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DIDŽIOSIOS PORTUGALU PARTIJOS 
IMASI PRIEMONIŲ GINTIS 

Pataria valdžiai suvaldyti pasiruošimus 
komunistiniam perversmui sostinėje

•LISABONAS, Portugalija. — Portugalijos socialistai, libera
lai ir krikščionys pataria vyriausybei imtis priemonių provokaci
nėms komunistų demonstracijoms suvaldyti.

Praeitų savaitę komunistai bu
vo apsupę parlamento rūmus ir 
premjero rezidencijų, šiam sek
madieniui jie ir vėl ruošė dide
lę demonstracijų Lisabone, pa
tardami savo šalininkams at
vykti j demonstracijų su di
džiausiais sunkvežimiais.

Sociali šita i įspėjo savo narius 
būti pasiruošusiems, nes komu
nistai gali bandyti suruošti per
versmų. Sunkvežimiais Ir bul
dozeriais jie gali užblokuoti ke
lius į Lisabona, kad iš priemies
čių negalėtų atvykti reikalin
gi kariuomenės daliniai.
Kairieji kviečia prie sukilimo

Portugalijos socialistai reika
lauja, kad valdžiaugalų, gale im
tųsi priemonių koihunistų pro- 
provokacijoms suvaldyti, o kai
rioji pačių komunistų grupė kvie
čia portugalus prie sukilimo ir 
dabartinės valdžios nuvertimo.

Tuo tarpu prezidentas Gomes 
vis dar nenori pavartoti jėgos 
švarkai atstatyti. Jis mano, kad 
žmonėms reikia leisti išsikalbė
ti, kad galėtų rasti tikrų demo
kratinį, kelių. > 7- <-

Prezidentas pažįsta kariuome
nę ir žino, kad ji bet kuriuo mo
mentu galėtų atstatyti tvarka 
ir maištininkus suvaldyti.

Nelaisvėn pateko 
portugalų kariai

LUANDA, Angola. — Komu
nistų kontroliuojamas ir rusų 
ginkluojamas ‘liaudies frontas” 
skelbia, kad buvusieji portugalų 
kariai padeda nepriklausomos 
Angolos siekiantiems partiza
nams.

“Liaudies fronto” kariams 
praeita šeštadienį pavyko paim
ti nelaisvėn 18 portugalų. Luan- 
doj jie buvo parodyti užsienio 
žurnalistams. Nelaisvėn jie pa
teko 35 mylių atstumoje nuo Lu- 
andos, kur penktadienį vyko di
delis mūšis.

Aiškėja, kad Angolos vyrai, 
tarnavę portugalų kariuomenė
je, atsisakė grįžti į Portugaliją. 
Jie išstojo iš kariuomenės, pasi
liko Angoloje ir įsitraukė į ko
va už nepriklausomų Angolą.

Prezidentas ir vežikai
Prezidentas Fordas ketvirta

dienį pranešė, kad jis pateiksiąs 
kongresui naujų sukvežimius lie
čiantį įstatymo projektų, kur nu
matyta leisti nevaržomai trans
porto kompanijoms kelti ar ma
žinti važmos kainas.

Vežikų unijos tokiam suma
nymui priešinasi, motyvuoda
mos, kad tuomet bus suardytas 
transportas ir vežikų valandos, 
uždarbis ir nusistovėjusios dar
bo sąlygos.

Ispanai informuoja 
Alžiro prezidentą

MADRIDAS, Ispanija. — Auk
štas Ispanijos užsienio ministe
rijos pareigūnas išskrido į Al- 
žirų, kad galėtų informuoti pre
zidentų Boumedienne apie pa- 

. sikalbėjimus Sacharai valdyti. 
Atrodo, kad Ispanijos princas 
sutiktų leisti Mauritanijos, Ma
roko ir ispanų paskirtiems at
stovams administruoti pietinę 
ir šiaurinę Sacharos dalį, kurio
je yra dideli fosfato klodai. Da
bartiniu metu Sacharos fosfatai 
kiek vieną metą ispanams atne
ša apie 300 milijonų dolerių.

Marokiečiai nori gauti fosfatų 
ir dalį pinigų. Panašų pageidavi
mą stato mauritanai. Alžiro 
prezidentas yra priešingas tokiai 

; dalybai.

Italai pagrobė 
parlamento narį

ORISTANO, Italija. — Mas
kuoti Italijos gengsteriai sučiu
po Italijos parlamento narį Pie
tro Riccio, priklausantį krikš
čionių demokratų partijai. Ric
cio važinėjo po šiaurės Italijos 
provinciją rinkiminiais reika
lais, vienur sakydamas kalbas, 
o kitur susitardamas dėl naujų 
mitingų.

Bevažiuojant pakraščių plen
tu, jam pastojo kelia kitas au
tomobilis, iššoko maskuoti vy
rai ir pagrobė buvusį Orinstano 
viršaitį ir dabartinį parlamen
to narį.

Tuo tarpu dar nežinia, ką 
gengsteriai su suimtuoju darys 
ir kiek už jo gyvybę reikalaus 
pinigų. Kartu su Riccio važiavo 
ir jo padėjėjas. Bet maskuoti 
banditai padėjėjo nelietė, jį pa
liko ant kelio.

Gen. Franco ir vėl 
operavo

MADRIDAS, Ispanija. — šeš
tadienio rytą 11 gydytojų spe
cialistų dar kartą, jau tretįjį, 
operavo gen. Francisco Franko.

šį kartą jam dar kartą persiu
vo išpiautą ir kraujavusį pilvą. 
Po operacijos ispanų karo vadas 
praleido 16 valandų labai ra
miai. Jo širdis atsigavo ir pra
dėjo normaliau plakti. Jos pla
kimas susilpnėja, kai kurioje 
nors kūno vietoje prasiveržia 
kraujas.

Generolo liga jau išvargino vi
są šeimų. Jo žmona yra 30 me
tų už jį jaunesnė, bet ir jų liga 
jau yra gerokai prikankinusi. 
Operacijos metu gydytojai įlei
do apie pusantro galiono naujo 
kraujo.

Lietaus metu Hongkonge gerokai griaudžia ir žaibuoja, šis žaibas nufotografuotas labai- smar
kaus lietaus metu, kuris gerokai plakė ne tiktai pati Hongkongą, bet ir įlankoje esančią 

salą. Priešakyje matome naujus salos pastatus, o toliau žaibas kerta į patį didmiestį.

RUSŲ IR KUBOS KARIAI ANGOLOJE
Šimtai "patarėjų" tankistų

Rytg-Europos diplomatų žiniomis remiantis, .pranešama, kad 
šimtai karinių patarėjų, įskaitant naikintuvų lakūnus, tankistus, 
kartu su kubiečiais, pagelbsti Angolos komunistų jėgoms ginti 
sostinę nuo puolančios nacionalistinės kariuomenės.

Tos pačios žinios dar sako, kad 
rusai lapkričio 13 d. Angolos uos
te Luandoje išlaipino 400 minė
tų rusų specų — tankistų, lakū
nų ir kitų “patarėjų”. Taipgi iš
laipinta Mig-21 typo - lėktuvų, 
tankų ir kitų ginklų rūšių. Būk 
tai jie turi pareigų patarti 25,- 
000 marksistinei Populiaraus 
Fronto Angolos išlaisvinimo 
armijai.

Jau ištisa savaitė, kaip Ku
bos kareiviai būriais išlaipina
mi Angoloje ir kurių ten yra 
per 2,500. Rusai, kaip visada to
kiais atvejais, nuneigia , kad jų 
kareiviai būtų Angoloje.

Populiaraus judėjimo mark
sistinė 4 dienų valdžia perėmė 
Angolos valdymų, kai portuga
lai lapkričio 11 d. užbaigė 5 šimt
mečių kolonialinį laikotarpį, pa
likdami vakarų Afrikos teritori
ją 10-ties mėnesių civilinio ka
ro chaose.

Gerėja auto rinka
Keturios didžiausios Ameri

kos bendrovės, auto gamintojos, 
skelbia, kad auto pardavimas 
yra pagerėja 45%, lyginant su 
pereitais metais. Lapkričio 
mėn. pirmomis dienomis, laike 
10 dienų, buvo parduota 198,948 
automobiliai.

Kompanijos tačiau yra atsar
gios ir, pavyzdžiui, Chrysler yra 
numačiusi sumažinti St. Louis 
montažo įmonėje montavimo 
tempą 160 karais per dienų ir 
atleisti 700 darbininkų.

Kiekvienų dienų nežinomi 
žmonės Beirute vis išsiveda iš 
namų didesnį vyrų skaičių. Gro
bimus gerai organizuoja pales
tiniečiai, Premjeras bijo, kad 

vėl neprasidėtų kovos. Jis būtų 
bejėgis tas kovas dar kartų su
stabdyti.

