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TEISMO PIRMININKAS PRISAIKDINTAS 
BENGOLIJOS PREZIDENTO PAREIGOMS

Štabo pulkininkas Faruk Rahman su šeima 
pabėgo Į Tojaus sostinę Bangoką

NEW DEHLI, Indija. — Iš Bengalijos ateinančios žinios 
sako, kad nauju valstybės prezidentu prisaikdintas Bengalijos 
Aukščiausiojo teismo pirmininkas Abu Mohamed Syeem.

Aukščiausiam teismui pirmi
ninkaus iki šio meto ėjęs pir
mininko pavaduotojo pareigas. 
Jaunų karininkų prezidento kė
dėn iškeltas Chondakar Mušta- 
kas, atidavęs buvusio preziden
to žudikus teismui, pats iš pre- 
zidentto pareigų atsistatydino.

Pabėgo vyriausias 
perversmo organizatorius

•Prezidentas Muštakas turėjo 
atsistatydinti, kai užsienin pa
bėgo buvęs kariuomenės štabo 
.viršininkas pulk. Farook Rah
man. Kartu su juo Bangkoką 
pasiekė ir keli perversmą ruošę 
Bengalijos karininkai.

Karo policijai pavyko suimti 
daugumą jaunesnių karininkų, 
kurie gyveno prezidentūroje, ne- 

■ klausė -karo vadovybės *ir ne- 
grįžo į savo dalinius.

Bylą pradėjo Bengalijos ka
riuomenės ispektorius, nuvedęs J 
prie naujo perversmo.

Nedrįso keisti 
kariuomenės vadovybės ’

Prieš tris mėnesius naujai 
prisaikdintas prezidentas Muš
takas buvo patenkintas, kai adkš 
toji Benbalijos kariuomenės va
dovybė sutiko jį skaityti kraš
to prezidentu, o jis pasižadėjo 
nedaryti' pakaitų kariuomenėje.

Kapitonų ir majorų grupė nu
žudė buvusį prezidentą Ramaną 
Mužibarą, išžudė v$są jo šei
mą ir, paskelbė jo ir jo pavaldi
nių ilgiausią kyšininkavimo są
rašą. Kaltinimo aktas buvo žiau
rus, o sprendimas Įvykdytas be 
teismo.

Kariuomenės inspektorius 
pradėjo apklausinėjimą

Bengalijos kariuomenės in
spektorius pradėjo apklausinėji
mą apie pirmo Bengalijos pre
zidento nužudymą.

Pirmiausia jis apklausinėj© 
štabo viršininką, paskyrusį da
linį prezidento asmens apsau
gai. Jis gavo visas instrukcijas 
prezidentui apsaugoti. Instrukci
jos įsako ginti prezidento gyny
bą, niekad nesikėsinti prieš jo 
gyvybę.

Inkspektorius praėjo klausinė
ti, kodėl jo asmens apsaugos 
sargai minėtų instrukcijų nesi
laikė.

Įsakė karininkams grįžti 
į dalinius

Į suokalbį pirmam Bengalijos 
prezidentui nužudyti buvo įvelti 
keli jauni karininkai. Po per
versmo jie nebegrįžo į savo da
linius, bet gyveno pirezidentū- 
roje. į •

Jiems buvo įsakyta grįžti į 
dalinius, bet jie atsisakė klausy
ti įsakymo. Bengalijos kariuo
menė apsupo prezidentūrą ir su
ėmė visus, atsisakiusius aiškin
tis teismo organams. Dabar “su
imtieji turės aiškintis, kaip jie 
galėjo pakelti kardą prieš kraš-

Meksika padidino 
krantu zoną

Meksikos prezidentas yra pa
sirašęs įstatymą ir tikriausiai 
Meksikos seimo rūmai tai pra
ves konstitucijos priedu, kad 200 
mylių pločio jūros vandens zona 
Meksikos teritorijos pakraščiais, 
kurių ilgis siekia' 250 
yra Meksikos įstatymų 
gota.

Kitaip sakant, visos
alyvos eksploatacijos ir kitos, 
ekonominės teisės toje zonoje iš
imtinai priklauso Meksikai.

Visi, kas norės žūklausti, ieš
koti alyvos bei kitų žemės turtų, 
tos zonos, jūros dugne, turės gau
ti iš Meksikos valdžios leidimus.

Meksika, tačiau, sako, jog ji 
inepritenduoja į tos zonos nuosa
vybę. Esą, visi jūros laivai, po
vandeniniai, lėktuvai galės lais
vai plaukioti bei skraidyti; ka
beliai jūros dugne galės būti lais
vai tęsiami.

Skremblių bei jūros vėžlių 
gaudyti užseniečiai negalės. 
Jiems leidimai nebus duodami. 
Vėžliai sudaro ¥4 viso Meksikos 
eksporto ir 85% jūroje sugau
to maisto. .

Meksikos pakraščiais yra ne
mažai žemės aliejaus. Iki šiol 
Meksika iš jūros dugno ištraukia 
apie 30 tūkst. statinių alyvos 
per dieną, kus sudaro 5% visos 
produkcijos. Amerikos alie
jaus kompanijų seismografiniai 
laivai jau senokai “žioplinėja”, 
finėtoje zonoje ieškodami alie
jaus, gilumoje.

US mažina pašalpas 
Jungtinėms Tautoms

Senatas patvirtino, 54 balsais 
prieš 41, Užsienio ekonominės 
pagalbos įstatymą sumoje 3.1 
bilijonų dolerių, prieš tai nu
braukęs 220 milijonų iš sumų, 
skirtų Jungtinių organizacijoms, 
kaip UNESCO ir UNICEF. Su
mos 3.1 bilijono turės būti išeik
votos laike 27 mėnesių. Sen. 
Harry F. Byrd įnešė pataisą, ku
ri buvo senato patvirtina, kad 
sumos skirtos Jungtinėms Tau
toms būtų tvirtinamos vieniems 
metams.

Užsienio pašalpų įstatymas dar 
turės būti peržiūrėtas konfe
rencijų komitete, kad išlyginus 
skirtumus, susidariusius tarp 
kongreso ir senato, besvarstant 
tą įstatymą.

to prezidentą, kurį jie turėjo 
ginti.

Jeigu prezidentas Mužibaras 
kuo nusikalti, tai jį reikėjo ati
duoti (teismui. Suimtieji turės 
aiškintis, kodėl jie virto teisėjais 
ir sprendimo vykdytojai.

myliu, 
apsau-

Uzbekistane rusai vartoja tuos pačius išnaudojimo metodus, kokius ijie naudoja Lietuvoje. Uz
bekai prikrovė pirmus sunkvežimius medvilnės, išsiunčia juos į rūsy kontroliuojamas dirbtuves. 
Kad širdis taip neskaudėty atiduodant rusams visą uždarbį, okupantas privertė trimitininkus 

linksmai išleisti pirmuosius medvilnės vežimus.

žūklės,
BRITAI SUSTIPRINO BELIZĖS

POLICIJĄ IR APSAUGAS
Libano premjeras patyrė, kad vienas 

t > laivas atvežė ginklu kovotojams 
BELIZE, sostinė. — Britų valdžia nutarė pasiųsti Į Belize 

kelis lėktuvus, karo laivą ir tris kariuomenės batalionus, kad 
greta esančioji Guatemala nepavergtų krašto gyventojų ir neuž
imtų visos valstybės.

Guatemalos nacionalistai jau 
seniai buvo nužiūrėję pagrobti 
tarp Meksikos ir Guatemalos 
Belize. Guatemalos karo vado
vybė sutraukė kelis batalionus 
Į Balizės pasienį ir sustabdė bet 
kokį gyve ntojų judėjimą Gua
temalos — Belizės pasienyje.

Guatemaliečiai bijojo 
liesti britus

taiKol Betlizę valdė britai, 
guatemaliečiai bijos Į šią vals
tybę kėsintis, bet kai britai da
vė vietos gyventojams savival
dą ir leido Belizes valstybei tvar
kyti visus savo reikalus, tai ta
da guatemaliečiai pradėjo pla
nuoti visą sritį užimti.

•Meksika buvo informuota apie 
britų planus ir pilniausiai pri
taria Belizės apsaugai nuo naujų 
pasikęsintojų ir pavergėjų.
Premjeras Karami išmetinėja 

karo vadams
BEIRUTAS, Libanas. —: Li

bano kariuomenė gavusi teisę 
šauti į įsakymo neklausančius 
kovotojus, apramino Beirutą ir 
sustabdė žmonių žudynes.

Libano kariai leido partiza
nams pasitraukti iš užimamų po
zicijų, bet vartojo ginklus, kai 
palestiniečiai bandė užimti ke
lias paliktas didmiesčio pozici
jas.

Be to, premjeras Karami pa
tyri, kad vienas užsienio lai
velis įplaukė į Libano šiaurėje 
esantį uostą ir iškrovė falangis- 
tams būtinai reikalingos amuni
cijos. Premjeras buvo įsakęs 
kariaonfenei ginklų iškrovimą 
sustabdyti, bet kariuomenės va
dovybės nesuskubo tai atlikti. 
Kariuomenės daliniams pasiekus 
uostą, ginklai jau buvo iškrau
ti ir išvežti, o laivas vėl išplau
kęs į jūrą. Premjeras mano, kad 
ginklai buvo atvežti krikščio
nims, kovoj sotiems prieš pales-

I tiniečius.

ra

Kanada mažina 
alyvos eksportą

Kaip Kanados laikraščiai 
šo, Kanados nationalinė 'ener
gijos taryba rekomendavo kraš
to ministerių kabinetui, kad bū
tų % sumažintas alyvos eks
portas Į US, dabar sudarąs 750 
tūkst. statinių Į dieną.

Kanados energijos ministeris 
Alastair Gillespie dar tarsis šį 
ketvirtadienį tuo reikalu su val
džios pareigūnais Washingtone. 
Šis kantadiškės alyvos eksporto 
sumažinimas labiausiai paliestų 
Minesota ir Wiskonsina. * F

Prez. Peronienė 
nepasiduoda

Trečiadienį naktį Argentinos 
prez. Maria E. Peronienė iš li-
gon inės kambario pranešė, per kad vienas jo inkstas neveikia. 
radijo savo kalboje, kad ji nė-j Princas Carlos ruošiasi ilges- 
ra atsisakiusi nuo prezidentės j niam laikui tvarkyti visus val- 
pareigų ir nemananti tai dary- stybės reikalus. Jis norėtų pa
ti, nežiūrint, kad darbininkų stoti kelią marokiečiams, bet 
unijų vadai ir kaikurios politi- nori išvengti karo, 
nės viršūnės patarė atsistaty
dinti.

Meras Daley laimėjo
Politinės “bokso” rungtinės 

tarp gub. Walker ir mero Daley, 
trukusios 15 dienų, pasibaigė 
mero laimėjimu. Trečiadienio 
naktį, įstatymas, kuriuo 81 mi
lijonas dol. skiriamas Illinojaus 
mokyklų reikalams ir kurį gu
bernatorius buvo vetavęs, 89 
balsais prieš 86 tapo patvirtin
tas. Tai didelis mero politinis 
laimėjimas, kaip jis pabrėžė, 
Illinojaus mokyklų vaikai juo 
džiaugsis.
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o Marokiečiams pagadino nuo
taiką pats karalius, paskutinę 
minutę atsisakęs žengti minios 
priešakyje. Marokiečiai nelabai 
nori žengti pirmyn, nes jie jau 
patyrę, kad Ispanijos kariai pa- 
dėjo didoką minų skaičių pake- 
liuje Į Ajuną.

o Meksikos ilankon nukrito 
helikopteris, nešęs inžinierius 
ir mašinų dalis skylėms jūros 
dugne gręžti. Helikopterio ne
randa, bet pakraščių sargybos 
girdi automatiško helikopterio 
siuntėjo signalus.

♦ William Colby sutiko eiti 
ČIA direktoriaus pareigas, kol 
kongresas patvirtins George 
Bush tams pareigoms. Atrodo, 
kad kongreso komitetas yra pa
siryžęs George Bush gerokai pa
klausinėti apie jo vestą politiką.

♦ Jungtinėse Tautose vyrauja 
įsitikinimas, kad Egipto prezi
dentas, kalbėdamas apie pales
tiniečių organizaciją, jai dau
giau pakenkė, negu padėjo. Ki
ti yra Įsitikinę, kad jis ir norė
jo pakenkti. Pačiame Egipte jis 
suėmė kelis Įtakingesnius pa
lestiniečius teroristus.

♦ Gen. Franko vidurių opera
cija skaitoma pasisekusia, bet li
gonis silpnėja. Dabar paaiškėjo,

Čilės dvasiškiai - 
revoliucionieriai

Čilės valdžios organai ieško 
pasislėpusio jėzuitų kunigo či
liečio Fernando Salaso ir dvie
jų seselių vienuolių, amerikie
čių. Jie kaltinami turį ryšių su 
Čilės revoliucionierių pagrindžiu 
organizacija MIR ir visekerio- 
pai jiems padeda.

