplakus prie cejlmentinių kran
tinių, Vbuvo bangų sutrintos į 
šipulius. Taip pat didesnis jach
tų skaičius dėl nuolatinio aukš
to bangavimo pradėdavo padi
dintai, pagal išsiliuosavusias si
jas leisti vandenį ir, gausiam 
lietui padedant, ten pat prie bo- 
jos nugrimzdavo j uosto dugną, 
sukeliant daug rūpesčio ir iš
laidų savininkams.

Nežiūrint to. Čikagos jūrų šau
liai rūpestingai prižiūrėjo savo 
kuopos laivą ir laimingai užbai-

ką plaukiojimo sezoną. Iš anks
tyvos vasaros, dar palankiam 
orui esant, pasisekė gražiai bei 
įspūdingai atlikti visą eilę van
dens švenčių, kelionių ir išplau
kimų, k. ai: vainikbįleidimas per 
Memorial Day, ‘Liet. Skautų 
S-gos jachtos “Baltija” krikšty
nos, kelionė į Kenoshą, Liet. Jū
rų Skautijos jachtos “Budys IV” 
šventinimas, taip pat keletas vie
tinių išplaukimų su nariais, sve
čiais bei Jaunimo Kongreso da
lyviais. Tačiau likusią vasaros 
dalį beveik nebuvo galima nau
doti laivo. Dėl aukšto bangavi
mo buvo atšaukta jūrų šaulių 
laivo kelionė į Union Pier per 
I^abor Day ilgąjį savaitgalį, kur 
Čikagos jūrų šauliai rengė la
bai gerai nusisekusią Jūros Die
ną Lietuvių namuose.

Ruošiant Jūros Dieną, buvo 
susitarta su Lietįi Jūrų Skauti
jos “Baltijos Jūros” Tunto bu- 
džiais, kad jie irgi atvyks į šią 
šventę prie Union Pier. Apie 
tai šia proga norima prasitarti. 
LJS-jos budžių įgula, vadovau
jama b. j. psk. J. Butkaus, nežiū
rint į nepaprastą bangavimą, tu
rėdami naują fiberglasinę buri
nę jachtą ir patyrusią įgulą, vis 
dėlto išvyko į kelionę skersai 
ežero, kurį laimingai perbūria- 
vę, pasiekė .Michigano uostą. Ka
dangi prie Unionx Pier nebūtų 
buvę galima išsikelti, o greti
mas New Buffalo uostas to
kiais atvejais yra užpilamas 
smėliu ir gilesnės gremzlės bu
rinėms jachtoms ieškant užuovė- 
jo neįmanoma įplaukti, tad mū
sų broliai budžiai paliko savo 
jachtą saugiame Michigan Ci
ty uoste ir susiskambinus tapo 
automobiliais atvežti į Jūrų Die
nos parengimą Union įpiere.

Dabar Čikagos jūrų šaulių 
laivas jau kelios savaitės ilsisi 
savo žiemos poilsio vietoje — 
Calumet uosto rajone, Gleason 
Marina laivų dokuose. Ne tik 
pavasarį, kuomet prieš plaukio
jimo sezoną reikia visą laivą at
naujinti, yra daug darbo, bet rei
kia gerokai pasidarbuoti ir ru
denį, paruošiant laivą žiemoji
mui. Iš vandens ištrauktą laivą

The 
case of the 

disappearing 
paycheck and 

whatto 
do about it

Some people learn the hard way. Pay
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal.

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.
4 Unless there was a nest egg build
ing up all that time.

A good way to build that nest egg 
is with U.S. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
PayrollSavings Plan where you work. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Bonds.

And while you’re going through 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

Now E Bonds pay interest when heW fo .
of 5 years, 10 reontha (4% the first 

yearX Bends are replaced if lost, stolen, or 
de-trnyed. When needed they can bv cathed * 
at ymir bank. Interest is not subject to state 
or local income taxes, and federal Ux may V- 
be deferred until redemption.Take stock in America.

Join the Payroll Savings Plan.

g? šį taip neramų bei nedraugiš- reikia rūpestingai nuvalyti ir
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ZIGMO TOLIUŠIO ASMENYBĖS BRUOŽAI
Petras Stravinskas Lietu

voje buvo Apeliacinių Teismo 
Rūmų sekretorius 1933—1934 
metais, Vilkijos apylinkės tei
sėjas 1934—38 metais, Vals
tybės Tarybos referentas 1938 
—40 metais, Kauno apygar
dos teismo teisėjas 1941—43 
metais, o vėliau advokatavo. 
Zigmo Toliušio 80 metų proga 
jis skaitė paskaitą, o anksčiau 
buvo parašęs šj vertinimą 
1970 metų Sėjoje, 1 ir 2 nu
meriuose. N. Red.

Prisimenu Zigmą Toliušį gy
vai iš savo jaunystės dienų, ka
da protokolavau jo žodžius sek
retoriaudamas Vyriausiojo Tri
bunolo bylose.

Prisimenu kiek — ir iš savo 
teisėjavimo Kauno Apygardos 
teisme, vokiečių ožupacijos me
tu, nors tada jis teisme daug 
bylų neturėjo, nes ilgą laiką 
slapstėsi nuo nacių, nuo Gešta- 
po nagų.

Stebėdamas savo vyresnįjį 
kolegą Zigmą Toliušį Lietuvos 
teisme, prie to žaliojo stalo, ad
vokato pareigose, aš susidariau 
nuomonę, kad jis buvo advoka
tas su visais gero advokato pri
valumais.

ti ir “gražiai” (nesąžiningos įs
tatymo interpretacijos būdu) už
maskuoti neteisę. Įstatymą jis 
visuomet interpretuodavo priim

O T A SUSIVIENIJIMAS
.X I . A LIETUVIŲ

-X. AMERIKOJE
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

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

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

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

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

SLA — kuoptos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SŪSIVIENIJINIQ‘darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

REGULAR
• 1/0 PASSBOOK 

ACCOUNT Per Annum

RED TO $20,000.

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747 

——— ■ ■ ■■ I ■ I.,I

4 SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY

tz___ - 1 ’ .. ................. ‘I

Jau išėjo .seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina 82.00. 
v 

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gaxti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, HI. 60608

Kokie gi yra tie gero advoka
to privalumai, vadinasi, koks gi 
yra gerąs advokatas?

Pagal visur teisininkuose įsi
galėjusią (nusistojusią) pažiū
rą geras advokatas yra 1) są
žiningas ir garbingas savo pro
fesijos darbe, 2) drąsus kovo-Į 
je dėl teisės ir savo ginamųjų 
ar atstovaujamųjų intereso, 3) 
darbštus ir valingas, 4) geros 
orientacijos, 5) iškalbus (nors, 
mano nuomone, ciceroniška iš
kalba advokatui nebūtina), 6) 
kolegiškas su savo profesijos Į 
draugais ir kitais teisininkais.

Toks mūsų sukaktuvininkas 
ištikrųjų ir buvo.
Sąžiningumas ir garbingumas

Gindamas ar atstovaudamas 
savo klientus teisminėse bylose, 
adv. Z. Toliušis visuomet sąži
ningai aiškindavo bylos aplin
kybes, taip pat ir įstatymą. Jis 
niekada neieškodavo įstatymo 
redakcinių netobulumų tikslu pa
sinaudoti jais, lyg kokiomis le- 
gisliatoriaus paliktomis Įstaty
me gūžtomis, kur galima įsodin-

Japonijoje pradėjus masiniai gaminti automobilius, atsirado tos pa
čios problemos kaip Amerikoje — kelty užkimšimas, oro tarša. Čia 
matomas kalnu kelias netoli Nikko, kur Įvyko Sveikatos ir Spor

to diena.

taisiais metodais, nepiknaudžiau- 
damas jo raide, o tą jo raidę de
rindamas su įstatymo pateisina
maisiais motyvais, su jo tikslu, 
su ratio legis, kurio visuomet 
reikia laikytis,, nes jis gi yra 

i įstatymo siela, anima legis.
į Toks įstatymo aiškinimas pa- 
' deda teismui surasti teisingą 
teisę, ir tokia teisės kova teis
minėje byloje yra tikrai gar
binga.

Drąsa kovoje dėl teisės
Teisminėse bylose, jų proce

se, advokatas Zigmas Toliušis 
visuomet būdavo taktiškas, res
pektavo teisėją (ne taip, kaip 
dabar, va, daro kaikurie JAV 
advokatai šio krašto teisme), 
tiktai tas jo taktas, respektas 
teisėjui nerodė jo nusilenkimo 
teismo valiai, jo sprendimui, ku
rį jis laikė neteisingą. Jis ko
vojo byloje dėl savo kliento tei
sės drąsiai, kartais net ir balsą 
pakeldamas savo teisminėje kal
boje; radęs gi teismo padarytą 
sprendimą neteisingą, jis skųs
davo jį augštesnei instancijai, 
jei ji būdavo ir klientas su tuo 
sutikdavę.

Tik kaip man teko iš kitų ko
legų girdėti, Zigmas Toliušis, 
radęs teismo sprendimą be prie
kaištų, nebandydavo “savo lai
mės” aukščiau ir skundų aukš
tesnei instancijai nedavinėdavo. 
fiia jau nei kliento ašaros nieko 
nepadėdavo.

Užtat aukštesnių instancijų 
teisėjai dažnai ir sakydavo: 
“Zigmas Toliušis be pagrindo 
nesiskundžia”... Tokių nuomo

nių apie kol. Zigmą Toliušį esu 
girdėjęs ir iš Vyr. Tribunolo tei
sėjų.

Darbštumas ir valingumas

Advokatas Zigmas Toliušis tu
rėdavo daug bylų visose teismo 
instancijose, ne tik mažų, nesu
dėtingų Apylinkės Teišsmuose, 
bet ir didelių komplikuotų Apy
gardos Teisme, Apeliaciniuose 
Rūmuose ir Vyr. Tribunole.