Stakai ir New Yorko 
paskola

■ '/Valstybės popierių rinka, kaip 
žinia, nuolat štojkįinėja^ bet šį 
kartą ji yra pasimetusi — neži
no kaip elgtis. Jai didelį galvo
sūkį sudaro New Yorko bankro
tas. Būtent, vertybių 'biržoje 
stakai pradėjo lipti į viršų, su
žinoję, kad New Yorko miesto 
burmistras surado seną pasko
los dokumentą ir kuriuo remian
tis jis reikalauja iš federalinės 
valdžios daugiau kaip 11 bilijonų 
dolerių.

Mat, kadaise New Yorkas bu
vo paskolinęs federalinei valdžiai 
vieną milijoną dolerių ir kuris 
dar nėra grąžintas.

Suskaičiavusi nuošimčius ir 
pridėjus prie vieno milijono, tad 
ir gaunasi 11 tfl- suma.

Sakoma, kaip pranešė žinių 
agentūros, federalinė valdžia 
dabar ieškanti grąžintos pasko
los kvito vienc milijono dolerių 
sumoje. Suracds tą kvitą, ver
tybės popieriai vėl pradės kris
ti žemyn. Tai toli matanti pra
našystė.

Pietinėje Meksikoje 
drebėjo žemė

MEKSIKA, sostinė. — Pra
nešimai sako, kad Pietinėje Mek
sikoje, Michoayan valstijoje šeš
tadienį smarkiai sudrebėjo že
mė, išgąsdindama vietos gyven
tojus ir išdaužydama daugelį 
langų.

Nustatyta, kad Žemės drebė
jimo centras buvo 350 mylių at
stumoje Pacifike, bet to drebė
jimo bangos palietė vienų pro
vincijų ir padarė didelių nuosto
lių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
. °

o Praeitų šeštadienį ir sek
madienį Angoloje ėjo susirėmi
mai Luandos priemiestyje Ca- 
xito. Jeigu “liaudies fronto” va
dai laiku negaus rusiškų tankų, 
tai jie bus priversti trauktis.

o Komunistų propagandos 
agentūros skelbia, kad Angoloje 
‘‘liaudies fronto” armijai vado
vauja vietinis Juju.. Jis ir užsie
nio koiįespondentams aiškina, 
kur' ir koki mūšiai šiomis die
nomis.ėjo. .■...k..

♦ Floyd Faile, Cook apskri
ties respublikonų partijos pirmi
ninkas, pareiškė, kad lapkričio 
24 dieną jis pasitrauks iš par
tijos pirmininko pareigų. Jis bu
vo pripažintas kaltu kyšių ėmi
mu ir laukia bausmės.

♦ Naujai paskelbtos popiežiui 
rinkti taisyklės sako, kad po
piežių turi teisę rinkti tiktai kar
dinolai. Toks nuostatas buvo 
priimtas 1179 metais. Anksčiau 
popiežius rinko Romos dvasiš
kiai. Vyskupai manė, kad šį 
kartų bus bus leista ir jiems da
lyvauti popiežiaus rinkimuose, 
bet taip nebus. Jie privalo tap
ti kardinolais, kad gautų teisę 
popiežių rinkti.

Senatoriai Ribicoff ir Long 
reikalauja, kad Kisingeris keis
tų savo taktikų, švelniau elgtų
si su mažoms tautoms.

Libano premjeras, išgyve
nęs pilietinio karo kelis mėne
sius, patarė kabinetui išskirti 
religinius klausimus iš valsty
bės valdymo, bet jo pasiūlymų 
atmetę kiti kabineto nariai.

♦ Sirijos prezidentas keliais 
atvejais skelbė, kad jis neįeisiąs 
Jungtinių Tautų stebėtojams da
boti taikos nuostatus Golano 
aukštumose, bet vakar paskel
bė, kad jis leis jiems ir toliau 
patruliuoti niekieno žemę.

♦ Atrodo, kad Ispanijos prin
cas sutinka perleisti dalį Sacha
ros Mauritanijai ir Marokui, jei
gu jie leis ispanams pasinaudo
ti dabar veikiančiom fosfatų ka
sykloms. Kiekvienų metą Sacha
ros fosfatai atneša 280 milijonų 
dolerių.

INFORMAVO MINISTERIUS, KAD JAV 
BRENDA K EKONOMINĖS KRIZĖS

Europiečiai nori, kad Amerikos ūkis 
greičiau atsigaut^ ir jiems padėty

PARYŽIUS, Prancūzija. — Praeitų šeštadienį, Paryžiaus prie
miestyje Rambouillet buvo susirinkę šešių laisvojo pasaulio vals
tybių premjerai su artimiausiais savo patarėjais ūkio reikalams 
patarti. Prancūzijos, Vokietijos, Japonijos, Didžiosios Britanijos, 
Italijos ir Amerikos atstovai suvažiavo tarptautinės ekonominės 
krizės aptarti ir ieškoti priemonių reikalams pagerinti. Visų akys 
vra nukreiptos į JAV ir kiekviena valstybės vėl laukia ekonomi
nės pagalbos iš Amerikos.

Teisėjas Douglas - 
pensininkas

Aukščiausio teismo teisėjas 
Amerikoje, William D. Douglas, 
pasitraukė į pensijų iš teisėjo 
pareigų pereitą trečiadienį — 
11.12. Tai teisėjas, kuris pasi
žymėjo savo liberalinėmis, toli 
siekiančiomis išvadomis bylų 
sprendimuose. Jis- buvo nuomo
nės, kad tik kongresas turi aukš
čiausią galią ir kiekviena proga 
teisme balsavo prieš valdžius pa
rėdymus, kas. lietė pramonės, 
prekybos‘laisvę ir, ypač, kas lie
tė liberalų bei, taip vadinamų, 
disidentų pažiūras ir veiklų.

Būdinga, teisėjas Douglas 
tiek toli buvo nuėjęs į kairę sa
vo sprendimuose, kad net dabar
tinis prezidentas Fordas atsto
vų rūmuose buvo iškėlęs jo nu
šalinimo iš teisėjo pareigų klau
sima.

Douglas savo gyvenime turė
jo 4 žmonas, yra parašęs daug 
knygų, straipsnių ir išbuvo vy
riausio teismo teisėju 3614 me
tu.
Busimasis teisėjas — moteris
Dabar esanti vyr. teisme lais

va teisėjo vieta greičiausiai bus 
užimta moters, pasak spėlio j an
čių žurnalistų. To norinti pre
zidento žmona Betty. Kaip pa
prastai tokiu atveju, spauda 
pranašauja, kas bus busimuoju 
teisėju, surasdama galybę kan
didatų.

Rentschler nuteistas
Žinomas Illinojaus biznierius 

ir respublikonų partijos veikė
jas William H. Rentschler, kar
tu su kitais dviem bendradar
biais, teisme pripažinti kaltais. 
Jie įsteigę fiktyvių bendrovę 
eksploatuoti Malazijoje mišką, 
sugebėjo išvilioti iš smulkių biz
nierių, bendrovės šėrus parda
vinėdami, apie 80 tūkst. dol. 
Rentschleriui gali tekti atsėdėti 
5 metus kalėjime ir sumokėti 
10,000 dolerių baudų.

Gerulaitis pralaimėjo
New Yorke gyvenančiam spor

tininkui Vitui Gerulaičiui, pa
sižymėjusiam teniso sporte čia 
Amerikoje, nepasisekė Argenti
noje. Teniso rungtynių trečioje 
dienoje jį nugalėjo argentinie- 
tis Ricardo Cano.

Nugalėti tapo taipgi dar du 
amerikiečiai, pasižymėję Ame
rikoje tenisistai. Vitas Gerulai
tis Amerikoje yra plačiai išgar
sėjęs tenisistas.

Prezidentas Fordas susirinku
siems užpylė didokų .kibirų šalto 
vandens, kaip jis tai padarė New 
Yorko miesto tėtušiams. Jis nu
rodė, kur visai bereikalingai bu
vo švaistomi New Yorko pinigai, 
o dabar jie reikalauja, kad visa 
valstybė mokėtų jų išeikvosimus 
ir nepagrįsta pinigų mėtymų. 
Prezidentas sutinka tartis su Va
karų valstybėms, "bet įjis aiš
kiai pasakė, kad dabartiniu me
tu JAV negali teikti jokios eko
nominės paramos. Kiekviena 
valstybė privalo pirmom eilėn 
imtis priemonių bereikalingai 
savo'turtų nešvaistyti.

Suvažiavusių pramoninių val
stybių atstovai prašė prezidentų 
ir jo patarėjus imtis priemonių, 
kad Amerikos ūkis greičiau at
sigautų ir suteiktų jiems dabar
tiniu metu būtinai reikalingą 
pagarbą. Japonai, britai, italai 
ir kitos valstybės laukia iš Ame
rikos didelių lengvatų, kad ga
lėtų vėl ant kojų pastatyti savo 
ūkį.

— JAV ūkis jau atsigauna, — 
pasakė susirinkusiems preziden
tas Fordas, — bet Amerikos 
ūkis įsisiūbuos tiktai 1977 me
tais. Iki to meto dar gali būti 
vienas nedidelis sulėtėjimas, bet 
vėliau JAV kiekviena meta 
augs 7 ar 8%. Bet kol Ameri
kos ūkis nepradės augti visu 
smarkumu, nei viena industrinė 
valstybė neprivalo laukti jokios 
paramos iš Amerikos.