Esą, jie spalio 18-24 dieno
mis katalikų vienuolyne slėpė ir
vėliau sudarė sąlygas pabėgti Į tais revoliucionieriais buvusios 
dviems minėtos organizacijos1 ir dvi jų sugulovės.

Nepaklausė Saugumo tarybos patarimo 
dabartiniu metu nekelti konflikto

AGADIRAS, Marokas. — Maroko karalius Hasanas II-sis 
paskelbė, kad ketvirtadienį pradėtas 350,000 beginklių maro
kiečių “Užkariavimo žygis”. Pats karalius apgailestauja, kad jis 
negalįs tam žygiui vadovauti, kaip praeitą savaitę skelbė, bet 
jis labai atidžiai seka kiekvieną žygininkų žingsnį. Jis aiškino, 
kad valstybės vado pareigos liepia jam būti centre ir vadovauti 
visiems valstybės reikalams, bet nebūti žygiuotojų eilėse.

Niujorkiečiai nori 
išgelbėti miestą

N. Yorko miesto gyventojai, 
padedant “Newsweek” vyr. re
daktoriui, Jacquelinai Onasis, 
John D. Rockefelleriui ir kt., su
darė bendrovę išgelbėti miestą 
nuo bankroto. Bankrotas tu
rėjo būti paskelbtas lapkričio 

14 d. Bendrovė jau turi kasoje 
$750 milijonų, kaip N. Yorko 
valstybės gubernatorius yra 
pranešęs. Tačiau bėgančios 
“karštos” miesto išlaidų bylos 
sudaro keblumų išgelbėti miestą 
nuo bankroto bent iki gruodžio 
mėn. Elektros komp. Consolida
ted Edison reikalauja greičiau 
apmokėti elektros sąskaitas, nes 
priešingu atveju ji nutrauk
sianti elekaros srovę, bėgančią 
į miestą.

Pereitą pirmadienį kongreso 
rūmų finansų bei bankų komi
tetas pripažino, jog reikia įsta
tymu garantuoti New Yorko 
miesto paskolas 7 bilijonų dol. 
sumoje, tačiau yra didelis klau
simas, ar toks Įstatymas bus 
kongreso ir senato patvirtintas.

Įsteigta bendrovė miestui gel
bėti ne tik stengiasi pinigų su
rasti, bet taipgi kviečia mies
to gyventojus suorganizuoti gy
ventojų policiją, patiems valyti 
gatves ir atlikti kitus galimus 
darbu, kurie dabar miestui kaš
tuoja daug pinigų.

Prezidentas Fordas 
skris Į Kiniją

WASHINGTONAS, D. C. — 
Valstybės Departamentas vakar 
pranešė, kad prezidentas Fordas 
skris Į Kiniją, kaip kelionė bu
vo numatyta ir aptarta. Anks
tyvesnis pranešimas sak, kad 
prezidentas Fordas bus Pekine 
lapkričio 30 dieną, bet dabar jau 
tiksliai nustatyta, kad preziden
tas bus Kinijoje gruodžio 1 die
ną.

Prezidentas planuoja Kinijoje 
prabūti keturias dienas ir pa
simatyti su Mao Cetungu. Ma
noma, kad šis pasitarimas pra
plės bendradarbiavimą tarp šių 
dviejų didelių valstybių.

Paaiškėjo, kad Kinija šiais 
metais norėtų Amerikoje pirkti 
javų ir modern ių pramonės ma
šinų.

vadams: Pasauliui Allendei, bu
vusio prezidento giminaičiui, ir 
Nelsonui Gutieresui. Su minė-

Os- 
ne- 
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be 
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Maroko karalius nepaklausė 
saugumo tarybos patarimo atidė
ti visą klausimą bent šešiems 
mėnesiams, kad atšaltų aistros 
ir klausimą būtų galima išspręs
ti pasitarimų būdu. Jis ne
kreipė dėmesio ir Į parvažiavu
sio premjero Osmano žinias iš 
Madrido. Kaip Ispanijos prem
jeras, tai ir princas Carlos 
manui pasakė, kad ispanai 
leis marokiečiams veržtis Į 
charos teritorijas. Ispanai 
investavę dideles sumas į 
charos kasyklas todėl jie 
aiškaus susitarimo pozicijų 
apleis ir įdėto kapitalo nepaliks.

. Jspanai nuginklavo marokie- 
-čių daliui u s ir pasiuntė į'Sacha- 
ros garnizonus daugiau legio
nierių. Be to, ispanų karo va
dovybė svarsbesnes pasienio sri
tis minavo ir aptvėrė spygliuo
tomis vielomis. Vietomis tos 
vielos buvo Įjungtos Į elektros 
srovę.

Maroko karalius, ketvirtadie
nio rytą kalbėdamas radijo ban
gomis, pareiškė, kad jo vietoje 
pirmose linijose bus premjeras 
Osmanas. Karalius Įsakė pradė
ti maršą ir nebijoti ispanų net ir 
tuo atveju, jeigu jie pasiprie
šintų žygiuotojams. Jis patarė 
nekreipti jokio dėmesio ir Į Al- 
žirijos grasinimus, kuris giria
si turis rusų duotus ginklus. Jei
gu vis dėlto Sacharoje užsie
niečiai pastotų kelią, tai tada 
marokiečių karo jėgos ateitų 
jiems Į pagalbą ir suteiktų rei
kalingą globą.

Atrodo, kad Maroko karo va
dovybė ir vyriausybė yra infor
muota apie ispanų' nepasiruoši
mą ginti Sacharos teritorijas. 
Jeigu ispanų karo jėgos galė
tų rimtai pastoti kelią maro
kiečiams, tai karalius Hasanas 
II-sis būtų sustabdęs žygiuoto- 
jus. Tuo tarpu Maroko žygiuo
tojams Įsakyta pasiekti tiktai 
Ajuną, esanti apie 60 mylių at- 
stumoje nuo sienos. Karalius 
savo kalboje nurodė, kad alži- 
riečiai taip lengvai žygiuotojo 
negalės pasiekti, nes Alžirijos 
siena yra 300 mylių atstumoje.

Ispanai jau permetė dalį avia
cijos iš Kanarijos salų. Kuriuo- 
menės daliniai laivais vežami į 
ispanų Sacharos uostus.

_  Prezidentui Fordui atsisa
kius duoti New Yorkui pinigą, 
patys New Yorko bankai ruošia 
didelę paskolą mažais nuošim
čiais.

Debesuota, šilta.
Saulė teka 6:29, leidžiasi 4:38.



JUOZAS ŠMOTELIS

Tai buvo žiema, 1915 m., va
sario mėti. Man, K. Jamantui ir 
Juozui Markui teko garbė būti 
to rengimo komisijoje. Mes vi
si trys buvome patyrę progra
mų rengėjai ir šis žygis atro
dė tokiu pat paprastu, kaip ir 
kiti, bet jis buvo ne toks jau 
paprastas: prieš akis turėjome 
Naujienas ir nežinojome, kaip 
į ų kvietimą atsilieps publika. 
Ir dabar, po 60 metų, mano as
menyje tasai susirūpinimas te
bėra gyvas!

Prisimenu, nes vėl turėsim 
s’ėjimą ir, gal teks kai ką iš 
se~ų pažįstamų sutikti. Žinau, 
kad sutiksiu Kostą Augustą, Ju
ze Gulbinienę ir dar kai ką iš 
birutiečių. Būtų miela sutikti 
Eleną Micevičienę, nes ir ji ana
me vakare dalyvavo; bet ji jau 
niekur nedalyvauja.

Tuo metu prieš Naujienas ko
vojo mažne visi lietuvių katali
kų kunigai! Parapijiečiams bu
vo draudžiama Naujienas skaity
ti. o dar labiau draudžiama ei
ti i Naujienų rengimus. Mes ne
žinojome, kiek atsiras parapijie
čių, kurie, nepaisydami draudi
mo, ateis Į mūsų vakarą.

Kitas galvosūkis buvo — ne
žinojimas ar garsinimas Nau
jienose duos geras pasekmes ?_ 
Komisija, Jamantui pasiūlius, 
nutarė neplatinti lapelių,

plakatu, o garsinti tik per Nau
jienas. Naujienų traukos jėga 
dar buvo nežinoma ir norėjom 
sužinoti. Aš bijojau klaidos, bet 
kiti du komisijos nariai geidė 
išbandyti. Išbandėm ir pasėk- 
mės buvo geros: publikos prisi- 

; rinko pilna Pilsen svetainė, bu- 
vosi prie Blue Island Aveo apie 
pusę bloko į šiaurę nuo 18-tos. 
Svetainė talpino apie 2,000 žmo
nių (po kelių metų ta svetainė 
sudegė).

Mums buvo miela, kad į šias 
Naujienų metines sukaktuves 
atvyko lietuvių diduomenės: 01- 
ševskis su žmona, Hertmanavi- 
čius su žmona, dr. Jonas Kulis 
ir daugelis kitų, jau išėjusių iš 
darbo žmonių klasės.

“Birutė”, žinoma, patraukė 
savo gerbėjus, o ji gerbėjų tu
rėjo daug. Mikas Petrauskas 
buvo gerai ją pralavinęs. Nau
jais “Birutės”- vedėjas kom
pozitorius Stasys ’Šimkus, taip 
pat choro vardą smarkiai pakė
lė. Taigi, mes nepadarėm klai
dos, pakviesdami “Birutę”. Be 
to, nauja žvaigždė atsirado Či
kagoje. K. Gugis parsivežė iš 
Waterburio mums nepažįstamą 
panelę, kuri sutiko padainuoti 
Naujienų rengime. Jos vardas 
— Nora, o pavardė — Gugienė. 
Anais laikais Gugienė buvo ne 

nei maža atrakcija.

Paveiksle matome dvi galvas: kairėje esančiame paveiksle matome New Yorko požeminio trau
kinėlio inžinierių, vedantį traukinėlį į paskyrimo vietą. Dešinėje matome Manahattane esan
čią šv. Igno Loyolos bažnyčios kunigą, laikantį mišias. Kaip vienur, taip kitur yra ta pati kun. 
Cosgrave galva. Jam reikia mišias laikyti, bet jis labai mėgsta traukiniais važinėti. Jis labai 
gerai pažįsta motorus ir gali žmones vežioti. Jis išlaikė reikalingus egzaminus ir turi teisę važi

nėti ir žmones vežioti požeminiais traukinėliais.

.kJtus ir kitų pranešimų lietu
vių klube, šauliai sudarė savo 
atskirą stalą, prie kurio buvo 
pakviesta p. Tubelienė, kuri ruo
šiasi nuolat apsigyventi St. Pe
tersburge.

Lietuvių klube kas sekmadie
nį būna paruošti pietūs ir gau
sus būrys lietuvių ir svečių iš
klausęs klubo pirmininko pra
nešimų apie kolonijos veiklą, pa
šoka ir padainuoja. Lietuvių klu
bo šeimininkės paruošia visada 
skanius ir nebrangius pietus ir 
gal dėl to, klubas yra visų mėgia
mas ir gausiai lankomas. Šiuo 
laiku lietuvių klubo pirmininkas 
yra veiklus visuomenininkas 
Karnius, o vicepirmininkė yra 
Miliauskienė.

Namų kainos St. Petersburge 
ir kitur Floridoje sustojo kilę ir 
naujų namų statyba smarkiai 
sumažėjo, nes kreditai sunkiai 
gaunami, o paskolų nuošimčiai

per aukšti. Trečia priežastis
naujos statybas matavimo yra

per daug buvo pristatyta namų 
ir visokių kondominiumų.

St. Petersburge Beach, lietu
viai vienuoliai pranciškonai įsi
gijo nuosavybę ir ruošiasi nuo
latiniai įkurti savo skyrių, kur 
galės aptarnauti lietuvišką ko
loniją dvasios reikalais. Kiek 
girdėti, pas atvykusius iš Mai
no valstybės į St. Pertersburgą 
pranciškonus ruošiasi apsigy
venti ir žinomas visuomeninin
kas prelatas Balkonas. Pranciš
konų vienuolių apsigyvenimas 
St. Petersburge gaMma teigia
mai vertinti, nes' ateityje bus 
užuomazga lietuvių parapijai.

I Nuo
1914 metų

Hfidkind Savings aptar
nauja taupymo Ir ' naimj 
paskolą reikalus visos mū
sų apylinkės dėkojame 
Turns už mums parodytą > 
pasitikėjimą. Mes nore- ; 
iunie būti .Jums naudingi 
ir ateityje.
Šeškai terš apdraustos Hd 

$40,000

Stasys Šimkus ir “Birutė” tą 
vakarą buvo nepaprastai ener
gingi, mat, “Birutei” energijos 
pridavė Šimkus, o Šimkui -— 
“Birutė”.