Kai kurie kiti populiarūs ad
vokatai net mažose bylose rei
kalaudavo “riebių honorarų” ir 
tuo būdu mažų bylų atsikraty
davo. Jie būdavo prieinami tik
tai turtingiems, išsigalintiems 
didelį honorarą sumokėti. Zig
mas Toliušis, matot, pats būda
mas “liaudininkas” (norėdamas

paprastiems, neturtingiems dar
bo žmonėms padėti), negalėjo 
ir nenorėjo vargšo neturtingo 
žmogaus nuo savęs atstumti, 
jam teisinę pagalbą atsakyti. 
Todėl jis imdavo ne tik dideles, 
bet ir mažas bylas, iš kurių ad
vokatui, anot to priežodžio “tiek 
naudos, kiek iš epušės lentos”...

Taip advokataudamas, Zigmas 
Toliušis buvo ’perkrautas darbu 
teisme. O vis dėlto, būdamas la
bai darbštus ir valingas, jis ne 
tik gerai savo byloms pasiruoš
davo, bet dargi surasdavo lai
ko ir kitiems, jau grynai idėji
niams darbams. Jis, šalia pro
fesinio darbo, reiškėsi labai pla
čia, šakota visuomenine veikla, 
dalyvaudamas:- eilėje visuomeni
nių draugijų, ypač gi savo vals
tiečių liuadininkų politinėje vei
kloje. Jis buvo eilės tų visuo
meninių — idėjinių ar profesi
nių draugijų, organizacijų (kaip, 
va, Kalinių Globos Draugijos, 
Lietuvos Advokatų Tarybos ir 
kitų) vadovybėse, paaukodamas 
jų darbui daug valandų. Jis 
kruopščiai rinko vertingus me
no kūrimus ir retas knygas.

Be to, jis yra parašęs dar ei
lę teisės populiarizacijos kny
gelių, per 16 metų redagavęs 
teisininkams kalendorius, ben
dradarbiavęs Teisėje ir kituose 
laikraščiuose, ir tam vėl sugaiš
davo apsčiai laiko.

Ką gi tas visa rodo, ką mums 
sako? Ogi tai, kad mūsų sukak
tuvininkas, iš tikrųjų, turėjo 
advokatui būtiną, privalumą, 
darbštumą ir valingumą (ištver
mę darbe).

Gera orientacija

Atstovaudamas ar gindamas 
savo kliento teises ir interesą 
teisminėje byloje, advokatas 
dažnai patenka į labai kelblią si
tuaciją, kurioje jis turi greit 
susiorientuot, pvz., tinkamai, 
taikliai atsikirsti savo priešinin
kui, ar nepakenkdamas savo kli
ento interesui, daryti teismui 
valios pareiškimus. Mažiausia 
advokato klaida gali būti bylos 
pralaimėjimo priežastis (tas bū
na ypač gi civilinėse bylose).

Taigi, va, dėl ko advokatui bū
tina gera orientacija, jo gebėji
mas greitai daryti teisingus 
sprendimus ar tikslingus bylos 
ėjimus.

Mūsų sukaktuvininkas buvo 
tikrai geros orientacijos advo
katas.

Stebint jį prie žaliojo teis
mo stalo, sekant jo ginčus ir 
kovą dėl teisės su kitais advo
katais, man betgi susidarė toks 
įspūdis ar nuomonė, kad jis yra 
labai neatsparus teisiniam hu
morui, kurį kaikurie mūsų ge
ri advokatai naudodavo, kaip ko
kia strėlę, paleisdami ją į savo 
priešininko odą, gal net ir pa
žeidžiančią po širdį...

Užgautos tokios humoro strė
lės, advokatas Zigmas Toliušis 
lyg ir kiek sumišdavo, ir tada jo 
veide pasirodydavo raudonos dė
mės, o kaktoje prakaito lašai... 
Prisimenu ypač vieną tokią ci

vilinę bylą Kauno Apygardom 
Teisme, kur aš su kitais dviem 
kolegomis buvau teisėjo parei
gose.

1 Pasakysiu, kad man toks hu- 
I moras teismo bylose niekada ne- 
’ patikdavo, nors kai kurie kiti 
| kolegos teisėjai jį mėgdavo, kaip 
“sveiką juoką”...

Mūsų sukaktuvininkas nie
kuomet to humoro nenaudoda
vo savo priešininkams dezorien
tuoti teisinės kovos lauke. Hu
moro strėles jis, matyt, laikė ne
siderinančias su advokato eti
ka ir teisingumu, nes jos paker
ta priešininko teisingą orientaci
ją byloje.

Iškalba
Advokatas Zigmas Toliušis ne

turėjo kokios jau labai didelės, 
ciceroniškos iškalbos (kokios 
advokatui, kaip minėjau galgi ir 
nereikia), bet jis kalbėdavo teis
me aiškiai, logiškai, iš esmės, 
įtikinamai. Taip kalbėdavo dau
gelis mūsų labai gerų advokatų, 
kaip pvz., prof. P. Leonas, pui
kus civilistas adv. Venclauskis 
ir daugelis kitų.

Kolegiškumas
Adv. Z. Toliušis visuomet bū

davo gerai nusiteikęs, visiems 
malonus, draugiškas, ypač gi 
kolegiškas su savo profesijos 
draugais.

Labai mėgdavo jis Jaunuosius 
teisininkus, ne tik savo pilkake- 
purius varpininkus, bet ir rau- 
donkepurius ateitininkus .ir ki
tų spalvų savo jaunuosius kole
gas, tiek dar studijuojančius, 

tiek jau ir baigusius, bet dar tei
sininkus geltonsnapius...

Ir aš dar teisių fakulteto ne
baigęs, nekartą pajusdavau nuo 
advokato Z. Toliušio spinduliuo
jančią ir mane gaivinančią šilu
mą, patyriau jo šiltus jausmus.

Jis dar anksti įtraukė mane į 
Kalinių Globos Draugiją, kurios 
nariu būdamas aš net ir “pa
skaitas” (nežinau kokios ten bu
vo) kaliniams Kauno sunk, dar
bų kalėjime skaičiau...

Prieš pat bolševikų okupaci
ją (1940) aš irgi dar būdamas, 
manding, jaunas, buvau su kol. 
Zigmu Toliušiu Lietuvos Teisi
ninkų Draugijos Centro .Valdy
bos nariu, ir ten, su uo dirbda
mas, aš vėl patyriau jo didelį 
man prielankumą, tą spindu
liuojančią nuo jo Į mane šilimą. 
Aš pateikiau LTD savo planą 
tautos teisinei sąmonei ugdyti 
(per radiją, per spaudą ar vie-

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įsteigta 1923 metate Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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 mė- 

pirmos.

UNIVERS
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Laumžirgis
laumžirgį visada atskirsi nuo 

kitų vabzdžių, netgi jeigu jis ir 
gyvena tolimoje Australijoje. O 
ten tų nerūpestingų padarų 
skraido dar daugiau, negu mūsų 
kraštuose.

Seniai pastebėta, kad Austra
lijos laumžirgiui nutinka keistų 
dalykų. Karštą dieną pamatysi 

šas teisės populiarizacijos pa
skaitas), kurį adv. Z. Toliušis, 
pirmiausia, parėmė, dėl ko jis ir 
buvo visos LTD CV priimtas. 
Buvo sudarytos trys LTD sek
cijos (radijo, spaudos ir viešųjų 
paskaitų), kurios gražiai pra
dėjo savo darbą. Tik, deja, So
vietų okupacija jį nutraukė ir 
pačią LTD likvidavo.'

Liko tiktai gražūs ano Lietu
vos nepriklausomybės meto mū
sų veiklos prisiminimai, kuriais 
šiandien visi mes, Lietuvos teisi
ninkai, gyvename.

Tuose prisiminimuose mano 
vyresnysis kolega Zigmas To
liušis stovi man prieš akis toks 
gyvas, lyg aš jį tikrai dabar ma
tyčiau ar dar vakar būčiau ma
tęs. Geriausia dovana - Dovydėno knyga

Mūsų laureato vaizdžiai aprašyti abu bolševikmečiai Lietuvoje, 
kurių metu rusai okupantai naikino viską, kas lietuviška ir katali
kiška. Susipažinkite, kaip sunaikinti raudonąją hidrą ateityje. Ypa
tingai svarbi knyga jaunajai kartai.

Liudas Dovydėnas — MES VALDYSIME PASAULI I ir II tomai po $4.00

Tų knygų pritaikintas vertimas anglų kalba, tinkamas
svetimtaučiams ar lietuviškai nebeskaitantiems tautiečiams.
Liudas Dovydėnas WE WILL CONQUER THE WORLD ............. $5.00

ANKSČIAU PASIRODĘ MŪSŲ LEIDINIAI:
Jonas Aistis POEZIJA, pilnutinė rinktinė .................................... $6.00
Juozas Audėnas PASKUTINIS POSĖDIS, 1939—40 m. atsimi

nimai .......     $4.00
St. Laucius RESPUBLIKA, Lietuvos tragiški Įvykiai poezijoje. .. $130 
A. Baranauskas ANYKŠČIŲ ŠILELIS, iliustr. liuks. leidinys .... S5.00 
Maironis BALADĖS, iliustruotas liuksusinis leidinys $6.00
Maironio PORTRETAS (dail. Pr. Lapė) ........................................ $2.50
Sibiran ištremty lietuvaičiu THE LIVING TESTAMENT OF

FAITH AND COURAGE, liuksusinė maldaknygė angliškai S3.50

Paskubėkite jas įsigyti. Greitas persiuntimas veltui. Dovanai pri
dedamas atatinkamas sveikinimas. Knygos gaunamos knygynuose, 
pas vietos platintojus arba leidykloje, jai pasiunčiant užsakymą su 
čekiu (U. S. doleriais).

ROMUVA

84-20 Jamaica Avenue,
Woodhaven, N. Y. 11421, U. S.A.

tik ryškių spalvų — raudonus, 
mėlynus —> laumžirgius. Bet 
kai lik atšąla, jie dingsta, ir ne
žinia iš kur išlenda juodi laum
žirgiai.

Tai tie palys laumžirgiai, su
gebantys keisti spalvą. Jeigu 
margaspalvį laumžirgį patub- 
dysime šaldytuve, kur tempera
tūra nebus didesnė kaip septy
ni aštuoni laipsniai, jis per tris 
valandas pajuoduos. Bet pa
kanka jam dešimt minučių pa
sišildyti trisdešimt laipsnių tem- 
ix*ratūroje ir vabzdys vėl pasi
puošia margaspalviu apdaru. 
Vieną kartą mokslininkams pa
vyko privesti laumžirgį per d\i 
dienas ’ persirengti” dvylika 
kartu! C

Keisdamas spalvą, laumžir
gis apsisaugo nuo perkaitimo ir 
peršalimo. Keisti spalvą laum
žirgiui padeda jo kūne esaidys 
pigmentai.