šie žodžiai paveikė suvažia
vusius specialistus. Jie turėjo 
paruošę prašymus naujoms leng
vatoms, paskoloms ir prekybai. 
Prezidentas ir patarėjai aiškiai 
ir nuoširdžiai jiems pasakė apie 
dabartinę ekonominę padėtį ir 
apie artimąsias perspektyvas.

Industrinių valstybių atstovų 
pasitarime, be prezidento, daly
vavo valstybės sekretorius Ki
singeris ir finansų sekretorius 
Simon. Prezidento kalba iš ank
sto buvo aptarta ir aiškiai mi
nistrams išdėstyta. Paaiškėjo, 
kad visoje Vakarų Europoje ir 
Japonijoje nedarbas kelia di
džiausio susirūpinimo. Dabarti
niu metu Vakari] pasaulyje yra 
14 milijonų bedarbių.

Chicagos teismo tarnauto
jai rado užsimetusią Leopoldo 
bylų, sukėlusią tiek daug įvai
riausių komentaru. Ji buvo už
kritusi už archyvinės dėžutės 
sienų.

šilta, debesuota.
Saulė teka 6:40, leidžiasi 4:29.



Priimtas naujas Balfo statutas
(Tęsinys)

E’-of. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halstėd Street

YRA GERIAUSIA DOVANA

Balansas

VI. Selenis paprašė seimą pa
tvirtinti darbo prezidiumą ir pa

24.897.15
2,323.84
4,324.00
4,599.00

»F*

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to - 
build a nest egg for 
something (or someone)

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

a 10-yoar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

Only you 
can prevent 
forest firee!

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

Šimą Balto finansų investavi
mo reikalu. Pasakė, kad Balfo 
piniginės atsargos yra įdėtos į 
patikimas finansines įstaigas, 
JAV Federalinės valdžios garan
tuotas. Dalis atsarginio kapita
lo yra investuota į JAV pasko
los lakštus.

Už Geležinės uždang. 
Anglija ...................
Argentina ...............
Austrija ...............
Belgija  ...............-
Brazilija  ........ -
Italija .- —
JAV  ...........1....
Kanada ...................
Kolumbija ................
Norvegija 
Prancūzija ...... .
Pietų Vietnamas .... 
Suvalkų Trikampis 
783 siuntiniai...........
Vakarų Vokietija.... 
Vas. 16 gimn. duonai 
Imigrantams --------

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas,- bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių, tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas. ’ ‘

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psL knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
karna $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doterrū atsiusite 
šiuo adresu: f •

NAUJIENOS, 1739 So. HalstėdSt, Chicago, III. 60608.

Specialus policijos dalinys au
to vagims sekti šiomis dienomis 
pietų-vakarų pusėje nuo Čikagos, 
suėmė 7 auto vagišius, įskaitant 
vadovą, kurie vaginėjo automo
bilius Čikagos priemiesčiuose.

A. Balionas, privačiame pa
sikalbėjime su seimo dalyviais, 
kai kuriais spaudos žmonėmis, 
dar ir pakartotinai pasidžiaugė 
Balfo atsarginio kapitalo garan
tuotu investavimu ir čia pat ap
gailestavo vienos lietuvių finan
sinės įstaigos vadovų neapdai
rumą:- tris šimtus tūkstančių 

dolerių praradimą, kuriuos su
dėjo lietuviai, kai kurie jų ir 
gana sunkiai.... Neabejotina, bu
vo taikoma L. Fondui.

$100,416.24 
s •

Tai atsarginis kapitalas^
Norintieji žinoti smulkesni pa

jamų-išlaidų paskirtymą. gali jį 
gauti, rasti aštuonioliktojo sei
mo leidinyje. *T

(Pabaiga)

muz. Faustas Strolia
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Viso $150,441.14
Specialiems fondams

Kr. Donelaičio mok. $3,100.00 
Saleziečiams Italijoj 450.00 
Stipendijoms Brazilijoj 1,425.00 
Vasario 16 gimn..... 14,897.50

Tradicinė Pietų vertė kei
čias, — rašo vienas Alabamos 
universiteto instruktorius New 
Yorko Times puslapiuose, — 
įskaitant patriotizmą, garbę ir 
liaudies bei Vakarų muziką. 
Kas stebina, tai didėjantis po
puliarumas liaudies muzikos, 
kurios lyrika apdainuoja sek- 
sualizmą.

Įdomiausia, kad tos rūšies 
muzika daugiausia plečiasi to
se apylinkėse, kur tarpsta krikš

‘’irmaįarhe tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Ahu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

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

nis Banketas j(H» čia pat lap
kričio 22 d. Bus šalta — šilta 
skani vakarienę A. Ramonio 
orkestras ir kif.' Vieta Vyčiu

Vyresnieji Amerikos Lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Kuko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at-, 
šunena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO Lengvas, vaizdus, gražia Literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 pšl., kaina 2 dot

GAUNAMA •NAUJIENV” ADMINISTRACIJOJE

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

C’HICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Aleksa Abrose knyga aprašanti paskutinėj 90 (18&M959) metų 

Uhicagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 664 psl. Kaina 
ęiė. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija..

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lieftmš, pirmos 
lietuvių kolonijos, suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 31i veiklesnių: žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku,sorailistituų,' laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos/- ban
kai ir kt. : * *;

Norintieji šią knygą Įsigyti, .prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi - • r —

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųstu-

Lapkričio 28 d. 7 vai. vakare 
Visi malonėkite dalyvauti 
Svarbu. Bus ir vaišės.

Ona Švirmickienė

SKAITYK Ih KITA.'. PATARK 
SKAITYTI DEMOK’ATIMJ 
DIEMRAŠi: ’NAUJIENAS*

E alfas suaukotus pinigas 
taupiai naudoja

K. Čepaitis, Balfo iždininkas 
padarė išsamų pranešimą apie 
Balfo iždo finansinį stovį. J. 
Švedas kontrolės komisijos pir
mini akas — iždo kontrolės pra
nešimą. Kontrolės komisijos pir- 
mkinkas J. 'Š. pasakė, kad Bal
fo Centro valdybos atskaitomy
bė ir pateisinami dokumentai 
yra vedami tvarkingai. Visos 
o-e-acijos atliekamos čekiais. 
Pa-i ulė seimui Centro valdybos 
pateiktą apyskaitą patvirtinti ir 
Balfo Centro valdybai pareikšti 
padėką už rūpestingą reikalų 
tvarkymą ir gerą atskaitomybės 
vedimą.

Finansų žinovas, Balfo finan
sų investavimo tvarkytojas, A. 
Baliūnas padarė trumpą, prane-

Per tuos melus choras daly
vavo daugelyje parengimų ir 
atliko programą. Visur buvo 
ųialoniai ir šiltai sutiktas. Di
džiausia choro gastrulė buvo 
į New YbrlUą 1975 metų pava
sarį. Autobuso varginga kelio
ne niekas nesjskuride,-7 nei va- • * 4. .
dovai, nei choristai. Taigi, en 
tuziazmo daug.

Susirenka jaunimas padai
nuoti ir pabendrauti? ir muz. 
F austo Strdlife karštas troški- 
maš 'būtų' įgyvendintas, jei 
jaunimas “išaugęs” iš “Aud
ros” choro ribų, įsijungtų į 
kitus dainavinio vienetus. O 
tuo tarpu dainuojančiam jau
nimui reikia rftbr^lines ir ma
terialinės paraiiios. Negi dai
nuosi tuščioje- salėje! Už tai 
Jaunimo Choro “Audros” glo
bos komitetas, kurį, sudaro p. 
LBernotą vieiine —, pirminin
kė ir ponios: L Dapkienė, A. 
Jakubauskienė, A-. Likanderie- 
nė ir D. Vikforienė kviečia i 
koncertą lapkričio 23 d.

Atvykę nesigailėsite — įvai
ri ir įdomi įprograma, kurią 
atliks, žinoma,' pats “'Audros’’ 
Choras, talkinamas vokalinio 
vieneto ‘Taiva” ir tautinių šo
kių grupės “žilvyčio”. “Aud
rai” ir “Vaivhi” vadovauja 
muz. Faustas Stroiia, o “Žilvy
čiui” — Vandai Stankienė ir 
Aniceta Mažeikienė.