Kitas nepaprastas dalykas tą 
vakarą buvo padarytas, tai nu- 
fotografavimas viąos publikos! 
Fotografas J. Stankūnas atvy
ko pirmas ir darbavosi porą va
landų, kabinėdamas pasieniais 
keistus maišus, vielomis sujung
tus su kita kitu ir su pastoliu 
(stage). Dauguma dalyvių ne
žinojo, kam tie maišai reikalin
gi, o jie buvo dūmams suimti; 
mat, maišuose buvo “Flash 
powder“, kuris lyg žaibas pa
leisdavo šviesą ir dūmus, švie
sa pereidavo per maišus, o dū
mai — ne.

Kai vąsa publika susėdo, Stan
kūnas’ nufotografavo.’ Naujief- 
nų redaktoriai "ir direktoriai ’su
sėdo pirmose - eilėse. Visi- buvo 
aiškūs, tik man pusg veido te- 
kliuvo, nes Jamantašj daug verž
lesnis, savo didele- galva mane 
nustelbė. Nepykau, . Jamantas 
buvo mano draugas.

Programai pasibaigus, visi, 
mažne’visi, skubino į bufetą. Pa
tarnautojų bute ne gana, tai aš 
puoliau patarnauti
alų, degtinę, užkandžius ir obuo
lius.’ Obolių pardavėjas neatvy
ko, tai aš užėmiau jų vietą. ■

Alaus pareikalavimas buvo 
nepaprastai gyvas, mat, tūlos 
motets protinga galva pagami
no kapotų silkių užkandį ir tas 
užkandis labai tiko prie alaus. 
Keturias bačkas alaus tą vaka

širikavau

rą išleidom. Bet buvo ir kitokių er DCTEDCDirpn ČAIIIIA1 
pareikalavimų. Ponia Hertma- 31 * rciCK~BUKU 
navičienė pareikalavo
Aš jau buvau senas ameriko
nas, bet tokio daikto nebuvau 
girdėjęs, tik gal po metų su
žinojau, kad “byvas” tai toks 
alus, kuris tūri tik spirito.

Bufeto biznį labai pagyvino 
Šimkus su “Birute”. Jie maž
ne visi susėdo į bufetą ir uždai
navo : “Oi tu<. seserėle, už ko tu 
tekėsi? Ar už šiaučiaus? ar už 
kriaučiaus, ar už muzikanto.”,

>KAiVfK WS TRWIMSINK 

KITUS SKAITYTI 
t? A U Jill X S

St. Petersburge, Fla., vasaros 
karščiams užėjus, kai kurie šau
liai išvyksta šiaurėn ir šaulių 
veikla tuo laiku sumažėja. St. 
Petersburge gyvena apie 2’,000 
lietuvių ir yra dvi šaulių kuo
pos, Romo Kalantos šaulių kuo
pa (pirmininkas muzikas Matei
ka) ir Palangos jūrų šaulių kuo
pa (pirmininkas Baranauskas). 
Palangos jūrų šaulių kuopos va

dovybė planuoja įsigyti savo ----------— - z -- -_-z
o moteriški balsai atsiliepė: “Ne laiv4 ir mano, kad per vandens 
už šiaučiaus, ne už kriaučiaus, j sP°rtą pagyvins savo šaulišką, 
ne už muzikanto; tik už jauno veiklą.
bernužėlio, kurį aš mylėsiu”. Po 
to visi balsai ir’publika pareiš
kė : “Rąi, rai-f ra ta tai, nei už 
muzikanto-” ... -

Socialistų vyrų choras nepa
sidavė “Birutei’’ ir uždainavo: 
“Ant barikadų liaudis -.'drąsuo
lė, raudoną ženklą iškelk aukš
čiau” ir kitas revoliucines dai
nas. Raudonas ženklas, tada tu
rėjo kitokią reikšmę, nei dabar. 
Jis tada reiškė ženklą, laisvės 
ir kovos už laisvę.

Anas Naujienų vienų metų 
sukakties minėjimas buvo pa
vyzdingas dar ir kitu atžvilgiu: 
visų dalyvių ■''draugiškumas; ir 
blaivumas. Nors keturias sta
tines alaus išgėrė, bet niekas 
nepasigėrė!

’šokiams grojo Byansko mu
zikantei. Jie mokėjo visus lie
tuviškus šokiusx bet ne. visus 
grojo, nes to prašė svetainės 
savininkas. Nuo kaikurių lietu
viškų šokių namas-gali Nugriūti. 

Be šokių svetainėje veikė 
“greitojo pašto; patarnavimas”. 
Galima buvo rašyti laiškus pa
tinkamiems asmenims,, o laiš
kininkas tuojau juos pristaty
davo.

Prieš dvylikta nakties bai
giau pardavinėti obuolius. Ištuš
tinau 55 galionų obuolių stati
nę. Bufetas išbaigė ketvirtą 
statinę alaus; Jbkubaitienė par
davė visus užkandžius ir taip, 
tuščiais indais nešini, išvykom 
namo.

byvo”.}

Rugpiūčio pabaigoje, St. Pe
tersburge lankėsi R. Kalantos 
šaulių kuopos steigėjas Dr. K. 
Pautienis, kuris yra ir LŠST 
centro valdybos vicepirm. svei-. 
katos 
d. St. 
tiems 
menei
pergreitą žmonių prieauglį ir 
maisto problemą.

Paskaitininkų visuomenei pri
statė, R. Kalantos šaulių kuo
pos pirmininkas A. Mateika, ku-. 
ris yra ir choro vedėjas. Po pa-

reikalams. Rugpiūčio 31 
Petersburge Dr. K. Pau- 
skaitė, šauliams ir visuo- 
paskaitą apie pasaulini

LIETUVOS VARDO KIUMfc
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, 4)et 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių^lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. - LXe$M^iai.:ininĮmi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten mininlas ir Lietu
vos vardas. ?

Juozas Venclova, dirbęs prie šios štūdijbs "peržiū
rėjo labai daug senų, dokumentų. "Savo sttrdffjfci niirĄdė 
kiekvieno žodžio metrikaciją it surašė Lfetuvcis: pHėftį. Šečite- 
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų iripal^ašė 53 pšl. knyge
lę, pavadintą . 'LIETUVOS ‘KlLMfi^ virseBai,
kaina $2.00. Knygelė jums -bus pasiųsta, jei du doleriu atsiųsite 
šiuo adresu: ’ - ■ . .į N

NAUJIENOS, 1739 So. Halšted "St, Chi'ca^3iW. "6(^B/‘ <;

'8929 So. HARLEM AVE., ■' ARCHES AYEMUf ■ .
ferfdgeview, H1ibois feO«5 I UJMOtt MS32 ■'| -

(1. 598-9400 I 254^5

____ —______ ___

Kai jūs perkate pas mus, jūs mokate kainas

KAIP BET KURIOJE KITOJE VIETOJE
TAI IR YRA, KĄ MES VADINAME “VŽDIRRIMU PINIGŲ

Passbook Savings. 
Ali accounts com* 
oounded daily — 

bald Quarterly.
- ■—_____

4 Years Savings 
<ėHifrcate 

(Minimum $5,000)

Naujas būdas pirkti baldus 
ir uždirbti pinigų!

Viena žema kaina visiems

Kviečiame j Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties

• Mes atidarome tik šeštadieniais.
• Mes esame vieninteliai parduoda tik už grynus 

pinigus; neduodame kreditan nė išsimokėjimui.
• Tik pirkti ir pasiimti. Galima susitarti dėl pri

statymo.
* Hėra įkyriu pardavėjų. Rinkis ir pirk su malo- 

fiofnais.
* Nėra brangaus reklaminio išdėstymo, keliančių 

kainas.
* Baldų ir grindims reikmenų pavyzdžiai, išėję iš 

rinkos ir 'nežymiai įbrėžti reikmenys galima įsigy
ti sutaupant 90%.

• Nuo geru iki aukičiabsios kokybės jvairvs baldai.
• Tai yra tik šalutinė krautuvė ir visas gėrybes ga

lima įsigyti tik šeštadieniais.
• Visi pirkiniai tori būti paimti arba pristatyti lai

ke 2 savaičių. ■>.
• Visos prekės yra akivaizdoj, todėl keitimai ir at

šaukimai nedaromi, ” 4
• Nėra abejonės, kad tokiu barganų niekur kitur

nėra. • L
• Mes mielai prekiausime su jumis. Praneškite tai 

savo draugams, lai jie atvyksta su jumis kartu 
taupyti ir turėti malonumo. 1

Taip praėjo pirmasis Naujie
nų minėjimas. O kaip tada vis
kas buvo pigu! Įėjimo tikėtas 
— 50 centų; drabužių padėji
mas — 10 c.; užkandis su silke 
ar su kumpių__10 c.; degtinės
čerkutė — 15 c. Tada Ameri
ka buvo tikra Amerika.

Dabar laukiu Šių metų lap
kričio 16-tos. Manau sutikti vi
sus pažįstamus Naujienų rengia
mam bankete, Polonia salėje.

ę

y I

4604 ARCHER AVĖ.
(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke

'' 1

I

Sekmadienį

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

VAKARIENE, i

Jei turite klausimų, klauskite pardavėjų.

Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS. Pradžia: 4 vit popiet;

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dot

MINĖJIMĄ RUOŠIA N A U J IENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1739 SO. HALSTED STREET, Chicago, Illinois

arba telefonu HA 1 - 6100.
Atdara TIK šeštadieniais

6240 So. Western Ave.
FURNITURE CO

JEI “NAUJIENAS” TU
i

SKAITYSI, TAT IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ -ę- SKLEIDŽIA 

šviesa.

Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo dokumentų, paroda.
* ’ ■ ' . į * < r ♦ t » t ' v -

Pranešimas, kaip tas skridimas buvo sūor^riižūotd‘s. i \ C1 < '

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
—

1

2 — naujienos, CHICAGO «, lul------FRIDAY, NOVEMBER 7 1975
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JŪROS SONATA FINALE

- —-

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Taupykite dabar.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Investavimo knygelės sąskaitos neša

see us for 
financing

perteikti 
švelniausiu 

linksmais 
jo pritren- 
nuotrauko-

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

CHICAGO, ILLINOIS

Phone: Virginia 7-7747

Thur.9-8 Sat. S=1

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3071

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

GRAŽIAI SURUOŠTAS 
BANKETAS

Marquette Parko Lietuvių 
Namų savininkų organizacijos 
banketas įvyko spalio 25 d. pa
rapijos salėje.

Banketą pradėjęs pirm. Juo
zas Bacevičius, pasveikino sve
čius ir padėkojo už skaitlingą 
dalyvavimą.

Pristatė parengimo komisi
jos pirm. Mindaugą Stakėną ir 
padėkojo visiems, kurie bent

kuo prisidėjo prie parengimo 
pasisekimo ir pakvietė vicepirm. 
Joną Stankų pravesti progra
mą. Jis pristatė žymesnius sve
čius: parapijos kleboną kun. 
Zakarauską, senatorių Frank 
Savicką, seimo atstovą John 
Beatty, Walter “Babe” McAvoy 
ir pavaduotoją Don Karl, Ed
mund Kucharskį. Balfo M. P. 
S. pirm. J. Mackevičių, M. P. B. 
pirm. P. Indreiką, L. B. atstovą 
K. Barzduka ir kitus. Finansi
nės įstaigos sudarė stalus.

Chicago Savings and Loan, 
prez. P. Pakel, Talman Federal 
Savings and Loan Assn., Repu
blic Federal Savings and Loan 
Marquett Federal Savings and 
Loan, Marquette National Bank 
ir Loomis Savings and Loan As
sociation.

Meninę dalį su-nuoširdžiu įsi-

giau. Dažnai kelionėse tekda
vo sušalti iki drebėjimo, pirš
tai negalėdavo net maisto dė
žutės atidaryti, nebūdavo ge- 
riago vandens. Bet Olegas kop
davo pėdą po pėdos, žingsnis 
po žingsnio vis aukštyn ir to
lyn. Iki pasiekdavo vietovę — 
kur dar joks žmogus nebuvo.

Viskas, atrodė-vyko laimin
gai. Jis buvo sukaupęs didžiu
lę biblioteką, neįkainuojamai 
brangius knygų, užrašų rinki
nius, daugybę surastų bei pa
dovanotų gamtinių įdomybių, 
brangų, nuotraukų, negatyvų 
rinkinį — ištisos penkiolikos 
metų triūsą. Ir štai, kaip šė
tono rykštė, 1967 metais, va
sario 7 dieną, pietinę - rytinę 
Tasmanijos dalį nusiaubė di
džiulis gaisras. Netrukus su
degė 46 žmonės, virš pusantro 
tūkstančio namų sunaikinta, 
įskaitant Truchanų namą. Te
nai sudegė visas, didžiulis, Ole
go rinkinys.

Bet Olegas atstatė namą, ir 
vėl pradėjo daryti naujas nuo
traukas, vesti užrašus, rinkti 
knygas ir kt. Vėl pradėjo ke
liauti po toliausias ir nepriei
namiausias Tasmanijos vieto
ves. Vėl pradėjo daryti prane
šimus, paskaitas, rodyti pasa
kojamų vietų žavėtinai patrauk 
lias nuotraukas. Ir vėl iš naujo 
Tasmanijoje suskambėjo “nuo
stabaus lietuvio Olego” kelio
nės, virstančios gyvu mitu.