Mūsiškiai laumžirgiai nesuge
ba keisti spalvos, svyruojant 
temperatūrai. Užtat kai kūne 
jų keičia spalvą su amžium.. 
Jauni geltoni ar raudoni laum
žirgiai senatvėje tamsėja.
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trims mėnesiams
vienam mėnesiui

$6.00

A. VILAINIS

Kanadoje: 
metams _____

pusei metu___
vienam mėnesiui

$12.00
$3.00

Po Brighton Parką paklydinėjus
likusiais kabančiais lapais ža* 
vi akis savo raudonai gelsvais 
taškais, vis dar žalumo visai 
nepraradusiais. Gatvės čia ap
sodintos medžiais, kurie gyve
namuose rezidenciniuose ra
jonuose yra tikrai didelė puoš-

Auksinis ruduo jau ir Brigh
ton Parko gatvėse svečiuojasi. 
Kartais jose pasiblaško ir ru
dens vėjai, gausiai paberda- 
nii išgeltusių, po kojomis šnabž
dančių lapų. Tada ir medžių 
šakos lankstosi, juda ir dar

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ... ......................  $22.00
pusei metų _______________$12.00
trims mėnesiams ___________ $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

$13.00
$350

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metu ___ $11DO

Užsieniuose:
metams ...... ......
pusei metų .......
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderių kartų su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien išskyrus sekmadienius nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 yal

Turtingas patyrimas ir didele mizerija
Kartas nuo karto Sovietu Sąjungos valdovai bando 

pasiūlyti “teoretinį'aiškinimą” visam tam vargui ir ne
pritekliams, kuriuos sovietų valdžia atneša milijonams 
žmonių. Vienais metais rusai kaltina sausrą, kitais metais 
stoką sniego, bet jie jaučia,- kad visą laiką negalima kal
tinimą versti debesim, sniegą ar lietų nunešusiems kiton 
provincijom

Praeitą savaitę Vilniuje leidžiama Tiesa paskelbė 
; dviejų lietuviškų mokslinčių aiškinimą apie “Tarybų vals
tybės pavyzdžio jėgą” ir “Perėjimo iš kapitalistinės į so
cialistinę santvarką dėsningumus”. Nagrinėjami klausi
mai paremti pustuštėmis premisomis, o “teorijos” pa
grindai stovi ant labai slidaus ledo, todėl ne tik “tarybi
nėje” Lietuvoje, bet ir sovietinėje Rusijoje studijas pa
sirašo du mokslinčiau Šį kartą studiją apie “perėjimo dės
ningumus” rašė Apolinaras Šulus, komunistinės filoso
fijos mokslų kandidatas, ir Povilas Mickūnas.

. Straipsnis rašytas Sovietų Sąjungos įkūrimo 50 metų 
sukakties proga. Studijos pagrindan padėtas sovietinis 
planingumas”, “mokslinis įžvalgumas” ir vadovaujan
tis komunistų partijos vaidmuo. Be šių trijų elementų 
“perėjimas iš kapitalistinės į spcialistinę santvarką” būtų 
neįmanomas. Bet tuojau autoriai pastebi, kad vis dėlto 
-pagrindinis “socializmo pastatytas įrankis” yra proleta
riato diktatūrą, t, y., valdžią, “vadovaujama darbininkų 
-klasės”. Jie tvirtina, kad darbininkų klasė panaudoja 
^proletariato diktatūrą “nuverstoms klasėms slopinti”. 
“‘Proletariato diktatūra, slopindama nuverstas klases, 
rūpinasi ir naujos socialistinės visuomenės sukūrimu”.

Silpniausioji.šių mokslinčių teorijos.vieta yra prole
tariato diktatūra. Kaip Sovietų Sąjungoje, taip ir rusų 
okupuotose kaimyninėse valstybėse jokios proletariato 
^diktatūros niekad nebuvo ir nėra. Pąčįoje Rusijoje vai
zdžią pagrobę ne rusai proletarai, bet turtingų žemės savL 
Įlinkų ir pirklių vaikai, užsieniuose arba caro Rusijoje 
turėję progos baigti aukštuosius mokslus. Leninas buvo 
-turtingo žemės savininko sūnus, Trockis buvo pirklio 
yaikas, o Antonov Qvsejenko buvo caro universitete 
taukštus mokslus baigęs dvarininko sūnus. Šie trys vyrai 
gavę iš vokiečių generalinio štabo stambią sumą pinigų, 
padarė perversmą Petrograde ir privertė laikinąją Ke
renskio vyriausybę bėgti. Prie šių trijų turtuolių vaikų 
prisidėjo Rusijos dvarininko Tuchačevskio sūnus Michai
las, tapęs raudonosios armijos maršalu, įr nusigyvenusio

Vilniaus bajoro sūnus Feliksas Dzeržinskis, kuris be 
jokio teismo žudė kiekvieną bolševikų valdžios priešą. Ne 
vienas jų nebuvo proletaras, nors Leninas skelbė, kad 
žudynės buvo daromos proletariato vardu. Pradžioje žu
dė turtingesnius, o vėliau valdžią pagrobusioji grupė žu
dė ir pačius proletarus, kaip tai padarė Kronštado įlan
koje.

Mickūnas su šulu šitaip aiškina “socializmo staty
bos” perėjimą į “proletariato rankas”:

“Naujos santvakos pergalė Rytų Europoje” liau
dies demokratijos šalyse buvo pasiekta tarybinei ar
mijai sutriuškinus vokiškąjį fašizmą, padedant vi
soms antifašistinėmis jėgomis. Visose šiose šalyse 
kovos už nacionalistinį išsivadavimą ugnyje susidarė 
platus antifašistinių jėgų susivienijimai (tėvynės 
frontas Bulgarijoje, čekų ir slovakų hacionalinis 
frontas Čekoslovakijoje, demokratinis frontas Alba
nijoje, liaudies demokratijos frontas Rumunijoje, 
nacionalinis, o po to ir tėvynės liaudies frontas Ven? 
grijoje, nacionalinis frontas, o vėliau liaudies vieny
bės frontas Lenkijoje, antifašistinė liaudies išsiva
davimo večė Jugoslavijoje). Šitų liaudies frontų ^su
dėtyje buvo komunistų, socialdemokratų, valstiečių, 
smulkiaburžuazinės ir katalikų partijos, taip pat ir 
kitos visuomeninės ir profesinės organizacijos, ko
vojančios prieš fašizmą” (Tiesa, 1972 m. lapkr. lo

tosios. Jis dėl savo būdo tarp 
visų lietuvių yra toks populia- 
fus, kad baiįus įr kitokius su- 
buvimuą čia ruošia ne tik 
Brighton Parko lietuviai, bet 
įr iš vįsos Čikagos įvairiausios 
organizacijoj |>ei kjubai. Pa
vieniai gyvapančių 'Įiętuvių 
yra įr už Archer gatvėm,

Tęje Ąrcljpr gatvėje yra net 
trys lię.tuyių $įnan$įnės įstai
gos. Stambiausia iš j y yrą Stan
dart Federal skplipįmo ir tau
pymo bendrovė, pasiekusi arti 
dviejų mįlijopų dolerių indė
lių įr turtų supjos. Tai pati 
stambiausia lietuvių tvarkoma 
fįpąnsįpė tos riįšies įstaigą vi
soje Amerikoje. Ši lietuvių tė
vo ir sūnaus Justinų Mackevi
čių vadovaujama įstaiga yra 
įsigijusi didelio pasitikėjimo

.JUOZAS KARIBUTAS

: KELIONE APLINK PASAULĮ
; (Tęsinys)

Iš tolo pradėjau stebėti ir pi
ramides. Jų viršūnės stiebiasi, 
lyg norėdamos iš tos smėlėtos 
aplinkos ištrūkti. Mūsų šofe
ris aiškina jų atsiradimo laiką 
ir aplinkybes. Aš nenoromis 
klausausi ir man daug geriau 
būtų, jei jis tylėtų. Mano kom- 
panjonas, amerikietis studen
tas, domisi, ir jis jam tik vie
nam pasakoja. Aš kai ką tik į 
blonknotą pasižymiu.

Pradedam važiuoti smėlėta 
Mvkuma. Kelias asfaltuotas ir 
apneštas smėliu. Kai užvažiuo
jame Į aukštumą, užsibaigia 
kelias, čia randame mašinoms 
pastatyti vietą ir prie jos mažą 
namuką, apie kurį apstoję 
arabai su kupranugariais, asi
lais ir arkliais. Jie visi labai 
įkyriai siūlo savo turimą gyvu
lį pasijodinėjimui. Atrodo, 
kad tas mus “labiausiai” čia ir 
domina.

Per smėlį brendame pirami
dės link, kuri atrodo tokia ma
syvi ir gąsdinančiai didinga, 
lyg dykumų karalienė. Kiek 
akys užmato, smėlio laukai, ak

menys ir uolėnos. Pasitinka il
gais rūbais arabas, kuris už 
mažą atlyginimą žada būti la
bai geru gidu. Mes atsisakom 
jo paslaugos, nes turime paty
rusį šoferį, kuris pasižadėjo 
būti ir gidu. Lipame į pirami
dės angą, kuri veda mažais 
laiptais į požeminius pirami
dės rūmus. Laiptai tokie siau
ri. kad du susitikę vargu pra
silenkti galėtų. Lipti reikia su
silenkus, tas labai varginą. Pa
galiau pasiekiame, ir karaliaus 
kambarį. Sunku dabar įsivaiz
duoti. kad karalius kadaise 
čia galėjo gyventi. Nei langų, 
nei durų. Per tokį žemą urvą 
įlindus, kuris vadinamas kori
doriumi, randi žemas duris, 
kokių keturių pėdų aukštumo. 
Taigi, durys. Bro jas jau patek
ti į kambarį, kuris panašus į 
rūsį ar slėptuvę nuo bombų ap
sisaugoti,. Ant grindų smėlis. 
Sienose yra išlikusios mozai
kos. graviūros ir figūrėlės. 
Trūksta oro ir sunku alsuoti. 
Kiep jie tie anų laikų karaliai 
čia gyveno? Sako, kad buvę 
įvesti tam tikri vamzdžiai orui 
gauti, bet dabar jau to nesi

Jeigu neskaityti Jugoslavijos Tito vadovaujamo from 
visi kiti frontai, vienas iš nacionalistinio fronto tap

damas liaudies frontu, o kitas kitais pavadinimais, bet 
kiekvienas, komunistų partijos vadovaujamas ir raudo
nosios armijos ar policijos padedamas, buvo likviduotas, 
Nukentėjo kiekviena politinė grupė, susidėjusi su komir- 
nistais į bet kokį frontą.