Al. Ū^ikanderienė

Bonds matkre A tžiazf įbx

yay CM Mu to imMI?
ef A to WW1CW M •• 
rspUhnM it loM. aActom, or toiOtrny imi. vMtot SiF 
ma b« etobM M yoer h—Ir Tatoi' > i< te v* atoto< to • 

w l—l terN— team, f toto tote MF

Viso šalpai ir 
specialiems fondams $170,213.64
Administracijos ir 

įvairios išlaidos $33,450.08
Pajamų - išlaidų balansas

Viso pajamų .... . $304,079.96
Viso išlaidų ......  $203,603.72

SODYBŲ IUEVE1.eS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

£uię užauginfi, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali Kirygeię įsigyti už $1,25'. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 četa 
drba Money Orderį, 6 mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
<iusti tokiu adresu:

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvafdihtomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psk, kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGfĖTES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

£j. Ktrrartn, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės j Lietu 
vą įspūdžiai. Ihustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

D. Kuraitis, KELtONt Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi trtygos pąrašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOŠ SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Uit h Hitt Msfiatai yrf jmam:
N4toifwotoz f/af te. HaastPd st., Chicago, ill. «o«og

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
9T pihlffnę pe/Iride.

Yra gauta pajamų >— $304.- 
079.96. šias pajamas sudaro: 
aukos, palikimai, suaukotų dra
bužių vertė ir kitokios pajamos.

, Išlaidos šalpai 1
j, - v V

Nuo 1973 VII.t—197o.VI.30
$106,592.13 

299.42 
75.00 

614.50 
25.00 

300.00 
815.00 

2.844.69 
50.00 
75.00 
73.64

1,090.00 
10.00

.teiktą c’-lct.:rk:. ką
seimas ir padarė.

Kun. An. Trakis padarė so
cialinių reikalų pranešimą, jis 
pasakė: “Balfo darbuotojai sie
kia ne vadovauti, bet tik koordi
nuoti šalpos veiklą”. Balfas 
kvies specialistus, socialogus, 
psichologus, tikslu padėti į var
gą patekusiems iŠ jo išbristi. 
Sieks dėti pastangas išrūpinti iš 
valdžios tai, kas priklauso mūsų 
tautiečiams, šiame krašte gyve
nantiems ir į vargą įpuolusiems.

Balfo seimo darbotvarkės ei
goje buvo: pietų pertrauka, ben
dros seimo dalyvių nuotraukos 
padarymas. Veiklos pranešimai, 
diskusijos dėl pranešimų. Skyrių 
pranešimai, aukų. įteikimas. Bal
fo naujų įstatų svarstymas, šį 
reikalą pristatė A. Dzirvonas. 
Balfo naujų direktorių ir.revi
zijos komisijos rinkimai, išrink
tųjų pristatymas. Klausimai 
sumanymai, ateities veiklos pla
nai. Seimo rezoliucijų skaity
mas— priėmimas. Seimo užda
rymas.

Vakare toje pat seimo posė
džių parapijos salėje įvyko ban
ketas, seimo iškilminga vaka
rienė — Balfo veikėjų pagerbi
mas. . -

Aštuonioliktas Balfo seim£s 
vyko savitarpio supratimo, pa
garbos — darnos ir darbo, dva
sioje. Buvo gausus dalyviais, 
Balfo seimą te nka laikyti visa
pusiškai pasisekusį. ' ■
Bendro Amerikos šalpos Fondo 

finansinė padėtis
Balfo centro valdybos iždinin

ko, K. Čepaičio pranešimu ir 
kontrolės komisijos pirmininko, 
J. švedo tvirtinimu, įvykusiame 
Aštuonioliktame Balfo seime 
Chicagoje, š. m. lapkr. 8 d. Balfo 
finansinė padėtis yra tokia.
Nuo 1973 m. liepos mėn. 1 d. 

iki 1975 m. birželio mėn. 30' d.

Suvaikiečiū Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkie

čių Draugijosį Susirinkimas 
įvyko Spalio 2nd. Chicago Sa
vings Bendrotės patalpose, 
6245 S. Western Ave. Vadova
vo pirm. Leonas Vasilevas.

Pranešta, kad mirė narys 
Aleksandras Šimkus. Susirin
kimas velionį pagerbė vienos 
minutės atsisjojimu. Jo šeimai 
išreikšta gili užuojauta.

Protokolas ię valdybos rapor
tai, laiškai —įfriskas priimta. 
Skaitytas laiškas ‘ Naujienų 
rengiamo Banketo-; reikalų, 
kuris įvys lapkričio 16 d., Po
lonia Grove salėje, 4604 Ar
cher Avė. Nariai dalyvaus.

Suvalkiečių Draugijos Ban
keto komisija: pinti. L. Vasile
vas, B. žemgalis, K. Stukas, F. 
Vaitkus. • '.-v

:, 2455 West 47th St. 
Durys atidarytos nuo 7 vai. 
vakaro. Vakarienė bus 8 vai.

asmeniui. Prašo- 
yavimo metus. Jaunas choras ?mi įsigyti bilietus iš anksto, 
ir savo amžiumi ir savo nariais. Bilietai gaunami pats komisiją, 
Skaičius nąrių nelabai keičia- valdybą ir narius.
si: jaunesni, ateina, vyresni! Ligonių lankytojos H. Vil- 
išeina, ir 4aip sukasi apie 100. į kelis ir J. Gudonis pranešė, kad 
Truputį daugiau, truputį ma-| aplankė M. Andrijauskus, O. 
žiau. Chorui visą laiką vado-1 švirmickus ir A. Vaitkus. Aš 
vauja nepailstamos energijos nuo savęs tariu nuoširdų dė

kui už gražias kortas, gėles, ge
rus linkėjimus ir dovanas, kas 
buvo visiems įteikta.

Po susirinkimo buvo gar
džios vaišės dėka mūsų šau
nių šeimininkių A. Vaitkus, V. 
Metelio, M. Miežio. Prie vai
šių prisidėjo Bendrovės prezi
dentė Philomena Pakel kavu
te. Ačiū jai.

Kitas Draugijos Susirinki
mas įvyks toj pačioj vietoj. 
Chicago Savings Bendrovės pa
talpose 6245 S. Western Ave.

|
■ 
SOW

Audros” koncertas tvetaincJ.e
Jaunimo choras “Audra

pradėjo .ketvirtuosius savo gy- įžanga 7 dol

,, SODYBŲ PIEVELĖ*
Nieko nėra gražesnio apie namus,’ kaipr gražiai žaliuojanti pie- 

• vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi save pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles . išauginti.. Reikia patyrimo.

> J)abar yra išėjus: nedidelė 40 puskapiu agronomo A. Šeštoko knygelė, 
\tiri vadinasi • -

Pietų amerikiečiai čionių bažnyčios, kur bažnyti
niai įstatymai draudžia ir ša
lina nepadorų kmnulūstinį 
šlamštą iš mokyklinių knygų 
ir vadovėlių.

Chicago. Illinois 60608
Ii , H -w ■'< ~ -r • -

IUEVE1.eS
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ČESLOVAS BUTKYS

1. Draugijos įstatų pagrindiniai 
dėsniai

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę ir pradėjus tvarkyti savo 
valdomus organus bei teismus, 
pas teisininkus atsirado noras 
arčiau bendrauti ir gilinti savo 
žinias. Tam reikalui 1920.1.12 
d. liko įsteigta Lietuvos Teisi
ninkų Draugija. Jos steigėjų 
tarpe buvo Vyriausiojo Tribuno
lo Pirmininkas prof. Antanas 
Krikščiukaitis, teisėjai bei pro
fesoriai Mykolas Remeris ir Au
gustinas Janulaitis ir populia
rus visuomenės bei politikos 
veikėjas advokatas Zigmas To
liušis. Tų metų įstatai 1936 me
tais buvo suderinti su Draugijų 
įstatymo (V. Ž. 522 Nr.) reika
lavimais ir Draugija 1936 m. 
rugpjūčio mėn. 14 d. buvo įrašy
ta Vidaus Reikalų Ministerijos 
draugijų rajestran, registro Nr. 
195, 1936 m. VIII. 18 d..

Draugijos tikslai ■ perregis
truotuose įstatuose taip sureda
guoti: a) aiškinti veikiančią tei
sę; b) ugdyti tautos teisinis pa
jautimas; c) rinkti teisinę me
džiagą įstatymdavystei, ir d) 
sekti teisės vystymasį viduje ir 
užsienyje.

Šiems tikslams atsekti Drau
gija: a) rengia viešas ir užda
ras paskaitas ir diskusijas 
teisės klausimais;- b) leidžia pe
riodinius spausdinius ir kny
gas ; c) steigia ir išlaiko knygy
nus ir skaityklas; d) palaiko 
santykius su kitų valstybių tei
sininkų organizadijomis;; e) 
steigia savo narių tarpe sekcijas 
bei komisijas teisinei medžiagai 
rinkti ir veikiančiajai teisei aiš
kinti.

Lietuvos Teisininkų Draugi
jos veikimo plotas buvo numa
tytas visa Lietuva, o jos Valdy
bos būstinė Lietuvos sostinė, 
praktiškai .per visą Draugijos 
veikimo laiką jos Centro Val
dybos būstinė buvo Lietuvos lai
kinoji sostinė Kaunas.

Draugija buvo numačiusi tu
rėti savo skyrius; tokie skyriai 
buvo įsteigti Šiauliuose, Pane
vėžy ir Marijampolėje.