Olegas Truchanas jam patin
kančias vietoves lankydavo pa
kartotinai. Garsų Pedder eže
rą aplankė, keliavo iš visų pu
sių, virš 30 kartų. Jis detališ- 
kai žinojo ir pažinojo visus to
kių ežerų, upių kampus, visais 
metų laikais. Kalbėdamas apie 
kokį ežerą, upę, kalną, slėnį, 
miškyną ar smėlyną, Olegas 
drąsiai prisimindavo įvairius

ind 
Compounded 

Quarterly
OUR SAVINGS
CERTIFICATES

EARN UP TO V/t%

paliestas nei jokio žmogaus 
Tą nuostabą įrūdydavo savo pa
darytomis nuotraukomis, ku
rios, absoliučia dauguma, bu
vo meniškos.

jautimu išpildė Jūratė Tautvi- 
laitė padainuodama keletą lie
tuviškų dainų ir susilaukdama 
iš svečių malonaus įvertinimo.

St. Bacevičienė įteikė gyvų 
rožių. Mūsų organiz. nariui B. 
Klemkai įteikta atžymėjimo 
ženklas už nuoširdžią ir ilgame
tę veiklą L. N. S. naudai. Lai
mėjimų paskirstymą pravedė 
statybininkas A. Šimkus. Sve
čiai vaišinosi geriausiu maistu, 
prityrusių L. žvinienės šeimi
ninkių pagamintu.

Laimėjimams dovanas auko
jo: kepykla skanumynų ir duo
nos Baltika, sav. A. ir J. Ankai; 
didžiulį raguolį, J. Bacevičius, 
nejudinamo turto prekybinin
kas; svetainė “Gintaras” sav. 
Lietuvninkai, Cosmos Parcel, 
Express Package and Travel

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egaempHorių, 

nemoka palto persiuntimo išlaidų.

Gyvas nesulaukė savo svajo
nių įgyvendinimo. Bet po jo 
mirties Tasmanijos vyriausybė 
Huon pušyną pavadino Olego 
Truchano vardu. Lietuvio var
das liko įamžintas.

1972 m. sausio 6 d. Olegas 
Truchanas, su vienu tasmanie 
čiu, išplaukė į jo mylimą Gor
don upę ir Pedder ežerą. Ole 
gas į krantą ištraukė savo lai
velį (kajaką), fotografavo aug 
meniją. Sugrįžus prie laivelio, 
jo įrankiai įsivėlė, jis, atsisto
jęs ant slidžios uolos, bandė 
išnarplioti, paslydo.... ir dau
giau nebeiškilo, žuvo upėje, 
kurią taip mylėjo, kurią norė
jo apsaugoti nuo sunaikinimo. 
Žuvo savo didžių darbų aukš
tumoje. Neabejotina, jis būtų 
dar labai daug nuveikęs Tas
manijos, Australijos gamtos ty
rinėjimuose. nuotraukose.

Olegui Truchanui žuvus, 
Tasmanijos spaudoje buvo gra
žiausi, pagarbiausi aprašymai 
jo nuostabiai asmenybei pagerb 
ti, visur ir pakartotinai prime
nant jo lietuvišką kilmę.

(Bus daugiau) ii

OLEGO TRUCHANO PASAULIS
Knyga apie didįjį lietuvį keliautoją fotografą

Iš masės lietuvių, išvykusių 
į Vakarų pasaulį, nemirtingu
mu suspindėjo Olegas Trucha
nas, gimęs 1923 m. Šiauliuose, 
Lietuvoje.

Raudonajai rusų - komunis
tų teroro bangai iš naujo artė
jant prie Lietuvos, jis pasitrau
kė iš mylimo krašto, kovojęs 
pogrindyje prieš Lietuvos oku
pantus.

Kurį laiką gyveno ir studi
javo Mūnchen’e Vokietijoje. 
Į Tasmaiiiją atvyko 1948 me
tais. Ten vedė vietinę mergi
ną, su ja sulaukė savo šeimos 
pagausėjimo: Anitos, Nikolo 
ir Rimos.

Olegas Truchanas Tasmani
joje (Australijos dalis) netru
kus pradėjo garsėti savo nuo
stabiomis kelionėmis po Tas- 
maniją, ir puikiomis gamtos 
nuotraukomis. Gerai išmokęs 
anglų kalbą, jis įvairiose vie
tovėse darydavo pranešimus, į 
kuriuos prisirinkdovo tiek žmo
nių, kad visi negalėdavo tilpti 
salėje.

Garsas apie Olegą Truchaną 
plito, sklido nesulaikomai vis 
tolyn ir platyn. Netrukus visi 
normalūs tasmaniečiai žinojo 
apie Olegą Truchaną, tą “nuo 
stabų lietuvį’’, kuris įstengė 
aplankyti vietas, iki šiol ne-

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savejegulariy!

Olegas Truchanas buvo ne 
paprastai stiprus vyras. Ji: 
plaukdavo laiveliu , laipioda
vo po kalnus su kuprine, sve
riančia apie 70 svarų. Kelio
nėn išvykdavo savaitei ar ii

Jis, įgrįžęs iš kelionių, va
landų valandomis, dienų die
nomis sėdėdavo savo foto la
boratorijoje, aiškindamas, ge
resnio, įvairesnio apšvietimo, 
parinktų kontrastų, ieškoda
mas ir taip jau puikiems gam- 
tovaizdžiams, upių snūdams, 
kalnynams, medžių tankmei, 
smėlio verpetams, žydinčioms 
gėlėms, žaliuojantiems krū
mams ar sniego pusnims paro
dyti. Mylėjo gamtą, žavėjosi 
jos grožiu, siekė nepaliestos 
žalumos platybės, klausydavo 
paukštelių giedojimų, vandens 
lašų ir krioklių šniokštimo. Ir 
kalbėdamas apie nuostabiai ža 
vįas Tasmanijos gamtos pas
laptis, bandydavo 
pačiu subtiliausiu, 
pasakojimo būdu, 
įterpimais ir tomis 
kiančiai žaviomis 
mis.

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams. Ąžuolo 
Stelmoko orkestrui grojant, sve
čiai linksminosi iki vėlyvos nak
ties. P. Giedrimo gimtadienio 
proga buvo sugiedota ilgiausių 
metų ir palinkėta ilgiausio am
žiaus

Banketas vyko linksmoje ir 
malonioje nuotaikoje. Svečiai 
dėkojo rengėjams už sudarymą 
progos pabendrauti ir maloniai 
praleisti laiką.

Stasys Patlaba

POEZIJOS VEIKALAI
. Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda Į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. -Dramatiškai besikeičiančiuose' gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. AuęuitiltyH■ ViIČIOnlinė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
ė' 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
• 3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.

4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 189 
psL Kaina $3.00. ' - ' 1

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

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys RukJa, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
14. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00. -
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50.
16. Alfonsas TyruoIIs. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
18. Adomas Jašai, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84.00, 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:

Agency Žukauskas, sveta;nė' 
sav. W. Andrijauskas, laikrodžio 
brangenybių krautuvė Tveras 
O. Švirmickas, A. Šimkus, Ag 
Galinauskienė, A. Kaunienė, M 
Bajorūnas, J. Vingelis, Vinge 
lienė, S. Simokaitis ir J. Klem-

pergyvenimus, nuotykius, pa
lyginimus kaip joks kitas tas- 
manietis. Jis buvo autoritetas, 
ne tik geras pasakotojas, ne tik 
nepakartojamai nuostabus nuo- 
traukininkas.

Olegas Truchanas pamilo 
Tasmanijos gamtą ir tą meilę 
nuoširdžiai skleidė visiems. 
Klausytojų atvykdavo iš visos 
Australijos. Vietinė anglų kal
ba spauda jam skyrė daug pa
garbios vietos. Vyriausybės as
menys su Olego nuomone skai
tėsi ir jai skyrė daug dėmesio.

Jis pirmas pradėjo įtikinėti 
Tasmanijos vyriausybę, kad 
kad apsaugotų puikiąsias Huon 
pušis. Puikus, nepaprastai gra
žus sumanymas, kaip ir dauge
lis gražių idėjų, ilgai buvo pa
liktas be sprendimo. O tos 
Huon pušys neauga niekur ki
tur pasaulyje, tik Tasmanijo-

2212 WEST CERMAK ROAD

Pros Kazanacssas, Prend&a
ECūHS: Mon.Tue.Fri.9-4

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCR 1905

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažinu skaitė jc straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali* paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar-va saro s pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RUKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.
_ Antanas Rūkas, ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - JJerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m.,206 psL, kaina 2 dol.
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Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams _________ $7.50
vienam mėnesiui _________ $2.50

Kanadoje:
metams _________________ $30.00
pusei metu_______________$16.00
vienam menesiui --------------- $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
Metams__________________$31.00
pusei metų -----------------------$18.00
vienam mėnesiui __________ $4.00

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams _________________  $30.00
pusei metu_______________ $16.00
trims mėnesiams _________  $8.50
vienam mėnesiui _________  $3.00

Naujienos eina kasdien, žfakiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove. 1739 So. Halsted St^ Chicago, 
ILL 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams __ ________ _ $26.00
pusei metų-------------------- $14.00

Nepamirškite Naujienų
Naujienos visą laiką gina Lietuvos laisvės, Ameri

kos lietuvių ir lietuviškų organizacijų reikalus, bet jos 
labai mažai rūpinasi savo reikalais. Atėjo laikas šj klau
simą pastatyti dienotvarkės pirmon vieton ir ateiti į pa
galbą sunkiai besiverčiančiam laisvam lietuvių dien
raščiui. • ,

Amerikos lietuviams yra gaminama daug įvairių 
laikraščių, bet dažniausiai tie laikraščiai turi savų tikslų. 
Juos leidžia specialiai užsieniuose sudarytos organiza
cijos, kurios nori lietuviškai skaitančią publiką paveikti 
nelietuviškus tikslus turinčių žmonių kryptimi. Nau
jienos nepriklauso nuo užsieniečių. Naujienas suorga
nizavo vien Lietuvos ir lietuvių reikalais susirūpinusie
ji Amerikos lietuviai. Naujienos ir šiandien nuo jokios 
tarptautinės organizacijos nepriklauso, bet laisvai ke
lia ir svarsto visiems lietuviams labiausiai rūpimas 
problemas.

Naujienų istorija yra plati ir didelė. Naujienos pa
dėjo lietuviškoms organizacijoms išaugti, sustiprėti ir 
tapti Įtakingais veiksniais ekonominiame ir kultūrinia
me šio krašto gyvenime. Naujienos augino ir puoselėjo 
Amerikos ekonomines organizacijas, kvietė lietuvius 
remti lietuviškus biznius, taupyti lietuvių įkurtose tau
pymo įstaigose ir draustis lietuvių vadovaujamose fra- 
temalėse organzacijose, „ Tos įstaigos šiandien išaugo į 
milijoninį biznį ir kiekvieną šiltai nuteikia, kai patiria, 
kad mūsų tautiečiai mokėjo stipriai atsistoti ant kojų 
jiems nepažįstamoje žemėje.

Šiandien turime visą eilę lietuviškų organizacijų, 
kurios, tvarkingai vesdamos atskaitomybę ir prižiurę 
damos savo iždą, išaugo į gražias ir naudingą darbą dir
bančias draugijas, klubus ir įstaigas. Kiekvienas vyres
nio amžiaus narys žino, kad augimas dažnai buvo sun
kus ir pavojingas. Ne vieną kartą kiekvienos organiza
cijos gyvenime buvo laikotarpių, kai pasipinigauto  jai, 
arba svetimiems dievams dirbantieji lietuviai kėsinosi 
ne tiktai į organizacijų iždus, bet ir pačias organizaci
jas. Susipratusieeji nariai kėlė balsą prieš galimą pavo
jų ir prašė Naujienų pagalbos. Lietuviškoms organiza
cijoms Naujienos noriai padėdavo. Savo dienraščio skil
tyse jos išaiškindavo pagrindinius klausimus, papasa
kodavo organizacijų nariams, kurion kryptin reikia link-

i J. JAŠINSKAS LIUCIPERIAUS
APSIREIŠKIMO EKSTAZĖJE...

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

(Tęsinys)
Tačiau Jašinsko įniršimas, 

kad Kemežaitė netiki Jurašui 
atsikviesti komiteto siekių kil
numui ir nenori pritarti pono 
Jašinsko nuomonei, tiesiog ne
suranda ribų. Keista, kad jis 
nejaučia, jog tokiu ginču ma
ne išprovokuos tik stipresniam 
prieš tą komitetą pasisakymui, 
privers patiekti daugiau nei
giamų duomenų. Jeigu Jalins
kas (kaip rėmėjas) nori jam 
labiau įtikti — pasigerinti, aš

patarčiau verčiau paaukoti po
rą tūkstančių dolerių, nes gi 
tas komitetas yra pasiskelbęs 
renkąs pinigus, o ne liaupsi
nimus. ..