Bulgarijoje komunistai išžudė visus žymesnius parti
jų vadus, o vėliau pradėjo žudyti ir komunistus, atsisa
kiusius sekti Stalino duodamas instrukcijas. Čekoslova
kijoje sovietų karo jėgos antrą kartą įsiveržė ir nušalino 
Dubčeką, drįsusi siekti komunizmo čekams žinomais ke
liais. Lenkijoje Stalinas pakvietė Londone buvusį lenkų 
komitetą pasitarimams Jaltos nutarimams vykdyti, o vę? 
Įiaų to paties Stalino vadovaujami čekai išžudė vįsųs įej> 
kų partijų vadus. Kovą prieš fašizmą ruša£ panaudojo 
“liaudies frontam” organizuoti, o vėliau tiems frontams 
naikinti.

Savo studiją šie du mokslinčiai baigia tokia išvada;
“Socializmas neįmanomas be aukštos kultūros, 

be visapusiško ir pilno liaudies materialinių, dvasi 
nių poreikių patenkinimo. Ir čia liaudies demokrati
jos šalyse prieš akis turėjo turtingą Tarybų Sąjungos 
patyrimą”. (Ten pat).. ■
“Liaudies demokratijos” turėjo prieš akis turtingą 

patyrimą, bet jos gyvame gyvenime turi didelę mizeriją. 
Tikrovė sako, kad Tarybų Sąjunga jų vadus išžudė, tur- 
tus išsivežė, o jiems paliko didžiausią vargą ir skurdą.

to,

mato. Pats kambarys mažas ir 
pasibaisėtinai nejaukus.

Iš čia lendame urvu į kara
lienės kambaį, kurį įsivaiz
duoju kur kas didesnį, garžes- 
nį ir patogesnį. Juk tai kara
lienės kambarys! Taip ir pa- 
styrau iš nustebimo, radęs jį 
kur kas mažesnį. Plikos sie
nos ir smėlio grindys, oro ne
buvimas dusina, čia gal kiek 
daugiau išsilaikę pagražinimų 
sienose ir lubose. Bet niekaip 
negaliu įsivaizduoti, kur čia 
jie miegodavo, valgydavo ir 
laisvalaikį praleisdavo. Ir iš 
viso, kaip čia galima sakyti, 
kad kadaise žmonės, o dar ir 
karališkieji didikai čia'gyveno- 
Siaubas ima tik pagalvojus. 
Dabartiniu metu tokie tik “kar
ceriai”. Ir tai jokios padorios 
valstybės santvarka krimina
linių ar politinių kalinių į to
kius urvus dabar nekištų. Šal
tas. skaldytas granitas, kuriuo 
išdėtos sienos ir lubos, nepra
byla į menę nei vienu praeities 
amžių žodeliu.

Lipu atgal 150 laiptų į viršų 
ir dūstu nuo susilenkimo. Kai 
išėjau į lauką, buvau labai lai
mingas. kad štai vėl saulės 
šviesa ir tyro oro gaiva mane 
glosto. Stoviu prie angos gar

sių piramidžių, kurių važiavo 
kadaise pasižiūrėti garsusis 
Romos karyędys Julius Ceza
ris, o vėliau ir pats Napaleo? 
nas. Ir štai aš dabar esu ppię 
tų akmenų, kuriuos krovė, 
skaldė vergų rankos.

PIRAMIDŽIŲ PIRAMIDĖ

Taip arabai vatįiua šią di
džiąją piramidę, kuri statyta 
2696 metų prieš Kristų 100.060 
vyrų nešė, skaldė blokus am
žinai stovinčių ąkmemj, kur 
kiekvienas svėrė dyi su puse 
tpnos-Joje suklotą du su puse 
milijono tokių akmenų. Kas 
dabar pasakys, kiek vergų 
krito prie tos piramidės nuo 
karščio ir alkio? Kuriam turisr 
tui prabils piramidė, kiek ver
gų. išsekusių ir alkanų, buvę 
prislėgta anų Lonpipis svorių 
skaičiuojamų akmenų? Takius 
ir kitokius, klausimus sau pa
stačius, pradingsta skaidri šyp
sena ant lūpų ir klaikumas nu
siaubia visą kūną.

Reikia gi nepamiršti, kad pi
ramidės aukštis 482 pėdos ir 
plotis 755 pėdos. Viso užima
mas jos plotas 13 hektarų. Tą? 
da gi nebuvo keltuyų, ąnęį kį? 
tokių statybai prietaisų. Kaip 
tie vergai tuos tęsinius akme?

mena. Namai daugiausia rau
donos spalvoj Įjvįaukščiai. 
Pats namų stilius turį veik vie
nodą architektūrą.

Apylinkė teikia gražų ir jau
kų vaizdą £ia užklydusiam. 
Gana'apstus lįetuvįų telkinys 
yra susibųręs šioje apylinkėje. 
Atrodo, kad jįe čia ne tik gra
žiai, bet ir pasiturinčiai yra 
įsikūrę. Tikrai, ne tik jauki 
aplinka akį patraukia, bet at
rodo, malonus ir rapius rajo
nas, teikiąs net Jjętuviškos 
užuovėjos nuotaiką. Nedaug 
tejaučiamas triukšmas gatvėse. 
Pravažiuojančių automobilių 
gatvėse negausu. Lengvai, be 
gaišaties gali pereiti skersai 
gatvę, nelaukdamas šviesų sig
nalų, kurių čia retai ir tesimai- 
šo, tik tokiais atvejais, kai jie 
atveža krautuvėms prekes.

Tarp tų gražiai atrodančių 
gyvenamų namų matosi įsiter
pusių nedidelės apimties krau
tuvių, užeigų, viena kita plau
kų kirpykla ar šiaip būtina 
kokia profesinė verslavietė. 
Bet jų nedaug, ir jos nepakei
čia bendro vaizdo. Užeigų iš
kabų irgi nedaug. Ir norint, 
kaip sakoma, troškulį numal
šinti ar dulkes gerklėje išska
lauti, reikia kartais bloką ar 
du paėjėti.

Gyvai pasireiškia tos lietu
vių kolonijos kultūrinė veikla. 
Yrą čia lokalinių organizacijų, 
yra taipgi įr seniau veikiančių 
klubų, bet taip pat ir plačiai 
Amerikoje praplituąįų bendri
nių organizapijų, sąjungų ip 
kitaip besivadinančių pagal 
savo uždavinius. Jie taipgi pa
sižymi veiklumu. Gyvena šio
je apylinkėje ir gana apsčiai 
intelektualinių pajėgų, galin
čių pasireikšti lietuviškoje 
veikloje. Ir pačių lietuvių skai
čiumi nėra iš mažųjų ar sų- 
nykstančių kolonijų. Jei ben
drai visus suskaįčįuotųme ta
me plačiame Brighton Parko 
rajone gyvenančius lietuvius, 
gal pasiektume dešimties tūks.- 
tančių skaičių, 
giau.

Verslininkai, 
prekybininkai 
ir kitokios lietuvių įstaigos, 
Yerslavi.etės, galima teigti, 
daug plačiau tarsi praplečia 
lietuvių ribas už pačio apgy
vento telkinio. Vershj atžvil
giu rytuose ribojasi maždaug 
Western gatve, pietuose ke
turiasdešimt septintąja, o va
karuose prašoka Kalifornijos 
gatvę ir siekia net Kedzie gat
vę. šiaurėje gi ribojasi Archer 
gatve, bet yra vienas.kitas dar 
ir toliau nusiyręs, kaip, saky
sime, Balys Pakštas, lietuvių 
mėgiamas, su say.o užeiga ir 
sale atsidūręs Kaįįfprnijos gat
vėje net prie trisdešimt aštup- zięjus mūsų lietuvių kųltūri-

to didžiojo taupytojų sutelkto 
kapitalo dalį yra čia jos pasidė- 
jusios.

Didelį ir labai svarbų vaid
menį šiai kolonijai yra atlikusi 
ir dabar dar plačiai atlieka 
prezidento dr. Frank Zogo va
dovaujama Midland Savings 
and Loan bendrovė. Čia indė
liai daugiau sukaupti iš pačių 
lietuvių tarpo. Apie Midland 
bendrovę tilps atskirai parašy-

o gal ir dau-

profesionalai, 
bei finansinės

nis į tokį aukštį užkėlė? Užsis
pyrusiai ją statė PJąąraoh Che
ops piramidė. Piramidžių pi
ramidė . Joje dabar stovi su
laužyti sarkofagai ir pelėsių 
kvapas.

KITOS PIRAMIDĖS
K • K <7 K * k K.. V> . 7

Chephren piramidė statytą 
karaliaus Chepren 2650 metų 
prieš Kristų.

Minėta piramidė turistams 
neatidaryta. Ją galima tįk iš 
tolo pamatyti. Ji tik keletą pė
dų žemesnė už piramidžių ka
ralienę, kuri vadinama Pira
midžių Piramidė. Iš teų keliąs 
veda į “Temple of the Sphinx”. 
Kaip vėliau paaiškėjo, pira
midė uždaryta dėl to, kad yra 
pavojingų skilimų.

Mažiausia piramidė, 200 pė
dų aukštumo, yra Mycerinus, 
kuri statyta karaliaus Myceri
nus maždaug 2600 metų prieš 
Kristų. Jis užsispyrusiai norė
jęs, kad ir mažytę, bet savos 
statybos, savų planų pirami
dę. Stipraus sachariškp vėjo 
blaškomi pasilenkdami bėgo- 
me per smėlio daubas link tos 
piramidės. Vėl siaurais laiptai,s 
lyg urvu lindome į piramidės 
vidų. Radome taip pat, kaip ir 
didžiąją, aptrupėjusią, kur-
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Trečioji Brighton vardu 
taupymo ir skolinimo bendrovė, 
nors tėra pasiekusi tik kelių 
milijonų dolerių sumos savo 
sutelktais kapitalais, tvarkosi 
taipgi gerai, pavyzdingai. Gyr 
yuoja jau daugelį metų ir savo 
taupyto jams moka aukščiau
sius dividendus.