Draugijos vyriausias spren
džiamasis organas buvo narių 
visuotinis susirinkimas, kuris 
rinkdavosi dažniausia tik kartą 
per metus, sausio mėnesio pa
skutinis šeštadienis. Susirinki
mas buvo teisėtas jei jame da
lyvavo bent penkdalis tikrųjų 
draugijos narių. Neįvykus su-

W t

Teisingumo Ministerijos Rūmai Kaune 
Nepriklausomos Lietuvos laikais.

Chicagos Anglijos - Britanijos
Klubo vakariene

Klubo metinė vakarienė — 
parengimas, įvykęs š. m. spa
lio mėn. 25 d. B. Pakšto salėje, 
sutraukė pilnutėlę salę klubo 
narių ir svečių. Salėje buvo 
sutalpinta virš 200 svečių, ku
rių tarpe buvo Tauragės, Za
rasų, Lietuvos Vyčių, Jūros 
šaulių ir L. B. Marquette par
ko atstovai.

vakarą laikrodis buvo atsuka-1 
mas vieną valandą atgal ir sve
čiai turėjo progos ilgiau pabu
voti, bet atėjus laikui skirsty-. r 
tis, svečiai nenoromis iš lėto, • kalams.

j vienas po kito apieido salę ...
Sis įvykęs parengimas įūaii- 

Įna klubui suteikti lėšas, kurios 
panaudojamos visuomenini i 
ir kultūrinių reikalų rėmimui. 
Klubas pagal išgales aukoja 
spaudai ir kitiems geriems rei-

am.

PASSBOOK 
SAVINGS 
tte test way ta

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME .

see us for 

financing

" AT OUR LOW RATES

Ccapsunded 
Quart s r!

OUR SAVINGS
.CERTIFICATES

EARN UP TO Wfffo

Mutual Federal 
Savings and Loan

2X2 TOT CEBMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 606CS
Phone: Virginia 7*7747

BOŪRSt HOn.Tue.Fri.^ Thur,S-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1905

SUSIVIENIJIMAS

AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

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

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

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In* 
su ra ne a, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
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 draugijy na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

-----------------------------------------------------------

sirinkimui buvo šaukiamas ant
ras ne anksčiau kaip už savaitės, 
kuris buvo laikomas teisėtu 
bent kuriam narių skaičiui atvy
kus.

Visuotiniame susirinkime pir
mininkavo Draugijos garbės 
narys arba jam atsisakius susi
rinkimo pirmininkas buvo ren
kamas. Tarp garbės narių minė
tini Vyriausiojo Tribunolo Vice
pirmininkas Motiejus Čepas, pro
fesoriai Petras Leonas, Myko
las Rbmeris, Augustinas Janu
laitis.

Visuotinio susirinkimo svar
besni uždaviniai buvo: nustaty
ti draugijos veikimo planą, rink
ti Valdybą, Revizijos Komisiją 
ir Garbės Teismą bei reikšti 
dėl jų darbuotės savo nuomonę, 
tvirtinti pajamų ir išlaidų sąma
tą bei apyskaitą, spręsti draugi
jos įstatų keitimo reikalą bei 
draugijos likvidavimą.

Draugijos Valdyba buvo ren
kama iš 5 narių ir 3 jiems kan
didatų, Revizijos Komisija iš 
narių ir 2 jiems kandidatų, Gar
bės Teismas iš 3 - narių ir 2 
jiems kandidatų.

Valdybos nariai iš savo tarpo 
rinkdavo, pirmininką, vice pir
mininką, sekretorių, iždininką 
ir knygininką.

Draugijos Valdybos svarbes
nė pareiga buvo' priimti naujus 
narius, rinkti nario mokestį, leis
ti periodinius leidinius' ir kny
gas teisės klausimais, paruošti 
Visuotiniam susirinkimui paja
mų ir išlaidų sąmatą bei apys
kaitą, palaikyti santykius su 

kitų valstybių teisininkų orga
nizacijomis, ruošti uždarus ir 
viešus susirinkimus su paskai
tomis teisės klausimais.

Kaip matome faktinai visa 
draugijos veikla buvo pavesta 
Draugijos Valdybai. Draugiją 
atstovavo Valdybos Pirmininkas.

Draugijos tikrais nariais ga
lėjo būti diplomuoti teisininkai 
bei savistoviai dirbantieji teisės 
darbą, kad ir be aukštojo teisių 
mokslo, pav., .privatiniai gynė
jai, notarai, antstoliai.

Draugijos skyriai steigiami 
tik ten kur būdavo bent 12 drau
gijos narių. Skyriaus vykdoma
sis organas — skyriaus valdyba, 
iš 3 narių ir 1 kandidato. Skyrių 
pajamos sudarė 50% nario mo
kesčių ir aukos.

Draugijos likvidacijai buvo 
reikalinga % balsų visų visuo
tinio susirinkimo dalyvių. Drau
gijai sulikvidavus bei ją likvi
davus jos turtas turėjo tekti

Vyt. Did. Universiteto Teisių 
Fakultetui.

2. Draugijos Valdyba ir 
jos veikla

Praktiškai pagrindiniai drau
gijos Valdybos darbai buvo: a) 
leisti periodinius leidinius bei 
atskiras knygas ir b) kviesti vi
suotinius susirinkimus, kad pa
teikti tvirtinimui savo metinę 
darbo apyskaitą bei išrinkti 
ateinantiems metams valdomus 
organus. Dar buvo Jkviečiami 
susirinkimai prelegentams iš
klausyti. Be vietinių dar buvo 
kviečiami su paskaitomis pre
legentai ir iš kitur, ypač iš Lat
vijos. į.

Ilgus metus, nuo 1920 iki 1933 
imtinai, Draugijos pirmininku 
buvo Vyriausiojo Tribunolo pir
mininkas profesorius Antanas 
Krikščiukaitis, jam mirus pir
mininku buvo advokatas profe
sorius Petras Leonas (1934— 
1935), pakeltas į garbės narį; 
vėliau buvo išrinktas pirminin
ku Apeliacinių Rūmų pirminin
kas Jonas Gudauskis, bet jam 
tapus Teisingumo ministeriu, 
pirmininko pareigas perėmė Vy
riausiojo Tribunolo Teisėjas Čes
lovas Butkus, kuris draugijai 
vadovavo ligi pirmojo bolševik
mečio 1940 metais, kada Draugi
ja faktinai nustojo veikti, bet 
vokiečiams pašalinus bolševi
kus iš Lietuvos ir ją okupavus, 
draugija vėl pradėjo veikti, fak
tinai tik per savo Valdyba, kuri 
nedrįso kviesti visuotinio susi
rinkimo, nes tai atneštų neiš
vengiamą pasekmę, draugijos 
likvidaciją. Valdyba galvojo, 
kad ji galėtų šį tą padaryti tei
sininkams, bent Teisininkų ka
lendoriaus leidimu.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato p«L, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, nžiakiusioe 10 ar daugiau egaempMorių, 

nemoka palto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arila pasiunčlant čekį ar Money or-
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čia paminėtinas vienas faktas, 
kuris be tų metų valdybos narių 
ligi šiol nebuvo niekam žino
mas. Vokiečių valdžia leido veik
ti Teisininkų Draugijos Valdy
bai su sąlyga, kad ji taikins sa
vo veikloje vado principą. Už vi
są Draugijos veiklą turėjo at
sakyti vien pirmininkas, o jam 
išvažiuojant jo paskirtas asmuo, 
kuris galėtų būti ir ne valdy
bos narys. Tuo būdu kiti valdy
bos nariai nustojo savo spren
džiamo balso, į o liko tik pirmi
ninko patarėjais. Laimė, kad 
Valdybos ilgametiniu vicepirmi
ninku buvo prof. Stanka (Stan
kevičius), todėl pirmininkui ne- 
Valdybos nariai dirbo draugiš
kai ir tas vado principas visai 
nebuvo jaučiamas.

Be pirmini r.kų dar labai veik
lus buvo Draugijoje jos nepamai
nomas iždininkas advokatas Zig
mas Toliušis. Tiesa, jis mėgo 
padaryti Draugiją turtingą, tad 
Draugijos einamojoje sąskaito
je susirinko daugiau kaip 18,- 
)00 litų, kuriuos bolševikai 1940 
metais konfiskavo.

Po Antano Krikščiukaičio il- 
gametinio “Teisės” redagavimo, 
redagavimą perėmė Draugijos 
knygininkas Vyriausiojo Tribu
nolo, o vėliau Valstybės Tarybos 
narys Jurgis Byla.