Jašinskas, pacitavęs mano 
pasakymą (Sunku įtikėti, kad 
Jurašui atsikviesti komitetui 
rūpėtų pastovaus teatro įkūri
mas ir jo ateitis, nes kodėl nie
kas iš tų žmonių nesistengė iš
laikyti praeities dramos sam 
būrių ir leido jiems susilikvi- 
duoti?), šitaip atsako: “Ar jie

ti, jeigu norima turėti galvoje lietuvių gerbūvis, ir kvies
davo visus susirinkusius dalyvauti ir ginti savo organi
zacijų reikalus nuo artėjančio pavojaus.

Naujienos yra padėjusios konsoliduotis ne tik Chi- 
cagos klubams ir mažoms savišalpos organizacijoms. 
Jos yra savo skiltis davusios ir didelių organizacijų pa- 
grindiniems principams ginti. Jos padėjo suorganizuoti 
ir ant tvirtų pagrindų atsistoti tokioms organizacijoms, 
kaip Amerikos Lietuvių Taryba, Bendras Amerikos Lie
tuvių Fondas, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje ir vi
sai eilei kitų. Ne vieną kartą paskiri asmenys ir grupės 
kėsinosi į šias organizacijas ir bandė jas apardyti arba 
net sugriauti. Naujienos pavojaus laikotarpiu prirem- 
davo savo petį ir padėdavo organizacijoms atsilaikyti, vėl 
atsistoti ant stiprių kojų ir tęsti užsimotą darbą, šian
dien Naujienoms reikalinga lietuviškų organizacijų, klu
bų, draugijų ir atskirų asmenų pagalba. Naujienos būtų 
dėkingos, jeigu šių metų gale jos neužmirštų šio dianraš- 
čio ir padėtų jam įveikti šiais metais atsiradusius ekono
minius sunkumus. Būtų lagai gražu, jeigu kiekviena 
organizacija šiandien, rytoj ir iki metų pabaigos prisi
mintų Naujienas ir paremtų stambesne auka. Pinigas 
reikalingas pakilusių kainų sąskaitoms. Visi žinome, 
kad praeitais metais pabrango popierius,' dažai, o maši
nų dalių kainos į padanges iššoko. Šiandien už mašinos 
svarbesnę dalį reikia daugiau sumokėti, negu prieš 30 
metų teko mokėti už visą mašiną. Visi žinome, kad pa
brango ir paštas. Jis ne tik pabrango, bet jo patarnavi
mai labai sušlubavo. Nežiūrint į visas ekonomines bė
das, turime mokėti sąskaitas ir kiekvieną. dieną išleisti 
ir paštan išvežti dienraštį. Kai kurias bylas atidėlioja
me, bet prieš metų pabaigą privalėsime jas mokėti.

Būtume dėkingi, kad kiekvienas Naujienų skaityto
jas pasiūlytų dienraštį savo kaimynui ir patartų jam 
tapti šio dienraščio skaitytoju. Kiti laikraščiai skun
džiasi,, bet Naujienos šiais metais gavo didoką skaičių 
naujų prenumeratorių. Nauji skaitytojai stebisi, kaip 
jie iki šio meto galėjo rimčiausio lietuviško- laikraščio 
neskaityti. Naujienose lietuviai randa geriausias ir tiks
liausias. informacijas.

Taip pat norėtume, kad lietuviškos organizacijos 
prieš metų pabaigą pasvarstytų sunkią dienraščio eko
nominę būklę ir priremtų savo petį rimtesne suma. Nie
kas neturi teisės aiškintis, kad jis nieko nežinojo apie eko
nominius sunkumus, nes juos viešai skelbiame ir kvie
čiame visus talkon.

Padėdami Naujienoms, padedate visam lietuvių ve
damam darbui.

galėjo kaip %upermanai”, kuolais mala Jalinskui smege- tikėtis tų paeitu reiultatų, jei 
skraidyti po visą Ameriką iriais. Ką gi jis galėtų geresnio vietinis koks mūsų režisierius 
daboti, kad ne vien Chicagoje, parašyti būdamas Liucipie- daleiskim iŠ Bostono atvyktų į
bet ir kitur dramos menas kles
tėtų?

Ar . tie komiteto nariai dabar 
skraido kaip “supermanai” 
(antžmogiai), kad pasiektų p. 
Jurašus, gyvenančius net V. 
Vokietijoje, kuri yra daug to
liau negu Bostonas, Los Ange
les, Detroitas ar kiti Amerikos 
miestai? Jeigu tas komitetas 
tiki “galėjimui” sukurti visiš
kai naują teatrą, nuolatinį ir 
net pasaulinio garso, tai kaip 
gali būti logiškas pasiteisini
mas “negalėjimu” tokiu pat 
būdu (renkant pinigus) pagel
bėti jau susikūrusiems teat
rams, kada jų išlaikymui bū
tų pakakę gal tik ketvirtada
lio sumos bei pastangų kiek pa
reikalaus to “pasaulinio garso” 
teatro kūrimas?

Keista, kad “nekandus ir 
nepašaipus” Jašinskas reikš
damas savo nuomonę apie to 
būsimo “garsaus” teatro gast
roles į kitų lietuvių kolonijas, 
tų kelionių neapvainikuoja 
“antžmogių skrajojimu”, o tą 
“teisingą” pavadinimą panau
doja tik atsakymui į mano min
tis. ..

Tokiu būdu, aš pasilieku 
prie savo nuomonės, kad tam 
komitetui nerūpi teatras, nes 
anksčiau, kol dar nieko nebu
vo girdėję apie Jurašų iš oku
puotos Lietuvos atvykimą, šio 
komiteto žmonės nesibūrė, ne
rinko aukų mūsų išeivijos re
žisierių kūrybinei veiklai rem
ti, kuriuos J. Jašinskas pats 
pristatė nė kiek nemenkesnės 
kvalifikacijos kaip rež. Jura
šas. šis komitetas yra susida
ręs išimtinai Jurašams padėti, 

riaus apsireiškimo ekstazė
je? !

Nežinia, ar Jašinskas laik
raščių neskaito, ar jau jo atmin 
tis yra taip smarkiai susilpnė
jusi, kad jis nieko nežino apie 
tuos “pasipinigavimus ir pasi- 
garsinimus”. Kadangi aš labai 
abejoju ar J. Jašinskas ką nors 
žino ir apie tą savo straipsnyje 
kalbamą komitetą, todėl nors 
pagrindinai mėginsiu jį supa
žindinti. . -

Tas “Rež. Jurašui atsikvieti 
komitetas” yra susidaręs gry
nai iš Barzduko ir Nainio Bend 
ruomenės žmonių. Jo sudėtį 
sudaro: Komiteto pirm. dr. Jo
nas Valaitis, vicepirm. Jonas 
Kelečius, vicepirm. Kazys Bra- 
dūnas, sekretorė Dalia Sruogai- 
tė Bylaitienė, iždininkė Zita 
Kevalaitytė Visockienė. To
liau seeka nariai: Petras Pet
rulis, kun. Algimantas Kezys, 
dr. Gediminas Balukas, dr. Ka
zys Ambrozaitis, Adolfas Va- 
leška, Algimantas Dikinis, dr. 
Antanas Razma," Vladas Butė
nas ir Anatolijus Kairys.

Šis komitetas nėra kokia at
skira nepriklausoma grupė, bet 
Barzdukinės L. B-nės “dali
nys”, tai vienašališko tautinio 
įsitikinimo bendraminčių gru
pė. Šios pavardės, išskyrus 
vieną — kitą, “Naujienų” skai
tytojams yra gerai pažįstamos 
iš spaudos. Keista, kad Jašins
kas nėra nieko girdėjęs apie 
tos LB-nės su ALTa ginčą dėl 
pinigų, kad, lyg iš motinos įs
čių tik dabar iškritęs, nesusi
gaudo dėl “pasipinigavimo”. 
Juk užtenka tik K. Bradūno pa
vardę tame komitete paskai-

jo privatiems troškimams at
siekti. Šitaip aš paremiu jų 
pačių žodžiais. “Drauge” til
po to komiteto narių nuotrau
ka, po kuria buvo parašyta: 
Jono Jurašo kūrybinei veiklai 
remti komitetas”. Net ir “Jura
šui atsikviesti komitetas” ak
centuoja tik asmenį.

Savo pasiteisinimą J. Jašins
kas užbaigia pačiais “išminti- 
giausiais” žodžiais: “Ir kuo 
remiantis galima kaltinti tą 
komitetą, jog jis vien “pasipi
nigauti ir pasigarsinti” rūpi
nasi? čia, Gerbiamoji, ' man 
iškyla vaizdas Liucipieriaus, 
kuris, savo įsivaizduotoje di
dybėje apsvaigęs, “kaišioja 
kuolus į sceninių sambūrių ra
tus ir juos griauna”.

Atrodo, kad jau yra atėjęs 
laikaas J. Jašinskui vykti į Chi- 
cagos “Lietuvių Sodybą’’, tik 
nepasižiūrėti Alfo Brinkos sta
tomų vaidinimų, bet pas dr. J. 
Adomavičių, kad pagydytų nuo 
velnių apsėdimo, kurie savo

lyti ir tuoj pat pasidaro aišku, 
kuo to komiteto siekiai kvepia. 
Gi koks yra tos LB-nės medis, 
tokios ir jo šakos... Būtų sun
ku įtikėti, kad obelis kriaušes 
vestų...

Pasipinigavimas tame ir yra 
ryškus, kad to komiteto žmo
nės nesiorganizavo nepajėgian
tiems išsilaikyti teatrams gel
bėti, bet susiorganizavo Jura
šams naują teatrą įkurti, sta
tydami rež. Jurašą šalia S. Ku
dirkos, kaip antrą jam lygų 
didvyrį, tikėdamiesi tų pačių 
rezultatu: kad atvykus rež. 
Jurašui į Ameriką, lietuviai 
išeiviai jam klos tūkstantines 
po kojomis, kaip klojo S. Ku
dirkai. Spauda Jurašus prista 
tinėjo kaip buvusius okupuotos 
Lietuvos garsenybes, jaunus, 
imponuojančius, Bradūnas net 
spaudoje garantavo, kad. į jų 
spektaklius publika plaukte 
plauks, kaip į lietuvių stato
mas operas.

Bet ar tas komitetas galėtų

Chicagą? Ar kas paklotų tam 
nešensacingam artistui nors 
vieną tūkstantinę? Ar būtų pa
jėgęs tas komitetas surinkti 
tiek pinigų mūsų vietinių reži
sierių vardu? Tad ar to komi
teto tikslas nėra pagrįstas ma
teriališka nauda? Žinoma, kas 
nepajėgia to viso suprasti, tai, 
nežiūrint kiek kas rašytų, vis- 
vien nesupras... O po to, LB- 
nės vadai girsis' nuopelnais ir 
ginčysis su savo opozicija dėl 
tuščios garbės, kaip kad buvo 
S. Kudirkos atvejui Juk dėl 
tuščio pasigarsinimo ir Bražins
kams buvo sutrukdytas atvy
kimas į Venecuelą..? Jeigu 
lietuviškos veiklos didžiuosius 
darbus vykdytų komitetai, su
daryti iš įvairių organizacijų 
atstovų, o ne vieno''specifinio 
įsitikinimo žmonių junginio, 
tai tokių tarpusavio problemų 
nebūtų...

Tame komitete yra tik vie
nas asmuo — A. Kairys kuriam 
teatras rūpėjo. Organizuoda
mas dramos sambūrių var
žybas,, jis gavo šiek — tiek 
materiališkos paramos iš LB- 
nės, bet ne morališkos. Kokia 
buvo po to kritika, galime 
spręsti iš to, kad “Drauge”, 
jam besiginant, teko tik kar
toti: Nors tie sambūriai silpni, 
bet jie mūsų, nors artistai mė
gėjiški, bet jie mūšų, mūsų... 
Ačiū Dievui, kad dar atsiran
da tokių, kurie vertina tai, 
kas yra mūsų... Tačiau nenu
stebkime, kad Jurašams iš tų 
“mėgėjų” artistų sudarius te
atrą, staiga jie pasidarys ne 
tik profesionalais, bet net pa
saulinio garso ... Išeivijos pa
rengimų kritikos yra pagal rei
kalą ... Kas lanko parengimus 
ir po to skaito aprašymus, ne
sunkiai pastebės, kad fos “kri
tikos” pristato artistą ne tokį 
koks jis buvo, bet tokį, kokio 
pats “kritikas” norėjo;.. Tad 
ar to papuko “Tęątromano’’ 
straipsnis nėra teisingas?