Nusistebėjimo jausmą suke
lia Balzęko Motors Sales auto
mobilių pardavimo prekybos 
įmonė. Man regis, ji siekia mi
ll j opines sumąs apyvartos ir, 
tur būt, ar tik nebus pati 
stambiausia lietuvių rankose 
esanti automobilių pardavimo 
įmonė Amerikoje, jos ir pre-? 
kybai naudojamas plotas abie
jose gatvės pusėse nusidriekia 
daugiau kaip po pusblokį. Gra
žu pastebėti, kad šiai stambia
jai prekybai vadovauja ne tik 
jos įkūarėjas Stanley Balzekas 
įr jo sūnus, taipgi Stapley Bal- 
Įekas Jr;L bet jau veikliai va- 
dovybėn įsijungė ir trečioji 
Balzekų karta.

Kaip žinia, Stanley Balzekas 
įr. yra įsteigęs BaĮzeko Lietu? 
yių kultūros muziejų. Jo pįr? 
njųosiųs pagrip.dus sudarė iš 
dr- Račkaus nupirkti gausūs 
muziejiniai eksponatai ir isto
rinės reikšmės turintieji doku
mentai bei nemaža biblioteka. 
Dabar daugiausia jo pastango
mis ir lėšomis šis muziejus eks
ponatais yra pagausėjęs dau
giau negu dvigubai, šis mn-

ne-kur likučiai mozaikos ir 
fyieroglifįnių raštų siepose išli
kusių, kurių neišskaitaų ir 
nežinau ką jie byloja.

KARALIŠKAS SFINKSAS
Dąugelis keliautojų spėja, 

kad tas sfinksas turėtų būti 
kąraliaus Chephrea galva, nes 
jį$ ip vadinamas “Karaliaus 
galvos sfinksas”, Gi sfinkso is
torija visai kita: sfinksas da
ryta^ saulės dievui, kuris vadi
nusi Horus, kurį dabar arabai 
vadina Abu el Hui f‘Father of 
Tęrror”. Figūra kirsta iš uolė
nos, tik pati užbaiga iš akme
ninių blokų. Dabar galima ma? 
tyti daug įtrūkinėjimų. Ant 
krūtinės sfinksas turi kara
liaus Tuthmosis IV-jo simbo
linę žvaigždę. Ję akys įdubu
sios, žapdai atsikišę, veido 
išraiška niūri ir nepatraukli.

Priešais tą sfinksą, kiek že
miau, lauko teatras ir kavinė. 
Sėdim kavinės atviram balko
nėly ir gurkšnojame kavą. Vis 
pegaliu akių atitraukti nuo 
stambaus ir dar ant laįiai ma
syvaus piedestalo pastatyto 
sfinkso. Turistų vis daugėja. 
Jau saulė ritasi į pietų pusę ir 
pradeda negailestingai kaitin
ti. Bėgame į prikaįtįntą auto

nianie gyvenime atlieka didelį 
ir svarbų vaidmenį, čia taipgi 
ruošiamos įvąirįos parodos jr 
minimi svarbūs istoriniai įvy
kiai. Muziejus labai daug pa
sitarnauja įr amerikiečiams 
lietuviškos kultūros ir istorijos 
paminimo reikale.

Užsiminus apie šią svarbią 
kultūrinę įstaigą, išlaikomą 
šios prekybos įmonės lėšomis, 
reikia dar pastebėti, kad ir ki
ti verslininkai, prekybininkai, 
profesionalai mums svarbūs ne 
tik vien socialine ekonomine 
prasme, bet daug svorio turi 
ir mūsų kultūros visose srityse. 
Šiandie jau labai apstu jų tar
pe intelektualų, kurie dainai 
neį savo darbo valandas nu
vogdami uoliai darbuojasi tau
tinėje kultūrinėje veikloje. 
Jų paramą apčiuopiamai pa
junta mūsų spauda ir radijo 
valandos savo išsilaikymo ke
lyje. Aplamai, šis judrus ele
mentas mūsų etninėje grupėje 
visada ir visur atlieka svarbų 
ir teigiamą vaidmenį. Gaila, 
bet vis tik yra tiesa, kad mes 
saviesiems verslininkams nėr 
skiriame reikiamai pakanka
mo dėmesio, kad jų būtų mū
sų tarpe dar daugiau ir kad jie 
galėtų vis labiau stiprėti eko
nominiai. Dargi neretai juos 
aplenkiame, kai mums prirei
kia svarbesnių reikmenų. Įsi
gyjame juos pas svetimtaučius, 
nors savieji lietuviai tų mums 
reikalingų reikmenų turi nė 
kiek neblogesnės kokybės ir 
ne aukštesnėmis kainomis. Tai 
išryškina ypač mūsų abuojųr 
mą. Bet labai gausiai ir su dū
delių pasitenkinimu naudojasi 
kitos etninės grupės jų patarę 
nayimais. Neslėptinas reiką.- 
ląs, kad kaip tik stambesnės 
verslo įmonės, prekybos krau
tuvės ne tik tų etninių grupių 
parodyto jiems dėmesio dėką 
išsilaiko, atsistoja ant tvirtų 
kojų, įr plačiai išvysto savo 
biznį, žinoma, tuo pačiu pasię.- 
kia ir praturtėjimo. Mes juos 
visada prisimename, kai yrą 
svarbus tautinis kultūrinis rei
kalas, pirmiausia pasibelsda.- 
mi į jų duris. įr, žinoma, jie, 
jausdami mūsų tautos reikalų 
svarbą,.kąip geri,-lietuviai, nię? 
kados neatsisako tų reikalų pa
remti. Tad, būtų abipusiai nau? 
dingiau mums patiems ir par 
čiain lietuvių tautos reikalui, 
jei mes ir biznio srityje savie? 
siems parodytume daugiau 
tautinio solidarumo ir pridera
mo dėmesio.

(Bus daugiau)

neip your
HEART FUND^F 

help your HEART

mobilį ir prašome, kad paleis
tų vėsintuvą.

Sustojus mūsų šoferis aiški
na sfinkso “Temple” istoriją. 
“Temple” pastatyta iš granito 
ir alabastro. Pilioriai rodo, 
kokios aukštos architektūros 
būta tais senovės laikais.

Iš čia pasukame į taip vadį- 
nomą Sacharos miestą, kuria
me randame tik viepą namą įr 
po brezentiniu stogu kavipę. 
čia turistai gauna šalto gėrį- 
pio ir atsigaivina. Daug kal
bančių vokiškai. Tai Vokieti
jos turistų ekskursija. Čia joja 
kupranugariais,, arba jais, pa
kinkytais į vežimukus, važiuo
ja- Bandau ir aš apt tokio su
tvėrimo pajodinėti. Arabas lie
pia įr kupranugaris gula į smėr 
lį ant pilvo. Aš užlipu. Arabas 
įspėja, kad stipriai laikyčiau
si prie balno esamų geležinių 
rankepų. Stipriai įsistveriu tų 
rankenų. Bet kas tai, jis šau
kia mane palaukti. Neša turbą- 
ną ir arabišką apsiaustą mane 
aprengti.

(Bus daugiau)

SKAITYK ’’NAUJIENAS*
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 W. 63rd STREET
Ofi*o Hlaf.: PROSPECT 8-3229 
Rezid. tekt: WAIbrook 5-W6

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL rak. Treę. uždaryta.

Ren. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). .TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Tal.U PRosp^t 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Roz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

Lake Worth ir Juno Beach, Fla.
je prie Tampos lietuvių skaičius

DL C K. BOBEUS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
. CHIRURGIJA

Telof. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Poatoetoginis Lietuvių klubo 
Hariu susirinkimas įvyko Lake 
Worth, Stalių unijos salėje spa
lio mėn. 14 d., 2 vai. po pietų. 
Narių ir svečių susirinko neper- 
daugiausiai, nes daugelis dar ne
grįžo iš atostogų šiaurėje, o dau- 
(gurna žmonių į Floridą vyksta 
tik kai šiaurėje šalčiai pasirodo.

Be eilinių dienotvarkės klau
simų svarstymų buvo pranešta, 
kad trejetas klubo narių šią va
sarą lankėsi Lietuvoje. Jų tar
pe buvo ir kun. Senkus, gyve
nantis Lake Worth. Klubo na
riams prašant, jis sutiko tos ke
lionės įspūdžiais pasidalinti. Apie 
kelionės smulkmenas pranešė
jas nieko nekalbėjo, sakydamas, 
kad tos keliones jau daugelio 
keliavusių buvo aprašytos ir jos 
vienos nuo kitų daug kuo nesi
skiria. Kalbėjo daugiausia apie 
tai, kad lietuviai yra labai ru
sinami, visur brukama rusų kal
ba. Nemažai jaunų lietuvaičių

■ ■ 1 "=^

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL. 
antrad. penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873 >

DR. W. EIS1N - E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCEL1ŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
-Valandos pagal susitarimą.

Ofiso teL: 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: Pirmai, antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 

„ 7 vaL popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
IKI GRUODŽIO 4 DIENOS

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso tcl«f.: HEmlock 4^2123 

Rezid. telef.! Glbson 3-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
MN ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
wL/ Aparatai - Protezai. Med. Ban-

■D dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

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

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

GRADINSKAS
GRUNDIG
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!' 
fe • - ■ ■ =a

GĖLININKAS
(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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 

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

perkraustymaT^"

MOVING
- Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairi? atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629 
-------------------------------- ----------  'J
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išteka už rusų. Lankėsi kelio
se Vilniaus bažnyčiose. Vėles
niais laikais jos daugiau remon
tuojamos, bet nemaža jų dalis 
paverčiama sandėliais ar klubais. 
Į Vilnių buvo susirinkę daugybė 
giminių — brolių, seserų, jų vai
kų bei vaikaičių. Neapseita be 
vaišių ir išgėrimo. Alkoholio 
vartojimas žmonėms yra prie
monė nutolti nuo tikrovės.