Dar buvo porą metų valdybos 
nariu Kauno Apygardos Teis
mo pirmininkas, vėliau Vyriau
siojo Tribunolo teisėjas Jurgis 
Grigaitis, kuris labai domėjosi 
Draugijos veikia. Iš jaunųjų

Atidarydamas šį parengimą, 
klubo pirmininkas Vladas Pa- 
lubeckas, sveikino visus susi
rinkusius, mūsų jungtinio klu 
bo pirmam parengimui, džiau
gėsi matydamas pilnutėlę sa
lę, pripildytą klubo nariais ir 
jų svečiais, pabrėždamas, kad 
šiandien mes visi galime sės
tis prie tų pačių stalų, nes esa
me viena šeima — Chicagos

jungtinis klubas. Linkėjo klu
bui laimės ir sėkmės klubo to
limesniame veikime.

na-Kvietė prisiminti tuos 
rius, kurie dėl ligos negalėjo 
dalyvauti šiame parengime. 
Dėkodamas visiems susirinku- 
siemsi svečiams už jų nuošir
dumą ir atsilankymą į šį pa
rengimą, linkėjo šį vakarą ne
nuobodžiauti, praleisti gero
je nuotaikoje, pasišnekučiuo
ti savo draugų tarpe, o gal ir su
sitikti senai matytų bičiulių.

Po klubo pirmininko kalbos, 
meninę programos dalį atliko 
rašyt. A. Baronas, paskalyda
mas pluoštą linksmų eilėraš
čių.

Salė pasipuošusi rudens spal 
vų gėlėmis, kėlė svečių nuotai
ką. Svečius linksmino ir šo
kiams grojo puikus B. Pakšto 
orkestras. Vėliau buvo vertin
gų dovanų paskirstymas — lo
terija, kurią puikiai pravedė 
klubo vicepirm. P. Rumšą.

Visų nuotaika per visą po
kylį buvo pakili ir prie kiek
vieno stalo jautėsi .nuoširdus 
bendradarbiavimas. Nors tą

teisininkų bene pirmas buvo iš
rinktas į ■ Valdybą Petras Stra
vinskas, Valstybės Tarybos re
ferentas.
. ' J . (Bus daugiau)

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

šia
tas

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HI. 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygp, kurios papuoš bet

- knygy spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišto, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psl._______
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas,

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš. $5.00
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO-

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta 
tais viršeliais __________________

kokią ><

$6.00
$5.00
Gra-

$3,00. minkš- 
___________ $2.00

Prof. S. Kairys, LIETUVA SŪDO, gražiai Įrišta. 416 psl. $5.50
Kipras Sielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. - -- -----------------------------------------------------
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. __________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ___________________________________
Janina Narūne, TRYS IR VIENĄ, jaunystės atsiminimai

170 psl. ____________________________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai _________________________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HI. 60608. — TeL HA 1-6100

«0 **0.000

£
Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

r
MS

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

Taupykite dabar.

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

i 
'■'i
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Investavimo knygelės sąskaitos neša

OAN ASSOCIATION
Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Jfteifta 1923 TeL. 421-3071

Įstaigos pietų om kiemas automobfliame paetatytL
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Kas čia dabar darosi?
Nauji Lietuvos draugai. Okupuotos Lietuvos realistika.
Lietuva ir detente. Konkretus darbas kiekvienam.
Viename Young Americans 

for Freedom narių susirinkime 
spaudos platintoja atkreipė ma
no dėmesį į savo išvaizda neim
ponuojantį žurnalą The Alter
native ((P. O. Box 877, Bloo- 
mngton, Ind. 47401). Jis iš
eina kas mėnesį, nepakeitęs sa
vo išvaizdos virš pusės šimtme
čio, nuo 1924 m.

The Alternative žurnalo 8 nr.

Eminentoes skityje J. Whitney 
Stillman rašo apie mūsų laikų 
realizmą politikoje. Tam gana 
keistokam realizmui pavaizduo
ti jis aprašo nesenai išrinktos 
JAV kongreso arstovės Millicent 
H. Fenwick (R-NJ) laikyseną 
kongrese ir pasaulyje, spren
džiant Amerikos politikos bei 
politinius klausimus.
ji kongreso atstovė M. H.

Naujo-

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

Lenkai pardavė savo vokiečius
Mūsų vienuolių tarptautinių žinių specialistai tris 

mėnesius tikinčiuosius maitino žiniomis apie Lietuvos 
pardavimą. Jie net ir Judo grašius suskaičiavo. Bet kas 
tikrąją prekybą vedė, tai iki šio meto savo skaitytojams 
nei žoždžio neužsiminė.

Komunistinė Lenkijos valdžia pardavė didoką dalį 
savo vokiečių. Ne visus, bet tiktai 125,000 Dabartinėje 
Lenkijoje dar yra didokas vokiečių skaičius, kurie no
rėtų išvažiuoti iš “komunistinio rojaus”, bet vokiečių 
konsulate užsiregistravusių buvo 125,000, tai dėl jų Hel
sinkyje buvo galutinai susitarta.

Susitarimas vokiečiams išleisti iš dabartinės Len
kijos jau buvo padarytas prieš keturis metus. Vokiečių 
vyriausybė nesutiko rašytis jokio susitarimo su lenkais, 
jeigu jie. nepasižadės išleisti vokiečių iš Lenkijos. Len
kai, norėdami užmegzti ryšius su Vakarais, pasižadėjo 
išleisti vokiečius, bet kai laikas atėjo juos išleisti, tai 
krašto valdžioje kilo didžiausias skandalas. Lenkai pa
matė, kad išleidus vokiečius, suirs visa ekonominė sis
tema. Vokiečiai buvo specialistai, jie prižiūrėjo ir valdė 
sudėtingas mašinas. Edwardas Gierekas tuo metu dar 
Lenkijos nevaldė, bet jis pirmas protestavo prieš vokie
čių išleidimą iš dabartinių Lenkijos žemių.

Šianden Lenkijos reikalus tvarko tas pats Gierekas, 
tapęs komunistų partijos pirmuoju sekretorium.' Jis, 
Helsinkyje susitikęs su Vokietijos kancleriu Helmuth 
Schmidtu, sutiko išleisti Lenkijoje gyvenančius ir norin
čius išvažiuoti vokiečius. Bet jis pareikalavo iš Vakarų 
Vokietijos bilijono dolerių. Vokietijos kancleris, pasita
ręs su kitais valdžios atstovais, principe sutiko sumokė
ti už Lenkijos vokiečius bilijoną dolerių, kad tiktai ko
munistai leistų jiems išvažiuoti.

Tuoj po Helsinkio konferencijos Vakarų Vokietijos 
ir komunistų Lenkijos diplomatai pasirašė papildomą 
sutarti, kurioje buvo išdėstytos sąlygos vokiečiams iš
leisti, ir kokiomis ratomis vokiečiai duos išpirkimo mo
kesti. Šiandien iš Vokietijos ateinančios žinios sako, kad 
pirmas Lenkijos vokiečių traukinys, vežąs 600 vokiečių, 
jau lapkričio 10 d. pasiekė Vakarų Vokietiją. Išlaisvin
tieji vokiečiai buvo šiltai sutikti, pradėti apklausinėji
mai ir planai jiems įsitraukti į ekonominį ir kultūrinį 
krašto gyvenimą.

Sutartį su komunistine Lenkijos valdžia tada pasi
rašė Willy Brandtas, tuometinis Vokietijos kancleris. 
Gierekui sustabdžius vokiečių išleidimą, Vokietijos val
džia nebaigė prekybos sutarties.

Vokiečiai nenorėjo pradėti jokių santykių su komu
nistine Lenkija, kol nebus išleisti sovietų karo jėgų pa
grobti ir lenkams komunistams atiduoti vokiečiai. Nau
jai pasirašytoje sutartyje pasakyta, kad guos lenkams 
bilijono dolerių ekonominę pašalpą, bet tikrovėje išeina 
po 8,000 dolerių už kiekvieną Į vakarus išleistą vokietį. 
Viduramžių laikais tokių išpirkimo mokesčių reikalau
davo piratai, šiandien panašiai elgiasi Amerikos gengste- 
rių gaujos. Gengsterių ir piratų metodus vartoja Rusi
jos ir Lenkijos komunistai. Buvusios vokiečių imperijos, 
plotus pavergė rusai, pavergtuosius jie atidavė lenkams,- 
o šie vėl juos pardavinėja vokiečiams.

Vokiečiai panašiai išpirko savo belaisvius iš sovietų 
vergijos, o dabar išpirkinėja juos iš komunistų valdomos 
Lenkijos. Prieš susitarimą su lenkais savo laiku buvo 
stipri opozicija, bet kai grįžo dalis Lenkijoje gyvenusių 
vokiečių, o dabar susitarta dar išlaisvinti kitus 125,000, 
vokiečiai nesigaili pinigų, kad tiktai galėtų išgelbėti ko- 
munistinėn vergi j on patekusius savo tautiečius.

Vakarų vokiečiai pasirašė panašią išpirkimo sutartį 
ir su Rytų Vokietija. Komunistinė Rytų Vokietiją suti
ko išelisti į Vakarus 200 vokiečių, iki šio meto laikomų 
komunistų kalėjimuose. Dauguma jų bėgo iš Rytų Vo
kietijos į Vakarų Vokietiją, bet prie gėdos sienos buvo 
sulaikyti, gražinti, atiduoti teismams ir nubausti nuo 
dviejų iki keturių metų.