Baigdama norėčiau J. Jašins
kui duoti nuoširdų patarimą, 
kuris kartu bus ir literatūrinis 
“receptas” apsigynimui nuo 
“velnių”... Radus spaudoje 
sau nepalankų straipsnį, tuoj 
nepulti atsakyti, bet per de
šimtį dienų jį dešimtį kartų per 
skaityti, palengva leidžiant sa
vyje perdegti pykčiui, o tik ta
da, protui atsipalaidavus nuo 
įkaitusių jausmų, sėsti atsaky
mą rašyti... >

(Pabaiga)

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS
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Nei savo išvaizda, nei prisistatymu 
jam nepadarė gero įspūdžio. Pajuto jam 
nedraugišką nuotaiką savyje. Iš viso jis 
advokatams neturėjo geros akies. Tie nu
sikaltėlių gynėjai jam rodėsi ir patys esą 
sukti, nepaisą tiesos ir tik iešką surasti 
įstatymuose tokių spragų, pro kūriau-su 
savo ginamiasiais galėtų pralįsti, nežiūrint, 
kaip jie būtų kalti. Advokatas tuo momen
tu svarstė, kaip savo pasikalbėjimo metu 
įtikinti savo ginamąjį, kad jis ir,pats pilnai 
tikėtų savo įvykio metu pamišimo stoviu, 
ir kad pačioje jo prigimtyje slepiasi tokių 
staigių pamišimo simptomų. Taip jis lo
giškai vedė;ir savo pasikalbėjimą, statyda
mas klausimus, vedančius tąja linkme.

— Pasakyk, mielas mano vaikine, ko
dėl tu .nušovei žmogų ir dar gerą savo 
draugą.

— Buvau nesuvaldomai perpykęs...
— Tai nėra pateisinams argumentas. 

Daug kas supyksta. Kas būtų, jei kiekvie
nas, kaip tu sakai, perpykęs imtų ginklą 
ir pradėtų Šaudyti žmones./ žmogaus nu
žudymas yra sunkus nusikaltimas. Už jį 
skiriamos ir sakiausios bausmės, net ne 
retu atveju ir elektros kėdė. Ar tai tau ne
buvo žinoma? ,

— žinojau, bet aš buvau išgėręs, gal 

ir perdaug išgėręs, ir man tokie klausimai 
nebuvo galvoje.

— Girtame stovyje žmonės padaro daug 
nusikaltimų. Teismuose dėl girtumo ma
žai paisoma. Viena, kad tai jau atestuoja 
blogą žmogaus charakterį* ° kita, kad to
kiu atveju kiekvienas galėtų tyčia išsigerti, 
nužudyti jam nepatinkamą asmenį ir pas
kui pasiteisinti, buvus tuo metu girtame 
stovyje. Padorūs žmonės ir išgerdami turi 
saiką, o kartu išlaiko ir atsakomybės jaus
mą. Ar nebuvo dar kitų svarbesnių aplin
kybių, pastūmėjusių į šį nusikaltimą.

— Buvau tuo metu įsimylėjęs vieną 
merginą. Rengiaus susižieduoti ir vesti. 
Man rodėsi, kad mano draugas prie jos 
gretinos. Blaiviai nebegalvojant, man ki
lo baisus pyktis, pavydas, ir tuo aklumo 
momentu netekau pusiausvyros. Man net 
miglotai beprisimena pats įvykio momen
tas.

— čia jau arčiau tiesos, mūsų tikslo — 
kalbėjo šypsodamasis advokatas. įsimylė
ję pridaro kartais didelių kvailysčių, žino
ma, daug atsitikimų, kad dėl nepasiseku
sios meilės jaunuoliai patys žudosi. Pavy
do. keršto pagauti žudo savo varžovus, 
kaip tai matyti ir iš jūsų nusikaltimo atve
jo. Tai nėra išmintingas reikalas, bet teis
mas jau turi kitą pažiūrą į tuos nusikaltė
lius. Svarbiausia nelaiko pikta, plėšikiš
ka ir iš anksto suplanuoto žmogžudyste, 
bet pripažįsta^ kad toks žmogus — jaunuo
lis yra ypatingoje būsenoje ir sukrečiančių 

įvykių raidoje gali pamesti atsakingumo 
jausmą ir desperacijos metu gali padaryti 
ir didelių nusikaltimų. Tai sakau nuo kal
tės neatpalaiduoja, bet bausmė gali būti 
skiriama mažesnė. Nuo bausmės visai teis
mo neatleidžiamas, bet ji yra ribota. Nu
sikaltėlis nesiunčia m as į elektros kėdę, ir 
jam bausmės metai paprastai būna riboti. 
Visai kitaip teisinas pasielgia, kai pripa
žįstama jį buvus nusikaltimo mėtų visiško 
pamišimo stovyje. Kai įrodoma, kad kal
tinamasis tokių simplonių turėjo jau anks
čiau ir pas jį gali pasireikšti kiekvienu mo
mentu, kad jis negali . būti kaltinamas už 
savo veiksmus, nes jis yra pamišimo sto
vyje. Juo labiau, jei tokių elgsenos poel
gių tebemato ir tebesitęsiančios procedūros 
metu. Iš to, ką supratau iš jūsų tėvų pa
sakojimo ir psichiatro gydytojo parašyto 
liudijimo, mes galėtume šioje,byloje tais 
faktais tvirtai pasiremti. Tokiais atvejais 
teismas kaltinamąjį pripažįsta neatsakin
gu už savo veiksmus ir vietoje bausmės daž
nai pasiunčia į psichiatrinę ligoninę gydy
mui.

Dennis staiga paraudo ir atsistojo. Jam 
pasidarė aišku, ką nori advokatas jo bylo
je padaryti: sukombinuoti taip, kad tai 
buvo pamišėlio atliktas nnrikiltimas. Iš
sisukti nuo kalėjimo bausmės, ją pakei
čiant beprotnamiu, šiurpas jį nukratė. 
Eiti į pamišėlių namus, kad išvengtų baus
mės, jam atrodė pažeminimas, nesąžinin
gumas ir nusikaltimas. Ir kam,, kad užda

rytų beprotnamyje, kuris atrodė nepaly
ginamai daug sunkesnė bausmės vieta svei
kam žmogui. Iš karto jam sunku net buvo 
surasti žodžių,i ką atsakyti. Pasijuto skau
džiai įžeistas.

— Ne ponas advokate. Nors mano nu
sikaltimas ir beprotiškas, bet aš jaučiu 
reikalą sau prisiimti visišką atsakomybę 
ir kokią bausmę man poskirs teismas. Man 
beprotnamis būtų daug sunkesnė bausmės 
vieta, kaip kalėjimas. Aš stebiuos ir net 
abejoju, kad mano tėvai mane būtų bet 
kada laikę pamišėliu. Toks gynimo planas 
man nepriimtinas. Tam aš pasipriešinsiu. 
Man rodos, kad iš viso jūs mano byloje 
esate nereikalingas.

— Kam visą reikalą imti taip karšiai ir 
tragiškai. — kalbėjo tuo pačiu ramiu ir 
įtikinančiu tonu advokatas.

— Kartais yra išmintinga, kai yra rei
kalas, ir kvailu pabūti. Teismo metu visos 
priemonės, jei jos yra įstatymiškai tvar
koje, yra geros, nors mums dėl turimų įsi
tikinimų ir nebūtų artimos prie širdies. Be 
to, mes nepasikalbėjome apie kitą svarbų 
reikalą, tai jūsų paleidimą iki teismo už 
užstatą, kuriam nežinau, kuriais sumeti
mais, kaip girdėjau, jūs esant ir tam prie
šingo nusistatymo.

— Aš pasakiau tai savo motinai ir ne
matau reikalo jį bekartoti jums, advokate. 
Manau, bus geriau, jei mane greičiau pa
liksite ramybėje...

— Tai matai, koks įtartinai keistas už
sispyrimas. Paleidimas už užstatą duoda 
ne tik laisvę, bet ir sudaro kitų gerų sąly
gų bylos eigai pakreipti. Pirmiausia, ir 
pačios bylos svarstymo reikalą galima nu
tęsti ir surasti priežasčių ją kartkartėmis 
atidėlioti. Bylos nutęsimas ją padaro ne
beaktualia visuomenės dėmesiui ir tuo pa
čiu mažina jos reikšmę. Net ir nukentėję 
ar suinteresuoti, apgyjant jų žaizdoms gy
venimo eigoje, nebėra tokie agresyvūs. 
Trumpai tariant, kai visas reikalas atvės
ta, žymiai nustoja jis savo reikšmės. Lie
ka tik pati jos likvidacinė procedūra. Apie 
tokias nusitęsusias bylas net laikraščiai vos 
kelias eilutes beparašo. Viską jau aiški
nant, galima pastebėti dar vieną realią ga
limybę šiuo atveju. Žinai, tavo tėvai tur
tingi. Aš manau, kad už jūsų paleidimą 
užstatan būtų pareikalauta bent dešimtos 
jo dalies.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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Ml ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
tt GBRKLftS LIGOS 
3858 W. 6frd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. 4C G. DALUKAS 
AKUtKRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GlNEKOLOGWt CHIRURGIJA 
6449 So. Put.ski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
MO SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

31 PETER BRAI1S 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

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

Rczid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirgadieniais ir ketvirtai 1—7 vai., 
aatrai. penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

493® S. Manheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį? 8—3 vaL
TeL; 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873
DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•GfNEKOLDGlNĖ CHIRURGIJA 

6T32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

X L K GlfVECKAS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akiu ligos 
3907 West 103rd Street

"Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
“tek: 561-4605 ir '489-4441 

ODOS Vr&Os — chirurgija
OFISAI;-

4002 -N. WESTERN AVĖ. 
5214 N. WESTERN A V Ei 

^^yriandos pagal susitarimą.

Ofiso tai.: HE 4-1818
Xscdencijos: PR '6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
gydytojas ir chirurgas 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

, KALBA LIETUVIŠKAI 
26H W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63 rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Mečias rez, telef.: 448-5545

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B*Mr».pr«4ctike, spec. MOTERŲ ligos 
Ofitttr 2*52 WEST 59th STREET 

x Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkL 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais -8-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V, Twnasonis, M. D„ S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 R*iM. teleK Gibson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban-
V dažai. Speciali pagalba kojoms 

1 (Arch Supports) ir t t.
VaL: 9 4 ir 6—8- šeštadieniais 9—1.
2954) Writ 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef,: PR**P*ct 6-5084

SLA 6-tos Apskrities Konferencija
(Tęsinys)

Ilgiausią ir plačiausią kalbą 
pasakė susirinkusiems SLA Či
tos apskrities konferencijos na
riams iždininkė Euphrosine 
Mikužiūtė. Ji aiškino būtiną 
reikalą gauti naujų narių. Or
ganizacija turi pinigų, bet jai 
reikalingas narių skaičius.

Patarė neužmiršti, kad SLA 
yra vienintelė lietuvių organi
zacija, kuri parodė nepapras
to gajumo. Ateinančiais me
tais ji švenčia 90 metų sukak
tį. Nėra jokios kitos organiza
cijos, kuri būtų tiek metų išgy
venusi ir padariusi tiek daug 
lietuviams naudingo darbo.

GRADINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

2512 W, 47 ST. • FR 6-1998

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

— -—J1

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

-Y--------------- - - -.r--,

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G f L 1 N Y C I A
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
•   ■ —" - ■ - - . •

PERKRAUSTYMA1

moving:
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

f" ” ==į
ISOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, |

1490 kil. A. M. {
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-i 

dienio iki penktadienio 12:30—d 
1:00 v. popiet. — šeštadienį ir j 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. į 
ryto/ į

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

CHICAGO, ILL. 60629 
v:-— ------------- ■ . y

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

Oar treei foresci 
ptoHde poor family vnh maay 

hippy boon of recreadoo. 
TWi vhy it’s impoctatnc to protect 

them from forest fires by 
fofloviag Scnokey’i ABCk 

Always hokd matches ooli 
Be sore m droall eampfireu 

for the asbes, and dro*r> 
ibem again. Crash aM 

amoves dead one.

Please! Only ytm ex 
prevern forest fires

Buvo atsiradusių žmonių ir or
ganizacijų, kurios norėjo nu
stumti SLA į šalį, tapti dides
nėm ir ilgiau gyventi, bet šian
dien lietuviai apie tas organi
zacijas nieko negirdi, tuo tar
pu SLA tęsia savo naudingą 
darbą.

Vėliau pirmininkas Mačiu
kas, paskaitęs laišką iš prezi
dento Povilo P. DargiOj^ prane
šė, kad apskritis rengia SLA 
90 metų sukakties seimą. Rei
kia suprasti, kad rengia kartu 
su trim SLA Pildomosios Tary
bos narėms iš Chicagos.

šis klausimas buvo plačiai 
aptartas, išaiškintas ir nutar
ta šioje konferencijoje išrink
ti 7 komisijas, kurios bus rei
kalingos sėkmingam SLA sei
mui organizuoti.