Kitas įdomus pranešimas buvo 
pirmininko, kad į klubą nariais 
nori įsirašyti du asmenys, at
vykę iš Kanados. Tai p. Pilipa
vičius ir Dirsė. Jie abu Kana
doje pardavė bendrą nuosavy
bę ir Juno Beach nusipirko Jo
no Beach Ocean Ladge, 30 vie
netų motelį su nemažu gaba
lu žemės tarp okeano ir kelio, 
einančio per Juno Beach vieto
vę. Tai gana brangi nuosavybė 
ir jos vertė gali būti apie pusę 
milijono dolerių. Sakoma, kad 
netoli Palm Beach, milijonierių 
saloje, fronto pėda palei okeaną 
kainuojanti apie 3 tūkstančius 
dolerių.

Minėti asmenys buvo priimti 
į klubą nariais.

Sekantis mėnesinis narių su
sirinkimas įvyko toje pačioje 
vietoje ir tuo pat laiku lapkričio 
11 d. Svarstant įvairius dieno
tvarkės punktus,-daugiau apsi
stota prie ateinančių Naujųjų 
Metų sutikimo. Klubo pirminin
kas p. Augūnas pareiškė, kad jis 
bent trejus metus ruošė Naujų
jų Metų sutikimą ir dabar svei
katos sumetimais daugiau tai 
daryti nebegali. Tas darbas 
reikalaująs daug įtampos ir di
delių pastangų. Siūlant tą dar
bą kam nors apsiimti, norinčių
jų neatsirado. Nedaug kas no
rėjo ir kad toks Naujųjų Metų 
sutikimas iš viso būtų ruošia
mas. Klausimas paliko neiš
spręstas.

Į klubą nariais įstojo Vladas 
žibąs su žmona, kurie iš Lake 
Worth persikėlė gyventi į Juno 
Beach.

P. Maziliauskas ir kiti suruo
šė rinkliavą pabėgusių iš Lie
tuvos į Turkiją Bražinsku bylai 
vesti. Jų byla Turkijos teis
muose dar nfebaigta ir gali susi
daryti pavojus būti išduotiems 
rusams, kurie to reikalauja. Su
rinkta $140, taipgi surinkta at
vykusių į Ameriką Butkų šei
mai šelpti $25. Klubas iš savo 
kasos Bražinsku bylai paskyrė 
200 dol.

Buvo pareikšta pageidavimų 
prie klubo Įsteigti kultūrinės 
veiklos būrelį ir susirinkimus 
daryti taip pat vasaros metu, šie 
klausimai atidėti svarstyti ki
tame susirinkime.

Sekretorei BortkeviČienei su
negalavus, tas pareigas eiti bu
vo paprašytas Antanas Garmus.

Klubo pirmininkas Augūnas 
pasidžiaugė, kad klubo narių di
džiausias verbuotojas yra p. 
V. Tomkus, Sapphire Sea Motor 
Lodge savininkas, 700 Ocean 
Drive, Juno Beach, Fla. 33403. 
Jo moteliuose atsilanko daug lie
tuvių, tai jis ir pasiūlo tapti klu
bo nariais bei įsigyti nuosavy
bę ir apsigyventi kur nors apy
linkėje.
' Pasiteiravus pas p. V. Tomkų, 

paaiškėjo, kad Juno Beach-jau 
yra apsigyvenę apie 20 lietuviš
kų šeimų. Tik neseniai med. 
daktaras Zotinas nusipirko na
mus ir jo žmona jau čia apsigy
veno. Apsigyveno taipgi Ona 
ir Petras Laniai iš New Jersy, 
Juozačiai ir Šalkauskai, Liuda ir 
Antanas Paplauskai iš Čikagos.

Įdomu ir malonu, kad atsike- 
liantieji čia gyventi iš didesnių 
centrų, kaip Clevelando ar De
troito, vėliausios kartos pabė
gėliai, telefono knygose savo 
vardus užsirašo tikrus lietuviš
kus, ko ankstyvesnieji ateiviai 
nedarydavo.

Juno Beach smarkiai auga ir 
statoma daug naujų pastatų bu
tams bei-, prekybos įstaigoms. 
Numatoma pastatyti ir “Molą” 
su eile krautuvių.

Jau prieš daugelį metų lietu
viai Floridoje dėjo pastangas 
susiburti į vieną vietą, bet ne-

jo. Prie,New Port Richy kele
tas lietuvių šeimų apsigyveno, 
bet negirdėti, kad skaičius kiek 
didėtų. Gi Juno Beach, atrodo, 
pasidarys nemažu lietuvių cen
tru.

Įdomu, kad lietuviai Floridoje 
mėgsta apsigyventi daugumoje 
didesniuose miestuose, kaip Mia- 
mi ar St. Petersburge, o neran
da sau tinkamų vietų kur dau
giau erdvės, daugiau gryno oro. 
Tik dabar daugeliui patiko Juno 
Beach puikus Atlanto pakraš
tys, kur daug erdvės ir miestas 
tik pradeda kurtis ir plėstis. Ne
apsakoma ramybė pensininkams 
ir poilsiautojams.

Lake Worth, kur yra klubo 
būstinė, ir gretimame Lantanos 
miestelyje yra apsigyvenę ne
mažai mūsų tautos tolimesnių 
kaimynų — suomių. Jie yra dar 
neseniai čia apsigyvenę, bet iš
vystę gražų kultūrinį tarpe sa
vęs susigyvenimą. Bendromis 
jėgomis turi pasistatę klubą sau 
ir turistams, sekmadieniais turi 
net savo radijo valandėlę. Ma
tyti, tas jiems apsimoka ir tu
ri pakankamai skelbimų. Gal 
mums lietuviams reiktų su jais 
geriau susipažinti ir į jų gy
venimą prisižiūrėti. Tai karžy
gių tauta, kuri moka savo tau
tos reikalus ginti ir tarpe savęs 
tinkamai sugyventi.

M. Tamulėnas

Vokietijos lietuviai
Muench eno “Haus der Bege- 

gnung” (Susitikimų Namai) iš
leido brošiūrą apie 1970-71 me
tų svetimšalių veiklą tuose Miun
cheno namuose. Knygutė — bro
šiūra pavadinta “Gast in unse- 
rem Haus” (Svečias musų na
muose) .

Iš ten matyti, kad lietuviška 
veikla, palyginus su kitomis tau
tybėmis, buvo didelė. 1970 m. na
mus aplankė 1058 lietuviai, o 
1971 — 1164. (Tuo tarpu estai 
1970'm. 320 asmenų, 1971 — 
389; latvių 1970 m. — 236, 1971 
m. — 525),*'Leidiny sužymėti 
visi minėjimai, susirinkimai, re
peticijos, visi paskaitininkai ir 
įdėtos 2 nuotraukos — “Sadutė” 
ir Šalkauskio minėjime dalyva
vę vysk. A. Deksnys, sol. L. šu
kytė ir prof. J. Eretas.

(Muencheno Apyl. V-bos 
... žinios)

Turtingas skurdžius
Miami, Fla. čia pripuola

mai pagarsėjo vienas 69 metų 
amžiaus senis Otto Macon, vi
sų kaimynų laikytas pakvai
šusiu skurdžiu, kurs iš senų 
laikų apsikreikęs gyveno savo 
apleistame nesvariame name 
be elektros, be bėgančio van
dens ir be jokių kitokių pato
gumų, . o pasirodė buvęs tur
tuolis..

Kadangi Macon turėjo ne
normalų paprotį savo namo už- 
gatvyje nuogas atvirame ore 
prie kranto mazgotis, piktino 
kaimynus ir savo nešvarumais 
nusikalto švaros ir sveikatos 
reikalavimais, jis dar 1971 me
tų rugsėjo mėnesį buvo areš-

luotas ir patalpintas apskrities 
slaugymo namuose.

Matyt, kad jo lūšna buvo pa
likta be jokios priežiūros, nes 
šiomis dienomis kaimynų vai
kai suėję į tą namą bežaisda- 
nii jį padegė, bet pašaukti ug
niagesiai spėjo gaisrą laiku už
gesinti. Ugniagesiai, bevalyda
mi sau praėjimą, pastebėjo, 
kad iš įvairių skudurų pasipy 
lė visokiausi — metaliniai ir po
pieriniai pinigai ir brangeny
bės. •

Surinkta $35,000 suglamžytų, 
bet tinkamų vartoti pinigų, ir 
dar apie $2,500 tiek suskretu
sių ir spėjusių apdegti, kad nie
kam nebetinka. Brangenybės j 
— aukso ir brangių akmenė
lių papuošalai dar neįvertinti.

Teismo paskirtas advokatas 
turės paruošti teisėjui radinio 
aprašymą ir teisėjas turės nu
spręsti, kas su radiniu daryli. 
“Pamatysite, kiek daug dabar 
atsiras Macono giminių”, pa
sakė advokatas.

i :AAiSKiNiM<
IENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Visokioje m«ldoį« ir prašyme melsdamies visados dvasioje: ir ano
je budėdami be jokio pertraukimo. Epe*, fcll.

Visame, ką tik sakome arba darome, privalome turėti šitokią maldos 
dvasią: mūsų širdis turi nepaliautinai prasyti Viešpaties vadovybės visuose 
mūsų gyvenimo reikaluose, kad darytume pagal savo išgales darbą, kuris 
pakliuvo i mūsų rankas, ir dirbtume taip, kaip jam patinka ir, kad jis ap
gintų mus nuo gundymų, kurių negalėtume iškentėti ir, kad pagaliau būtu
me išgelbėti nuo piktojo ir apturėtume vietą Karalystėje mūsų Viešpaties. 
Broliai ir seserys, be jokios pertraukos atsiminki me ir pasistenkime užlai
kyti mūsų Viešpaties žodžius: “Budėkite ir melskitės, kad neįpultumėt į 
pagundą”,

Kristui pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F- Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
flUnoh 60629.

SV. RAŠTO TYRINtTOJAI

Taršos pavojai 
pasaulio jūroms

Vienas didžiausių pavojų, ku- 
'ris šiuo metu iškilo žmonijai 
civilizuotame pasaulyje, yra ap
linkos teršimas. Kažkada buvo 
manoma, kad jūros ateityje ga
lėsią išmaitinti milijardus žmo
nių, tačiau šiandien girdime vis 
garsiau kalbant, jog, nesumaži
nus jūrų teršimo, jos greitai 
tapsiančios negyvais, nuodin
gais vandens telkiniais.