Vien tiktai praeitais metais Rytų Vakietijoje buvo 
areštuoti 50 gydytojų, bandžiusių pereiti gėdos sieną, 
bet jiems nepavyko. Jie buvo suimti ir iki šio meto laiko-, 
mi kalėjime. Naujas susitarimas sudarė galimybes 14 
praeitais metais suimtų gydytojų išvažiuoti iš komunis
tinio kalėjimo. Netrukus komunistai išleido ir kitus su
imtuosius, kurių tarpe yra 150 gydytojų. Rytų Vokieti
jos kalėjimuose yra tūkstančiai vokiečių. Vakarų Vo
kietija veda pasitarimus dėl kiekvieno politinio kalinio. 
Greičiausiai, kad ir Vakarų Vokietija atpirks suimtuo
sius, kaip atpirko vokiečius iš komunistinės Lenkijos.

Tiktai piratai ir gengsteriai imdavo pinigus už pa
grobtuosius. Nei viena valstybė neima pinigų už išvyki
mą į užsienį. Tuo tarpu pati naujausioji komunistinė sis
tema elgiasi žiauriau negu piratai ir bet kuri kapitalis
tinė valstybė. Jie lupa pinigus už nelaisvėn paimtuosius 
ir baudžia už bandymą sieną pereiti.

^vuialiniais ir 
I žmonių gerovės reikalais nuo 
1929 m., o pastaruoju metu bu
vo New Jersey valstijos varto
tojų biuro direktorė.

Su Amerikos politiniu realiz
mu įji susidūrė dalyvaudama 
kongreso komisijoje ištirti blo
gėjančią padėtį pietryčių Azi
joje. Autorius su sarkazmu ci
tuoja kai kuriuos jos pareiški
mus dėl situacijos beviltiškumo 
ir atsisakymo teikti karinę pa
galbą. Tačiau visai kitoks jos 
nusistatymas ir politika Lietu
vos atžvilgiu. Atst. M. H. Fen- 
wick vieną savo kalbą kongrese 
taip užbaigė:

— 1940 m. Rusija okupavo 
Lietuvą, įvykdė neteisingus rin
kimus ir prijungė Lietuvą prie 
SSSR. Nuo to laiko, Mr. Spea
ker, mes labai mažai girdime 
apie Lietuvą. Žinioms ir emi
gracijai yra visiška Sovietų kon
trolė.

Autorius apgailestauja, kad 
atstovė savo kalboje negalėjo 
paliesti visų detalių, todėl jas 
suglaustai duoda:

— Nacių su sovietais nepuoli
mo paktas buvo pasirašytas 
1939 m. rugpjūčio 23 d., o spaly
je Raudonoji armija keliose Lie
tuvos vietose įsteigė savo ba
zes. 1940 m. birželio 15.Rusija 
okupavo Lietuvą, liepos mėn. 
pravedė suktus rinkimus, o se
kantį mėnesį inkorporavo į Sov. 
Sąjungą. 1941 m. birželio 14 
naktį veik visa inteligentija, vi
so 36,455 asmenys, buvo suim
ta ir išsiųsta i Sibirą., Be to, bu
vo išžudyta virš 5,000 politinių 
priešų, 'o iš viso dingo iš Lie
tuvos apie 45,000 žmonių.

Tą mėnesį užėmė Lietuvą na
ciai ir trijų metų laikotarpyje 
naikino žydų kilmės gyventojus. 
1944 m. liepos mėn. atėjo vėl 
Raudonoji armija ir žudė vie
tos gyventojus visai jų neskai
čiuodama. Tais metais apie 80,- 
000 lietuvių pabėgo Į. vakarus, o 
apie 60,000 buvo išsiųsti į Si
birą. Sov. Sąjunga aiškiai ta
po Lietuvai pagrindine realybe. 
Yra duomenų, kad 1945-53 m. 
■laikotarpyje dešimtys tūkstan
čių jaunų lietuvių slėpėsi kraš
to miškuose. Tai buvo bėgimas 
nuo tos realybės. Lietuviai yra 
daugiausiai katalikai. 1947 m. 
virš tūkstančio iš likusių 1,332 
kunigų buvo išvežti i Rusiją. 
Laike pirmųjų 2 okupacijos me
tų 145,000 lietuvių buvo ištrem
ti iš savo krašto, o 1949 m. dar 
60,000 buvo ištremti Į Sibirą ar 
Šiaurės Rusiją. Tie dalykai yra 
pastebėtini, kaip nusižengimai 
prieš asmens laisvę.

Apžvelgęs Lietuvos ir lietuvių 
realybes, autorius J. W. Still
man grižo prie atst. Millicent 
H. Fenwick kalbos kongrese:

— Aš visai neabejoju, kad vėl 
ateis diena, kada lietuviai at
gaus savo nepriklausomybę.

3

Ruduo parke

Tai turėtų būti vienas iš mūsų 
tikslų diskusijose apie detentę 
su Sov. Sąjunga.

Be abejo mūsų veiksniai at
kreips dėmesį į naujosios lietu
vių draugės atst. Millicent H. 
Fenwick pareiškimo realias ga
limybes. Betgi tai bus ateities 
darbai ir^uždaviniai. Dabartinis 
visų Amerikos lietuvių tikslas 
ir pirmaeilis darbas yra praves
ti atst. Edward J. Dervinskio re
zoliuciją Nr. 401. Todėl patei
kiu visų dėmesiui dr. K. Bobelio 
atsišaukimo pabaigą, kurioje yra 
informacija reikiamąjį akcijai:

— Taigi labai prašome lietu
vius neatidėliojant rašyti laiš
kus Užsienio Reikalų komiteto 
nariams, kurie yra iš rašančio
jo valstijos. Komiteto narių są
rašą čia duodame:

Thomas E. Morgan, Pennsyl
vania (komiteto pirmininkas); 
Clement J. Zablocki, Wisconsin; 
Wayne L. Hays, Ohio; L. H. 
Fountain, North Carolina; Dan
te B. Fascell, Florida; Charles 
C. Diggs, Michigan; Robert N. 
C. Nix, Pennsylvania; Donald 
M. Fraser, Minnesota; Benjamin 
S. Rosenthal, New York; Lee 
H. Hamilton, Indiana; Lester L. 
Wolff, New York; Jonathan B. 
Bingham, New York; Gus Ya- 
tron, Pennsylvania; Roy A. Tay- 
lor, North Carolina; Michael 
Harrington, Massachussetts; 
Leo J. Rayn, California; Charles 
Wilson, Texas; Donald W. 
Riegle, Jr., Michigan; Cardiss 
Collins, Illinois; Stephen Solarz,

New York; Helen S. Meyner, 
New Jersey; Don Bbnker, Wash
ington; William -S. Broomfield, 
Michigan; Erward J. Derwins- 
ki, Illinois (jam laiškų rašyti 
nereikia): Paul Findley, -Illinois; 

[John Buchanan, Alabama; J.
Herbert Burke, Florida; Pierre 
S. du Pont IV, Delaware; Char
les W. Whalen, Jr., Ohio; Ed
ward G. Biester,. Pennsylvania; 
Larry Winn, Jr^ Kansas; Ben
jamin A. Gilman, New York; 
Tennyson Guyer, ‘Ghfo'; Robert 
J. Lagomarsino, California.

Visų jų adresas: -The House 
of Representatives, Washing
ton, D. C. 20515.

Laiškų ar telegramų tekstas 
gali būti toks: “Please support 
Congressman DerwinskFs H. 
Con. Res. 401, which' requires 
assurance of non-recognition of 
the incorporation of Lithuania 
into the Soviet Union”.

A. WLAINIS - SIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
53.

— Išgerkim po stikliuką. Kartais prie 
stikliuko lengviau išsikalbėti, išsiaiškinti. 
O reikalas yra iš tikro svarbus...

— Tikrai, viršininke, reikalas svarbus. 
Tas Petucci Galganiano didelis nusikaltė
lis. Aš sakiau, kad turiu daug apie jį in
kriminuojančios medžiagos ir dėl tų dvie
jų žmonių nužudymo, bet vis dar trūksta 
pilnų įrodymų... Gal turite apie jį naujų 
duomenų?

— Ne, 'neturiu. Aš jus pasikviečiau ne 
dėl jo. Teks kuriam laikui pertraukti ir 
jo sekimą. Yra kur kas svarbesnis reika
las.

Valandėlę patylėjęs ir metęs savo žvilgs
nį į nustebusį seklį, viršininkas tęsė:

— Mūsų mieste pradėjo sklisti gandai, 
apie kažkokį apsimetėlį stebukladarį. 
Lengvatikiai net tiki jį esant vaikščiojan
čiu Dievu. Reikia tą mulkintoją sučiupti, 
kol jis dar nepridarė žalos, apgavysčių ir 
negarbės padoriam mūsų miestui. Tą už
davinį kaip tik ir noriu pavesti jums.

— Gerai, tegu būna ir taip — atsiliepė, 
kiek su nepasitenkinimu seklys. Jūs, tur 
būt, jau turite kokių nors tikrų faktų su
rinkę apie jį. O, ar jums yra žinomas jo 
adresas?