Pirmiausia teko išrinkti SLA 
Seimo banketo komitetą. Iš
aiškinta, kad visa apskrities 
valdyba skaitosi komiteto na
riais, bet komitetui vadovauti 
reikia išrinkti žmones, kurie 
pajėgs visą reikalą suorgani
zuoti ir komisijų darbą sude
rinti.

Konferencija Seimo Banke
to komiteto pirmininku išrinko 
Stanley Molį, o jo pavaduoto
ja — Christin Austin. 'Jiedu 
bus atsakingi už viso seimo or
ganizavimą, o visi konferenci
jos nariai prižadėjo su jais 
bendradarbiauti. Nutarimas pa 
darytas vienbalsiai. Kiekviena 
kuopa turės atsiųsti po vieną 
atstovą į Seimo Banketo komi
tetą.
' Plačiai aptartas Seimo kny

gos — programos paruošimas 
ir išleidimas. Programos kny
gos komisijos pirmininku iš
rinktas Vito Uznys, o jo pava
duotoju sutikoijūti dviejų kny
gų autorius Juozapas Kapa- 
činskas.

Uznys su Kapačinsku nusta
tys, kelių puslapių programa 
turės būti, kiek tas puslapis' 
kainuos ir kaip jie surinks svei
kinimus, sudarys banketo in
formacijas ir kitus knygai rei
kalingus duomenis.

Komisija atstovams ir sve
čiams sutikti, priimti ir vaka
rui suruošti taip pat buvo pla
čiai aptarta. Konferencija iš
rinko į šią komisiją šias paty
rusias moteris: Anną Jagiellą, 
Eleną Čižauskienę ir Eleną Bu- 
činskienė.

Spaudos komisijon paskirti 
M. Gudelis, B. Brazdžionis ir 
Pranas Šulas. Anglų kalbos in
formacijas paruoš Euphrozine 
Mikužiūtė ir Stanley' Molis.

Banketo rezervacijų komisi
jos pirmininkė paskirta Elena 
Vilkelienė . Ji įpareigota pa
sirinkti jai reikalingus bendra
darbius, kurie daugiausia šia
me darbe galės padėti.

Garbingiems svečiams pri
imti komisiją sudaro Anna Ma 
rie Jagielaitė šiais metais lai
mėjusi Ford City Daliju kon- 
testą ir panelė Brazdžionytė.

Pagaliau buvo sudaryta ir 
Jaunimo komisija, kuri priva
lės suruošti tokį vakarą, kokio 
lietuvių jaunimas pageidauja. 
Šios komisijos pirmininku yra 
Charles Mack Jr., John Pakel 
Jr., ir Whitey Evans Jr.„ Juo
zas Kapačinskas Jr., ir Petras 
Vilkelis Jr.

Konferencija leido pirminin
kui ir iždininkui paimti iš iždo 
reikalingų pinigų darbams 
pradėti ir būtiniausioms sąs
kaitoms apmokėti.

Išrinkus reikalingas komisi
jas ir priėjus prie dienotvarkės 
sumanymų M. Gudelis prane
šė, kad lapkričio 16 dieną Po
lonia Ball Room naujoje salė
je įvyks Naujienų ruošiamas 
Felikso Vaitkaus transatlan
tinio skridimo 40 metų,sukak
ties paminėjimas. ■

Gudelis pasakojo, kad (ame 
minėjime, be įdomios progra
mos bus daug naudingos ir įdo
mios medžiagos apie Feliksą 
Vaitkų. Lakūnas. Edmondas*

Arklio kaustymas Mažojoje Lietuvoje

Jasiūnas ruošia Vaitkaus do
kumentų ir skridimą primenan
čių dalykų parodą. Gudelis 
kvietė, konferencijos dalyvius 
atvykti į vakarą, pasiinformuo- 
ti apie didelį, gabų ir drąsų lie
tuvį lakūną.

Konferencijos pabaigoje Al
dona Kačinskienė trumpai bet 
gražiai papasakojo apie lietu
vių pastangas reorganizuoti 
Lietuvių Bendruomenę geres
niais pagrindais, kad visi Ame
rikos lietuviai — seni ir jauni, 
organizuoti ir nepriklausantie
ji organizacijoms, — galėtų 
tapti jos nariais ir kartu dirbti 
lietuviams naudingą darbą. Ji 
kvietė konferencijos dalyvius 
ir SLA narius prisijungti prie 

bendruomenės

Mačiukas kon- 
5:10 vai. vaka

reorganizuotos 
vedamo darbo.

Pirmininkas 
ferenciją baigė
ro, pakviesdamas visus pasi
vaišinti ir troškulį numarinti ir 
paprašė Pranę Mačiukienę ir 
Petrą Vilkelį visus pakviesti 
prie kavutės ir užkandžių. 
Reporteris

(Pabaiga) 

Judus pirštas

Kartais Lietuvoje teko girdė-, 
ti sakant: “Nepajudink piršto 
— nukentėsi”, šį kartą pirštą 
pajudino Amerikos aviacijos 
naikintuvų lakūnas 1st Lt. Wal-‘ 
ter A. Welch.

Jis teisme, jo žmonos Liz Ann- 
iškeltoje skyrybų byloje, besi
teisindamas ir neturėdamas ad
vokato, pats save

Įsikarščiavęs 
ti prieš teisėją
sėjas John J. Crown įžiūrėjo ta
me teisėjo ir paties teismo Įžei
dimu ir už tai neapdairų leite
nantą pilnoje kariuomenės uni
formoje įsakė uždaryti 
į daboklę, kad atvėstu 
ramintų.

Leitenantas jau yra 
advokatams apmokėti apie 
tukst. dol.

gynė.
ėmė judin- 
pirštu. Tei-

24 vai.
ir apsi-

išleidęs
10

Lynette Fromme 
atsisakė advokato

Nuteistojo Mansono gerbėja 
Lynette “Squeaky” Fromme pa
varė jau antrą advokatą, savo

Pranešame, kad lapkričio 6 dieną, sulaukusi 54 metų amžiaus, 
sunkios ligos išvarginta, mirė mūsų brangi mamytė ir sesuo

IZABELĖ NORUSIENg 
Sabaliauskaite

Gimusi Lietuvoje, Prienų valse., Strelčhi kaime.
Gili ame nuliūdime liko: dukterys — Rasa, Irena tr Marija, sū

nus linas, sesuo Albina Butvilienė, brolis Juozas Sabas ir kiti gimi-

Lietuvoje liko 3 seserys su šeimomis.
Kūnas pašarvotas Lack - Lackasrrcz koplyčioje, 2424 West 6.4th 

Street
šeštadienį, lapkričio 8 dieną 9:00 vai, ryto bus lydima iš koply

čios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Izabelės Norušienės giminės, draugai tr pažjstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą tr atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnūs, seserys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

t

t 8

bylos gynėją John Virgą, kai' 
šis jos prašymą iš “not guilty” 
pakeitė į prašymą “no cont
est”. JAV distrikto teisėjas da
vė kaltinamai ai leidimą pačiai 
teisme gintis, įspėdamas, jog 
tai yra labai pavojingas žingsnis.'

Kaltinamosios sugyvento] a 
Sandra Good pareiškė žurnalis- ■ 
tams, jog Fromme nori, kad iš-1 
tisą nuteistojo žudiko Manson 
“šeima” dalyvautų teisme gynė
jais. Kitaip, ji negalės turėti 
teisingo teismo.

Kaip žinia, Froome 45 kai. re
volveriu bandė nušauti prez. For
dą, kai prezidentas š. m. rugsėjo 
5 d., buvo Sacramento aikštėje 
prie Kalifornijos sostinės rūmų.

TAISOME KLAIDĄ
Vakarykščiose, š. m. lapkri

čio 6 d., Naujienose, Birutės Ke- 
mežaitės straipsnyje, ketvirto 
puslapio 4-tos skilties pirmo pa
ragrafo pradžioje netiksliai at
spausdinta: “Aš siūlau skaityto
jams pasisakyti...”, o turėjo 
būti “pasiskaityti”. N. Red.

* ft ftft ftft ftft lift iijujLftMftjftftduUuui ftsi

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

drįs kopti Į Viešpatie? kalną hr kas drįs pasirodyti Šventoje 
jo vietoje? (Atsafo): Kas švarias turi rankas ir tyrą širdį".

Psalmė 24:3,4.

Tyraširdžiais vedinami tie, kurie pašventė savo širdis Viešpačiui ir pri
ėmė jo karališkąjį meilės įstatymą. Nežiūrint to, kad jie yra nuodėmės pa
liesti ir sugadinti, tačiau jie trokšta ir siekia vykdyti teisingus ir meilin
gus Dievo įstatymus. Viešpats žino jų silpnybes ir negales ir jų padrąsi
nimui yra davės daug brangiųjų ir palinksminančių pažadų. Jis yra pasa
kęs, kad Jie gali eiti prie dangiškos malonės sosto ir rasti pasigailėjimą ir 
kiekvienam reikalui atitinkama pagalbą. Viešpats yra pažadėjęs nepalikti 
ir neapleisti tų, kurie tyra širdimi artinasi pas jį.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia švento Rasto tyrinė
toje aMrfnimm.

Visi kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: -

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

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI 
illllHRfelHlIIgimiBBBlIOIftlllllMIROIk

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tele!.: GRovehill 6-2345-6 

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

CX ' ■ I M—I » ■■ ■ ■ II I I III I —

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

ATK-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

EUDEI
gaidas - G.-.?.:::
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Savo naminę vaistų spintelę reikia.. 
nepaprastai svariai ir tvarkingai už- 
torkyti, kaip iriame vaixdelyie parody
ta: išimti visas benkutes ir nuplauti 
lentynas; patFkrinri visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes vaisto su
maišymas gali būti fatališkas. Patik-■’ 
rinti, kokrp vaistų ŽrOksta ir juos pa- 
pfldyti, kad -būtom bet kokiam Meti- > 
kėtumui pasiruošęs. įį

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
ssssss

PRANEŠIMAI

— S. L. A. 134-tds Motery kuopos 
susirinkimas įvyks lapkričio 8 d, Chi
cago Savings and Loan svetainėje, 
6245 So. Western Ave. Pradžia 1:00 
vai. popiet. Nesivėluokite. Po su- 
sirinldmo bus vaišės. - T

A. Ha lik, nut. rast.

-

NARIAI:

Lietuviu
Laidotuvių .’i 
Direktorių 
Associacijos :

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUA^ČA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS 
(LACKAMTCZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-S672

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

P., J. RIDIKAS
S354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1S11
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Del prof. S. Kairiui 
paminklo

Mūsų spaudoje jau kelis kar
tus buvo rašyta apie prof. Ste
ponui Kairiui paminklo pastaty
mą. Šių metų “Sėjos” 3 nume
ryje irgi tuo reikalu rašoma. 
Tarp kit ko ten sakoma: “Prof. 
Steponui Kairiui paminklą bū
tinai reikėtų pastatyti lietuvių 
išeivijos aukomis. Jis savo gy
venime naudingais darbais lie
tuvių tautai to užsipelnė. Kyla 
vienas klausimas: kodėl šiuo 
atveju pamirštas Kipras Bieli
nis? Juk jis su Kairiu kartu dir
bo politinį ir kultūrinį darbą, 
buvo vienodų politinių bei filo
sofinių įsitikinimų, iki pat savo 
mirties jiedu bičiuliavosi ir pa
laidoti tose pat Lietuvių Tauti
nėse kapinėse”.

Iš tikro, kodėl pamirštas Kip
ras Bielinis? Steponas Kairys 
buvo didelis visuomenininkas ir

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje 

į CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
| $10. išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 1 nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi- 

| jos. Duoti dokumentai katalikiškų, «^ocailistimų, laisvamaniškų ir 
S kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 
| kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
| Orderį

I AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

V —________ _ ___________________________________

: ~ - ■^- ■ '"''--2■ . .L. 1 "J., T ’J 1 1 ; 1 , „...L, -1 .._ ■  ■■ ■ ? JI,

SIUNTINIAI i LIETUVA 
r--.

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS
---   2.Z. 1  -   — ------- t—Į. .. --— ~

f SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENg — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St., Chicago, BI. 60629 8 Tek WA 5-2787-
Didelis pasirinkimas įvairię prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

~ JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

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

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdąmos i sandėrius su okupantais ar ju igalio^ 
tiniais.

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

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

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

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS ____ ____ ____ __ ______________

ADRESAS ........................  ------------------------------

SKAITYKITE NAUJIENAS
f _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL — FRIDAY, NOVEMBER 7, 1975

valstybininkas. Kipras, . Bieii- f Lietuva \ Bielinio išėjo trys to-
I nis, dar būdamas jaunas, caro 
laikais už lietuvišką veiklą skau- 

, džiai nukentėjo. Atsikuriant 
nepriklausomai Lietuvai, kaip ir 
S. Kairys, visa širdimi ir viso
mis jėgomis stojo į jos atstaty
mo ir kūrybinį darbą. Kaip 
tos pačios ideologijos šie vyrai 
visuomet matomi vienas šalia 
kito.