Vokiečių mokslininkas R. H. 
Ulrichas paskelbė duomenis 
apie Šiaurės ir Baltijos jūrų už
teršimą. Pasirodo, kad pramo
nės atliekomis Šiaurės jūra daug 
labiau užteršta nei Baltija. Šiau
rės jūroje labiausiai užterštos 
Belgijos, Anglijos, Olandijos ir 
Vokietijos Federatyvinės Res
publikos pakrantės ir ypač prie 
Elbės ir Vezero upių žiočių. Bal
tijos jūroje labiausiai užteršti 
Švedijos ir Suomijos pakraš
čiai.

Prancūzijos mokslininkų nuo
mone, didžiausią pavojų jūroms 
kelia jų teršimas hidrokarbona- 
tais, įvykstant tanklaivių katas
trofoms. Užteršiamos pakran
tės, ir dėl to žūsta daug paukš
čių, o kai kurie hidrokarbonatai 
turi pražūtingo poveikio jūrų 
aplinkos biologinei būsenai, 
pažeidžiama bendra ekologinė 
grandinė. Kova su jūrų teršimu 
įgavo tarptautinės reikšmės, kai 
1954 metais Londone buvo rati
fikuota konvencija, kuri įparei
gojo valstybes vykdyti nutari
mus, draudžiančius išpilti naf
tos produktus ir plaunamąsias 
medžiagas pakrantės zonoje ir 
uostuose. Tačiau praktiškai ne 
visi konvencijos reikalavimai 
vykdomi.

MEILŪ ERDVĖJE
Prancūzų filosofas Ipolitas To

nas aiškino vienai Napoleono III 
dvaro damai kai kuriuos filoso
finius klausimus.

— Kaip apibrėžtumėte, meilės 
erdvėje” sąvoką?

— Na, pavyzdžiui, meilė ha
make, — atsakė ji.

FELIKSAS GIRDAUSKAS
Gyv. 3312 So. Carpenter St., Chicago, DI.

Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 24 dieną, 9:00 vai. ryto sulaukęs 64 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, šakių apskr., GriJkabūdzio parapijoj, f 
Paplenių kaime.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: brolis Zigmas, brolienė Ona ir jų šeima, gyv. 

Toronto, Kanadoj; dėdė Vytautas Girdauskas ir jo šeima; dėdė Sala- j 
monas Gary, ir jo šeima; teta Stefanija Račiūnienė ir jos šeima; 
pusbrolis Jonas Girdauskag ir jo šeima, dvi pusseserės — Angela Ja
kubauskienė, jos vyras Petras, gyv. Toronto, Kanadoj, ir Elena M<nu- 
raitienė su seimą, gyv. Pittsburgh, Penn, ir kiti draugai ir pažįstami. ,

Lietuvoj liko sesuo Kazimiera Kasparaitienė ir jos šeima.
Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Litu- | 

anica Avenue.
IAntradienį, lapkričio 28 d. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply- | 

čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Felikso, Girdausko giminės, draugai Ir pažįstami nuo- J 

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą. • (

Nuliūdę lieka:
Brolis, brolienė, didėt, pusbroliai, pusseserės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138. I I.

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKSl'Ė AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

W45 SO. WESTERN AYE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODBKN1SKOS A1K-COND1TIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagot
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Aasociacijoe

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

turime 
KOPLYč'AS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLynipic 2-10US>

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191)
Ii^lllggHi!^—  —?_— — --------- -—,— — —
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CICERO
Sergančių čia visuomet yra, 

mirimu irgi netrūksta,
’ Daktaro Guseno geroji žmone
lė buvo rimtai sunegalavusi, bet 
gerų specialistų ir ligoninės dė
ka sveikatą atgavo ir ilsisi sa
vo namuose vyro Antano globok 
je. Yra viltis, kad Kalėdų šven
čių sulauks visiškai sveika.
, Antanina Valaitienė jau kurs 
laikas ligoninėje, kur yra gerų 
daktarų priežiūroje. Vyras Jo
nas ją kasdien lanko ir turi vil
tį ją šventėms parsigabenti na
mo, nes namai yra namai ir ge
resnės vietos kaip namai nie
kur nėra.

Kazys Šimkus visas kliūtis 
nugalėjęs jaučiasi kaip naujas 
ir gerame ūpe ruošiasi šven
tėms.

šventės — ne šventės, bet orui 
atšalus atostogos nesustoja. Mr. 
ir Mrs. Kimbarkai savo namus 
palikę dabar šildosi gražiojoj 
Floridoj nuosavoje pastogėje. 
Gerai isaulėję ir pasilsėję grįš 
prie savo pareigų Cicero mies
te, kuri vietos respublikonai va
dina Best Town in America.

Jurgis- Breivė biznio reikalais 
vėl išskrido i Europą; jo biz
nį prižiūrėti ėmėsi namuose li
kęs sūnus.

Susirinkimai
Kaip minėjau, gruodžio 1 d., 

penktadieni, įvyks Raudonos Ro
žės susirinkimas. Vyrai, būki
te savo pareigose, nes bus val
dybos rinkimai ir bus aptariami 
įvairūs patvarkymai.

Gruodžio 6 d., trečiadienį, bus 
SLA 301 kuopos susirinkimas.

Vyrai ir moterys, budėkite ir 
atneškite gerų sumanymų kaip 
padauginti narių skaičių. Ypač 
jaunuomenė turėtų stoti ir se
nuosius pavaduoti.

Gruodžio 12 d., antradienį, bus 
Namų savininkų klubo susirinki
mas. Kaip jau plačiai žinoma, 
Cicero Namų savininkai lošia 
svarbią rolę vietos reikaluose. 
Klubo pareiga budėti ir reikalui 
esant tiesti pagaliais ranką savo 
kaimynui.

Asmeniškas prašymas: Sa
vo susirinkimuose nepamirškite 
mūsų spaudos su Kalėdų dova
na. Kaip sakoma, sauso nieks 
neklauso. Cicero D.

Pataria saugotis 
rūkoriaus dūmu

Nerūkantieji žmonės prirūky
tame kambaryje yra didesnia
me pavojuje gauti vėžį negu pa
tys rūkoriai, tokia nuomonė bu
vo pareikšta Koelno mieste, Vo
kietijoje įvykusioje mokslinin
kų konferencijoje. Vadinamoji 
“šalutinė srovė, kurią gauna 
įkvėpuoti į savo plaučius nerū
kantis žmogus, esanti labiau kar- 
cenogeniška (vėžį sukelianti) 
negu vadinamoji “tiesioginė sro
vė”, kurią į savo plaučius trau
kia rūkantysis. Dėlto konferen
cija nutarusi kreiptis į Bundes
tagą (federalinį parlamentą) su 
prašymu išleisti nerūkantiems 
apsaugoti įstatymą.

Tuo atradimu susirūpinę ne 
tik nerūkantieji, bet ir patys rū
koriai. Pravestuose balsavimuo
se už draudimą rūkyti darbovie-

Rūbu kūrėjas Domenico Albion ir jo draugė demonstruoja metali
nius drabužius, kuriais nori atkreipti žmonių dėmesį į aplinkos ter
šimą pasaulio miestuose. Jie stovi Florencijoje, Italijoje, prie gar

saus Florencijos bokšto.

tai Šiandieną du jauni žmonės 
būtų gyvi ir nebūtų padarę tri
jų mažamečiu našlaičių.

Stasys Patlaba

Danguje kaiĮ) ir 
žemėje

Paleidus palydovą “OSO-7”, 
pavyko nustatyti, kad Saulėje, 
kaip ir Žemėje bei kitose plane
tose, esama šiaurės ir pietų po
liarinių rajonų. Skirtingai nuo 
Žemės arba Marso, Saulės polia
riniai rajonai tamsios spalvos. 
Sutinkamai su mokslininkų tei
gimu, Saulės poliarinių rajonų 
dydis kinta su sezonu — pri
klausomai nuo šviesulio akty- 

.vumo. Todėl Saulės poliarinės 
j “kepurės” esti didžiausios ma
žiausiojo aktyvumo periodu ir 
jos visiškai dingsta didžiausiojo 
aktyvumo periodu. Saulės at
mosferos temperatūra daug že
mesnė poliarinėse srityse, negu 

’ekvatoriuje. Vainiko tempera
tūra poliarinių sričių rajone te- 
' siekia “tiktai” pusantro milijo- 
'no laipsnių. Tuo tarpu pusiau
jyje vainiko temperatūra siekia 

: iki dviejų milijardų laipsnių.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS į

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Virginia I-TIXI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYM.AS — N0TAR1ATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

' - J. BAČEVICIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

tėse pasisakė 67.4 nuošimčiai 
nerūkančiųjų ir 42 nuošimčiai 
rūkorių. Toks įstatymas, už- 
draudžiąs rūkyti darbovietėse iš
leistas Bulgarijoje, pagarsėju
sioje Europos tabako augintojų 
šalyje. Ir Vakarų Vokietijoje 
jau galioja įstatymas, draudžian
tis rūkyti tokiose patalpose, kur 
gyvena ar dirba nėščios mote
rys.

Vis daugiau įstaigų ir institu
cijų imasi priemonių nerūkan
ti emsiems nuo rūkančiųjų apsau
goti.

; Kad kojos naktį geriau pail
sėtų, reikia taip pkloti lovą, kad 
kojos būtų trupučiuką pakeltos. 
Rytą mankštinantis reikia pa
daryti du-tris specialius prati
mus kojoms. Pavyzdžiui nau
dinga pėdą pasukioti iš eilės 
kairėn j r dešinėn, ištempiant 
pirštus žemyn. Tai daroma ke
letą kartų. Jeigu blauzdos silp
nai išsivysčiusios, reikia pa
vaikščioti ant pirštų pasistie
pus, o kam leidžia sveikata — 
čiuožti, važinėti dviračiu, arba 
plaukti.

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

Kapitalistų duona 
komunistams šerti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street — Chicago, 6060S 
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

N A U J I E N-€LS—\ 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 69608 

----- T,, ,—a—Beaa^—

Jeigu kojos tinsta arba 
venų išsiplėtimo kraujotaka jo-j 
se sutrikusi, patartina rytą ir 
vakarą (valandą — pusantros 
prieš miegą) 3—5 min. “pava
žiuoti dviračiu” gulint, pakelti 
ir nuleisti kojas. Dirbant sėdi-

i — Chicagos bibliotekų admi
nistracija paskelbė vaikams kon
kursą rašinėlių apie bibliotekų 
naudingumą. Tarpe laimėtojų 
buvo 9 metų Mary Getspudas iš 
Beverly apylinkės. Savo raši
nėlyje ji rašo: “Kai jūs randate 
knygą bibliotekos kataloge, jūs 
paimate tarsi brangenybių dė
žutės raktą. Tada jūs žengiate 
10 žingsnių į vakarus, 5 žings
nius į šiaurę ir. jūs pasiimate

dėl brangenybę — jūsų knygą”.

Europos Lietuvis straipšnyje 
“Duona” pabrėžęs, kad didieji į 
1921 ir 1946 bado metais nebu- i ni? darbą, taip įsitaisyti, kad 
vę Sovietams tokie grėsmingi Į kojos būtų truputį pakeltos, 
kaip šie metai ir pastebėjęs, Fai pėdos pabrinksta dėl kokių 
kad ir Vakaruose keliamas klau- uors laikinių priežasčių — ilgo'

— Vida Didžbalytė iš Mar
quette Parko apylinkės laimėjo 
Republic S & L plakatų varžy
bas ir premiją 3 ir 4-to skyriaus 
grupėje. Alė Jonus paėmė 5 ir 
6-to sk. premiją. Jos yra Mar
quette Parko lietuvių parapinės 
mokyklos mokinės.

— Dr. Antanas J/ Gussen -
simas, kas gi čia yra, kad Rusi
ja, tasai kraštas, kuris būdavo
vadinamas Europos aruodu, yra

ėjimo, fizinio įtempimo, gerai Gustainis, Cicero, III.; ruošia iš- 
padeda šaltos druskos tirpalo leisti savo atsiminimus, api-i
(valg. šaukštas litrui vandens) mančius gimtojo krašto nuotai-

1 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
j VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

'' 1 ~ gf ... iiMew—Į—Li||iiJiW4-dMTWW»WF/.- - —— ' - "T

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL N. A U J 0 KAI TI S .v,
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9205
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimu ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugja, 48 
S pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šių knygų įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pariųitk

1739 So, HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. S060t
—11 l'Wl .■ ■ 'y" —

verčiamas kituose kraštuose ieš
koti grūdų savo žmonėms gin
ti nuo bado, straipsnio pabaigo
je rašo:

Sovietinė spauda kaltę verčia 
ne tik šalčiui, karščiui ir lietui, 
bet taip pat vadovų nesugebėji
mui, apatijai, nuolatiniam ma
šinų gedimui, transporto trūku
mams ir visokiai netvarkai.

Beieškant atsakymo į klau
simą, kur čia glūdi visa blogybė, 
užsimenama, kad JAV-ėse že
mės ūkyje dirba tik 6 procentai 
gyventojų, o Sov. Sąjungoje — 
26, ir vis tiek JAV turi padėti 
išmaitinti Sov. Sąjungos gyven
tojus. Atsakymas, greičiausia, 
būsiąs visiškai paprastas: vals
tybės valdomas ir kontroliuoja
mas žemės ūkis yra baisiai ne
pajėgus tvarkytis. Bet rusai ne
gali tai pripažinti ir grįžti į 
privatų ūkį, nes toksai posūkis 
sugriautų visą komunistinę eko
nominę ir politinę santvarką. Bet 
Maskva, nepakeldama savo žmo
nių pragyvenimo lygio, yra pa
jėgi daugiau pagaminti ginklų 
negu Vakarai, laikyti didesnes

pavilgos. Šios procedūros metu 
kojos taip pat turi būti bent 
kiek pakeltos.

Vakaro tragedija
Lee Hali, 41 metų amžiaus, 

gyv. 4717 No. Kenmore, daž
nai ginčijosi su savo žmona Lor- 
rane, 36 metų amžiaus. Išsisė
mus kantrybei, Lee nutarė už
baigti ginčus amžinai... Anksti 
rytą jiems vėl susiginčijus, Lor- 
rane pašaukė policija. Atvykę 
policininkai rado juos jau apri
musius ir paliko ramybėje, bet 
neilgam.

Dienos metu kaimynai pasa
kojo, kad matę vyrą besišvais
tantį medžiokliniu šautuvu. Lee 
Hali namo koridoriuje. Vienas 
kaimynų pašaukė policiją, kad 
patikrintų, kas ten vyksta.

Deja, atvykus policijai, Lor
raine jau buvo negyva. Policija 
nustatė, kad ji buvo nušauta iš 
dvivamzdžio medžioklinio šautu
vo. Lee vėliau prisipažino ją

armijas.

SVEIKOS KOJOS
— KŪNO SVEIKATA

Kas po darbo nejaučia kojose 
nuovargio? Tur būt, nėra tokio 
žmogaus.

Ne taip sunku viso to išvengti. 
Galima kas vakarą daryti kojų 
vonias. Vanduo turi būti kam
bario temperatūros arba apyšil
tis, bet ne karštas. Tokios kojų 
vonios, ypač pridėjus į dubenį 
saujelę druskos ir valgomąjį 
šaukštą sodos, sumažina nuo
vargio jausmą, pagerina kraujo 
apytaką. Be to tai gera grūdini
mosi priemonė. Po vonios kojas 
gerai iššluostyti, ypač tarpu
pirščius, paskui pamasažuoti, 
patepus kremu. Masažuojama 
nuo pirštų šlaunų link.

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28,200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas, 2 ma
šinų mūro garažas. Tik S33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių. pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. $26,000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. $32.000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 masinu garažas. $31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ aukšto 15 me
tų senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marouette Parko. $35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
Drižiurėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butą nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

kas, taip pat gyvenimą Kanado
je ir Amerikoje, paliečiant įvai
rius laiko įvykius ir žmones. Jis 
yra parašęs ir išleidęs keletą vi
siems naudingų knygų. Jose vi
sur sutinkamas būdingas auto
riaus bruožas — meilė savo gim
tajam kraštui ir tautiečiui, sie
kiant jiems šviesos ir gerbūvio. 
Šiais ir sveikatingumo klausi
mais jis rašė ir teberašo lietu
viškoje periodinėje spaudoje. 
Vajaus proja jis davė Naujie
noms 20 dol.

— Valerija Venckuvienė ir 
Stefanija Kliorienė praves pro
gramą ir priims svečius Maria 
aukšt. mokyklos Motinų klubo 
ruošiamoje kalėdinėje sueigoje 
su programa ir vaišėmis gruo
džio 13 d.

— Dorian Bulow iš Bridge- 
porto apylinkės studijuoja Sou
thern Illinois u-te, Carbondale, 
Illinois.

— Inž Aras Dailidė baigė 
15-ju New Fort Laivyno akade
miją, pakeltas leitenantu ir

• K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
482.4 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

KALĖDOMS NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo S45,000. Priims rimtas derybas.

ERDVUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti. $22,000.

PUIKUS 2 BUTV 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36,000. '

12 BUTŲ MŪRAS Marquette Parke. 
$17,500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84,000.

6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marquette Parke. Arti Western 
buso. $14,400.

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette >Parke. $26,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai, gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22,000. c.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA j 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

;M. A. š I M K U S 
Rea! Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

KOMEI ANCE
nušovęs, paleisdamas šūvi į ją paskirtas į mokslinių tyrihėji- 
iš abiejų vamzdžių kartu, žmo- mų bazę Pietų ašigalyje. Prieš 
ną amžiams nutildęs, paleido šū- tą įdomią kelionę ir dar įdomes- 
vį pats į save. Kulka perėjo per nį darbą jis aplankė savo tėvus 
krūtinę, bet jis nemirė. Jis bu- j Marytę ir Zigmą Dailides, Brook- 
vo nuvežtas į Weiss ligoninę, o field, Ill. Jo brolis Kęstutis yra 
vėliau perkeltas į kalėjimo ligo- US Armijos majoras ir karinės 
nin£- misijos narys Italijoje.

Call: Frank Zapolis 
320871 W. 95th St.

GA 4-8654

SUfe Fam Fire and Casualty Company

Tardomas smulkiau papasa
kojo apie šį tragišką įvykį. Po
licija buvo pašaukta kelis kar
tus. Ji visuomet stojo žmonos 
pusėje. Jis praradęs viltį, kad 
policija stos jo pusėje. Susigin
čijus jis pamatė, kad jo žmona 
siekia telefono policijai pašauk
ti. Tada trenkęs ją žemėn, nu
šovęs ir norėjęs pats nusižudyti

lapkričio mėn. 4-tą d. Lee mi
rė ligoninėje.

štai prie ko priveda ginčai, 
kai nei vienas nenusileidžia. Jei
gu vienas jų būtų protingesnis,

— Petras Kaušas, Petras Ble- 
kys ir Anelė Gulbinienė iš Mar
quette Parko apylinkės praeitą 
savaitę užsisakė Naujienas. Taip 
pat tapo Naujienų skaitytojas 
Ignas Veleckis, Ed. Litvinas ir 
Vincas Viskanta iš Brighton' 
Parko apylinkės, J. Sliuteris iš 
Cicero, Petronėlė Daraška iš Be-'Į 
verly Hills ir Mike Aputis iš 
Jacksonville, Hl. Vajaus ir šven
čių proga visi Naujienų skaity
tojai yra kviečiami talkon su
rasti bent po vieną naują skai
tytoją.

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublic 7-1941

L— - -■ - J
RENKITE TUOS BIZNIERIUS.

KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”

5 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder- 
nios vonios. Alumin. langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara- 
žas. Tik 552,000. ' ' '

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

GRAŽUS 2 BUTŲ ŽIŪRINIS. 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 S23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. £150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel: 471-0321

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namę Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60409. TeL: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymą-. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar 

Al. hFT.EAKTTS TEL ŽSARASfl

SKAITYK FATS IR GRACING 
KITUS SKAITYTI 

. NAUJIENAS
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