Atėjus Lietuvos nelaimei abu
du buvo priversti pasitraukti į 
vakarus. Pagaliau abudu atsi
dūrė New Yorke. Čia taip pat 

j tęsėsi jų savitarpinė draugystė 
ir veikla.

Abudu jau nuo jaunystės reiš- 
I kėši ir spaudoje. Kairys yra pą- 
! rašęs net apsakymėlių ir felje- 
! tonų. Bielinis jau tada rašyda
vo visuomeniniais klausimais.

I Gyvenant JAV S. Kairys parašė 
! dvi stambias atsiminimų kny- 
;gas: “Lietuva budo” ir “Tau

kios pa L stambios knygos: 
“Penktieji .metai”, “Dienejant” 
ir “Gana to jungo”? Be to, išė
jo dar pora mažesnių.

S. Kairys, rašydamas savo 
knygas, buvo jau labai silpnos 
sveikatos. Jo knygų paruošimą 
spaudai ir visais spausdinimo 
reikalais rūpinosi K. Bielinis. 
Rūpinosi ir jo asmeniniais rei
kalais. Neturint pragyvenimui 
lėšų, daugiausia Bielinio rūpes
čiu buvo suorganizuotas ir S. 
Kairiui pragyvenimui paremti 
fondas. Net ir .draugo laidotu
vėmis daugiausia teko rūpintis 
K. Bieliniui.

. Jų abiejų palaikai vienodose 
knygos pavidalo urnose jau ke
li metai greta (stovi Lietuvių 
Tautinių kapinių kriptose. Iš
rūpinant vietą urnoms, kartu 
buvo gautas ir jų paminklui pa
statyti sklypas. Būtų labai pras
minga, kad šie abu tautai nusi
pelnę ir kartu dirbę vyrai, ir pa
minkle liktų kartu įamžinti.

- . P. Venclova

Lietuviai 
tarptautinėje mugėje
Lapkričio 1 ir 2 dieną Navy 

Pier vyko tarptautinė “piūties 
mugė”, kurioje dalyvavo 22 
tautinės grupės, jų tarpe ir lie
tuviai turėjo keletą kioskų. Bu
vo Balzeko muziejaus skyrius, 
keletas kitų lietuvių skyrių, net 
šu puikia virtuve.

P-nia Irena Balzekienė nusi
skundė, kad jų muziejų net du 
kartus apvogė pirmadienio ir 
antradienio naktį. Antroji va
gystė buyusi kitų vagių. Vagys 
buvo pagauti, kai bandė par-« 
duoti kareivio šarvus. Suimtie
ji vagys buvo narkotikų varto
tojai, visi jauni. Paleisti iki 
teismo po 10,000 dol. užstato. 
Tačiau patys vertingiausi, nepa
keičiami muziejaus daiktai yra 
dingę. .

šiais metais mugė buvo gerai 
sutvarkyta ir įdomi, turtinga 
eksponatais ir įvairiausiais val
giais. šalia valgių skyriaus pa
ruošti stalai. Kas norėjo, galėjo 
ragauti kokių tik nori skanėstų. 
Ypatingai valgiais buvo turtin
gi lietuviai, graikai ir lenkai.

Koresp.

Dailininkų Sąjungos 
dailės paroda

Šį šeštadienį, lapkričio 8 d., 
7:30 vai. vakaro Čiurlionio in-, 
korporuotoj Galerijoj, 8929 So. 
Harlem Ave. (Midland Savings 
and Loan Ass’n), atidaroma 
Amerikos Lietuviu Dailininku 
S-gos narių rudeninė dailės dar
bų paroda. Dalyvauja 14 daili
ninkų ir skulptorių su 55 kūri
niais.

Parodos lankymo valandos 
bus ir vakarais nuo 12 iki 9 vai. 
vak.: antradienį, ketvirtadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti atidaryme. Parodą rengia 
Amerikos Lietuvių Dailininkų 
Sąjunga. Koresp.

Psichiatrų nuomonės 
skiriasi

Kalifornijos laikraščio savi
ninko duktė Patricia Hearst, pa
grobta 1974.2.4 d. ir areštuo
ta San Francisko miesto gatvė
je su dviem kitais “simbiozinės 
armijos” draugais š. m. 9 18 d., 
buvo trijų psichiatrijos daktarų 
ištirta, gynėjui prašant, teis
mui sutikus. Ją tyrinėjo 3 dak
tarai.

Du iš tyrinėjusių daktarų ma
no, kad Patriciją reikia gydyti. 
Vienas savo pranešime teismui 
yra įrašęs: “Iš tikrųjų imant, 
karo belaisvis 20-ties mėnesių”. 
Jungtinių Valstybių distrikto 
teisėjas, į klausimą ar Patricija 
Hearst yra kompetentinga būti

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

Michigan valstijoje, Hazel Parko len
ktynių laukuose ’eina, labai 'jautrios 
lenktynės. Kaip inatotį, Nr. 5 lai

mėjo tiktai galvos ilgiu.

teisiama, paskelbsiąs atsakymą 
raštu, pirma gerai išstudijavęs. 
Pasak teisėjo, klausimas yra 
komplikuotas. • •

Patricijos gynėjas: Žurnalis
tams pasakęs, kad Patricija yra 
protiniai sužalota. Valstybės kal
tintojas manąs,- kad ji yra nor
mali ir gali būti tuojau teisia
ma, kaltinant banko apiplėšime. 
Pripažinus ją protiniai sveika, 
vėliau ji galės būti dar teisiama 
Los Angeles teisme už padary
tus kitus nusikaltimus.

T TRUMPAI J 
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— Fred Dempsey, Illinois 
Young Americans for. Freedom 
pirmininkas, praneša, kad In
ternational Business ' Machine 
korporacija planuoja parduoti 
sudėtingus komputerius Sovietų 
S-gos KGB kontroliuojamam 
Inturistui, kurio darbas yra sek
ti ir kontroliuoti turistus bei 
emigrantus. KompUteriai šiai 
įstaigai padėtų išvystyti žvalgy
bą ir sėkmingiau varžyti žmonių 
laisvę. Todėl YAF nori atkreip
ti į tai dėmesį ir, tuo tiksluŲsian- 
dien, penktadien|, lapkričio 7 d. 
4—6 vai. popiet ruošia.,demon
straciją IBM Piažpję'ipfį^'Mari^ 
na ;Towers. pepiprisfraęijosė 
kviečiami dalyvauti^; Bąyergtų 
tautų ‘organizacijos Ųir tos kil
mės ' amerikiečiai. Ro demon
stracijos bus' spaudos konferen
cija Sheraton viešbučio' Lake 
Erie kambaryje.'.'TU'- 7 r ■ <'
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— Ponia Della druskas ir jos 
sūnus Steponas * iš , Romulus, 
Mich., lankėsi reikalais Naujie
nose. Atvežė nuo tėvo ir sene
lio, ilgamečio Naujienų skaity
tojo, George Sendzek gerus lin
kėjimus. G. Sendzek yra 86 m. 
amžiaus, bet guvus ir tvirtas, 
domisi lietuviško gyvenimo ir 
pasauliniais įvykiais, kasdien iš
tisai skaito Naujienas.

— Vaclovas Dalinkevičius, 
L. V. L. S-gos Chicagos skyriaus

Brity pr»m|*ra< H«r®M Wilton nuo- 
bidfiauja, baiilclautydamac partiio* 
konf«ranciįo|a u komy kalbu- Kiti, 
konfarancijo* nariai išaiti, bat: 
pram j aras privalo ilklautyfi vi»y pra-i 
naiimv ir jiam* tinkamai atsakyti.

HELP WANTED — MALE 
Darblninkv Reikia

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

available.
DOLTON BODY SHOP

14435 GREENWOOD RD. 
DOLTON. ILLINOIS 

841-3700

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

5 ROOM FLAT FOR RENT.
1st floor, elderly couple, or 2 chil- 

: • dren. orless.
1454 N. WIELAND. 1600 North.

Call MO 4-1216.

BRIGHTON PARKE 
RENDUOJAMAS 

ŠVARUS. DIDELIS 
APŠILDOMAS KAMBARYS 

vyrui pensininkui. 
Galės naudotis virtuve.

Telefonuoti 
254-7036

pirmininkas, dalyvaus su savo 
artimaisiais Naujienų bankete, 
kuriame bus paminėta lakūno 
F. Vaitkaus transatlantinio skri
dimo 40 m. sukaktis. Banketas 
bus lapkričio 16 d. 4 vai. popiet 
Polonia Grove salėje, 46-ta ir 
Archer Avė. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir grupėmis 
arba pavieniai galimai veikiau 
užsakyti Naujienose.

— Stasys Vilkas, Detroit, 
Mich., atsiuntė, tokį laišką: “Dė
koju už Naujienas, kurias man 
siuntėte 2 savaites susipažini
mui. Taip pat esu dėkingas jū
sų skaitytojui, kuris rekomen
davo man siųsti. Naujienos 
yra geras dienraštis, todėl dabar 
siunčiu 26 dol. metinei prenu
meratai, linkėdamas platinimo 
vajui gero pasisekimo”. Nau
jienų vadovybė .dėkinga p. St. 
Vilkui už dėmesį, teigiamą ver
tinimą ir už gerus linkėjimus.

— Apiplėšė ir sužeidė dail. 
M. Šileikį. Lapkričio 3 d., tre
čią valandą popiet Šileikis grį
žęs prie namų, 1502 N. Kedzie 
Avė., bandė atrakinti duris, kai 
staiga įlėkė-du juodžiai, pagrie
bė už gerklės ir smarkiai užver
tė galvą j viršų, kad šis neteko 
kvapo. Vienas-smaugė, o ant
rasis iškrėtė kišenius ir atėmė 
50 dol. Tada greit nubėgo sker
sai gatvę į parką. Šileikis po 
kiek laiko atsigavo, bet sprando 
negali pajudinti, šitame rajone 
yra kasdieninis atsitikimas, kad 
dienos metu užpuola žmones ir 
laužiasi į namus.

— Marquette Parko Namų 
Savininkų organizacija paskyrė 
Naujienų paramai 15 dol. ir juos 
įteikė per ižd. Ūselį. Naujienų 
vadovybė dėkoja valdybai ir vi
siems nariams.

— Povilas Naureckas, gyv. 
Brighton Parko apylinkėj, kiek
viena proga paremia Naujie
nas. Pratęsdamas prenumera
tą, jis įteikė penkinę. Vienas 
tos apylinkės tautietis užsisakė 
Naujienas vieneriems metams 
ir jų paramai įteikė du dol. 
Naujienų vadovybė dėkoja už 
paramą ir už dėmesį.

Venecuelos Lietuvių Drau
gija rengia Rudens linksmava- 
rį lapkričio 15 d. B. Pakšto sa
lėje, 3800 So. California Ave. 
Šokiams gros šaunus B. Pakšto 
orkestras. Veiks laimės šulinys. 
Programą išpildys Vyčių choras, 
šalti ir šilti patiekalai. Pradžia 
7 vai. vak., auka $7 asmeniui. 
Bilietus prašoma įsigyti pas 
platintojus, nes prie durų nebus 
parduodami. Informacijoms 
kreiptis tel. 225-4995 dieną arba 
776-3727 vakarais. (Pr).

Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos narių Rudeninė 
paroda atidaroma lapkričio 
8 d., šeštadienį, 7:30 -vai. vak. 
Čiurlionio galerijoj, Ine., 8929 
So. Harlem Ave. (Midland Sa
vings finansinės bendrovės rū
muose). Lankymo valandos: 
antrad., ketvirtad., šeštad. ir 
sekm. nuo 12 vidudienio iki 9 
vai. vak. Visuomenė kviečiama 
į atidarymą taip pat lankyti šią 
parodą. - ALDS-ga

' . - (*> )

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERK.4NT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ,. KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA f

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

(Pr).,

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

Branjenybėi, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. SO63L Tel. YA 7-5980

I.J.- , ---- |,| ,,,, ......... ........................... . ........ .....j/

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 7^ 

Chicagoje-

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

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

SKAITYK IK KITAZ PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’
■ ■ —■ —■

MUMS GERAI KARTU
1% AUKŠTO, blizga, švarus 20 

metų mūras, 7 kamb.. 4 miegam., val
gomas, 2 vonios, ąžuolo medis. Įreng
tas beismantas. 2 auto garažas. Graži 
gatvė, Marquette Parke. $26,000.

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
S45 500

1% AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18,000.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 .auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

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

Valdis Real Estate
2625 West 71st St. Tel.. RE 7-7200

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDUOSIT — 

NUOMOSIT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

M. Ar ŠIMKŪS 
Rsal Sstate. Notiry Public, 

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

. šymal ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

R. KANSE persikėlė i naujas 
patalpas — 4607 So. Whipple St.. 
Chicago, DI. 60632. Helef. 927-9112.

I HOMEINSURANCE

Call Frank Zapolis 
3208 «/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

nan .m*
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DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telaf.: REpublIc 7-1941
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