— Konkrečių faktų, skundų, tiesa, aš 
dar neturiu, bet piktžoles reikia rauti lai
ku, kol jos neišsikerojo. Neturiu ir jo ad
reso, nes tokie nusikaltėliai mėgsta slaps
tytis. Nuvažiuokite į pietinę miesto dalį: 
ten visi žmonės tik ir kalba apie jį. Aš pa
sitikiu jūsų sugebėjimais ir manau, kad 
greit galėsite surasti siūlo galą...

Grįždamas į namus, jis jau daugiau sa
vo dėmesį kreipė į juodai apsirengusius ir 
aukšto ūgio vyras, lyg ieškodamas to, ku
rį viršininkas jam pavedė surasti. Eida
mas ir dar netoli viršininko namų, paste
bėjo jam gerai pažįstamą naują Petuccio 
Galganiano automobilį. Jis sėdėjo užpa
kalinėje sėdynėje su kažkokia moterim ir 
atidžiai , kaip jam atrodė, žvalgėsi įva
žiuodamas į gatvę. Toks jo pasivažinėji
mas po pačiais jo viršininko langais jį pik
tino ir. atrodo, kad tai jis darė tyčiomis. 
Neabejojo, jog žvalios gangsterio akys pa
stebėjo ir jį einantį gatve.

Namuose savo šeimininkę jis rado jau 
besėdinčią balkone. Ten, be abejo, buvo 
vėsiau, nors ji sakė, jog jai patinka pasi
klausyti ežero bangų šniokštimo ir, kaip 
jos, atsimušdamos į krantą išsibarsto snie
go baltumo putomis. Jis jai sumokėjo kam
bario nuomą. Atsikalbinėjo, nenorėjo 
imti kaip visuomet, aiškindamas! jį lai
kantį kaip savo sūnų kuris, kaip tik prieš 
penketą metų buvo miręs, tesulaukęs vos 
trisdešimties metų amžiaus. Paskui, kaip 

ir visuomet, ji vėl paėmė pinigus ir dar k ar 
tą perskaitė, lyg norėdama dar kartą pa
tikrinti, ar tikrai tiek gavo, kiek jis turė
jo mokėti, šiaip tikrai šeimininkė jam ro
dė sentimento. Grįžusi vakare dažnai at
nešdavo jam kavos su pyragaičiais, ar pa
vaišindavo jį ledais, albmi. To savo įpro
čio ji laikėsi ir kartaiš'grįžtant ir vėlai, ji 
pasirodydavo su savo*vaišėmis. Tas jos 
laukimas, kantrybė rO<dė tikrą jos meilę 
jam. Jis tik nežinojo, hr tai yra tik miru
sio sūnaus prisiminimas, ar kas daugiau 
ruseno jos širdyje. Jijir dabar pasigyrė 
jam gerą paslaugą padariusi.

— Klausyk. Maik, aš tau įkaliau vinį 
netoli durų skrybėlei pasikabinti. Būčiau 
Įkalusi ir kitą, bet pamaniau, kad pas ta
ve retai vyrų beužeinaa susilaikiau. Bet 
dabar pergalvojau, aš dar įkalsiu porą vi
nių. Juk tu turi ne vieną skrybėlę.

įtikinęs, kad dangihn vinių nereikia, 
pasisakęs vėl išvažiuosiąs tarnybiniais rei
kalais , nuėjo persirengti. Ji sunkiai atsi
duso ir nukreipė žvilgsnį į ežero platybes. 
Jis, numetęs savają juodąją eilutę, apsivil
ko pilką. Pasirišo margą kaklaraištį ir vėl 
nusileido keltuvu žemyą. Paėjęs Argus gat
ve vieną bloką, yčl pasuko į Sferidari di
džiąją galvę, bet ir čia teėjo vieną bloką, 
pasisukdamas į vakarų pusę einančia gat
ve. Už pusantro bloko buvo iškeltojo trau
kinėlio Jarvis stotis, čia įėjęs, kur žemu
tinėje patalpoje pardavinėjo važiuojan

tiems bilietus, nusipirko bilietą ir rytinį 
dienraštį iš priešais stovinčio kiosko. Toje 
stotyje buvo mažas restoranėlis, į kurį 
seklys užėjo užkąsti. Restoranėlį laikė 
graikas, ir patalpa nepasižymėjo puošnu
mu, švara; tačiau jis savo mažoje virtu
vėlėje sugebėdavo greitai ir gardžiai pa
gaminti valgį, čia jis užkando, pasiskaitę 
laikraštį ir tunelio laiptais palipo į viršų 
prie einančių traukinėlio bėgių. Greit at
bildėjo traukinėlis, ir seklys Maikis nuva
žiavo pietų kryptimi.

Traukinėlis buvo beveik tuščias, ir jis 
atsisėdo prie lango. Greit sustojimo vieto
se prilipo daug žmonių, kad daugeliui ke
leivių jau nebebuvo vietos kur beatsisės- 
ti. Paprastai tie traukinėliai darbo pamai
nų pasikeitimo metu ir šventadieniais bū
na visuomet perpildyti važiuojančių kelei
vių. Sėdėdamas prie lango jis stebėjo pra
važiuojamas gatves ir jo akims įdomes
nius pastatus. Pats traukinėlis buvo taip 
aukštai iškeltas, kad ėjo greta dviaukščių, 
triaukščių namų esančių stogų. Dar šiau
rinėje miesto dalyje, kur gyvena daug 
skandinavų ir vokiečių kilmės gyventojų, 
atsispindėjo ir ryškūs jų kraštų statybos 
architektūriniai bruožai su išoriniais ryš
kiais tų kraštų pagražinimais. Pats trau
kinėlis bėgo linijos pakraščio bėgiais, kar
tais žemyn pažvelgus sudarydamas šiurpų 
įspūdį. Keliose vietose jis daro vingį, ir 
vienas jų yra prie seniau buvusių miesto 

kapinių, dabar paverstų jau miesto parku. 
Čia vaizdas akims labai gražus pasižiūrėti. 
Nors ir aukšti medžiai, bet į juos žvelgi 
žemyn pro jų viršūnes, kur matosi platūs 
ir siauresni išvedžioti takai. Matosi dar ir 
išsilikę, kaikur kapinių didesni paminklai 
ir prie jų esantys dekoratyviniai krūmai. 
Privažiavus didmiesčio centrą nepastebi
mai ir pats traukinėlis neria į kokių dvie
jų ar daugiau kilometrų požeminį tunelį. 
Čia keleivių judėjimas sustojimo vietose 
dar gyvesnis. Prie Roosevelt sustojimo vie
tos seklys išlipo, užsiantspaudavo savo 
bilietą, palipęs tunelio laiptais, o paskui 
kitais užkopė ant tilto ir įsėdęs į einantį 
tramvajų važiavo vakarų kryptimi. Pasie
kęs Halsted gatvę persėdo į čia einančią 
tramvajaus šaką ir vėl važiavo pietų kryp
timi. Privažiavęs Bridgeportu vadinamą 
pietinę dalį, jis išlipo, galvodamas čia 
pasiklausyti kalbančių žminių apie tą juo
dai apsirengusį vyrą — stebukladarį.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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TELEF. PR 8-3229

ML ANNA BALIONAS 
AKJV, AUSŲ, NOSIES 
IB GEBKLtS LIGOS

W. 83rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. DALUKAS
AKUtEUMA IR MOTERŲ UGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Putaoki Rd. (Crawford

JbUdicaį Building). Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C L BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

' CHIRURGIJA 
Tofof. 695-0533

Fox Volley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Oftsasj HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

' Pn-madwtwiaie irketvirtad. 1—7 vaL. 
intracL. penktadienį nuo 1—5, tree. 

if šeatad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 111.
VAT.ANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
TeL: 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

, DR. W. EISIM ■ EISIMAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

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

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

TEL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
TeL- 561-46C5 ir 489-4441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI: 

M02 N. WESTERN AVE. 
5214 N. WESTERN AVE?

Valandos pagal susitarimą.

Ofise tek: HE 4-1818
Baiderrcrtos; PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51st STREET

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

Trečiadieniais- uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba LIETUVIŠKAI
26Tf w. 71 sf St. — Te1. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS LR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
JAS6 WEST 63rrf STREET

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

Ofise telef.: 776-2880 
Naujas rel- telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Bendri praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

Y. Tvmasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmleck 4-2123 
RstSd. fefef.: Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

ViL: 9—4 ir 6—8. šeštedtehiais 9—1. 
2950 West 63rd St, Chicago, III. 60629

Tri.T: PRespeef 6-5<W4

GRENLANDIJA
GEOGRAFINĖS ŽINIOS:
Grenlandija yra didžiulė sa

la, turinti 839,999 kv, mylių. 
Jinai prasijįeda nuo 60-sios 
geografinės parlėks ir nusitę
sia toli į šiaurę už 80-sios geogr. 
prl. Ji yra šiaurinėje Atlanto 
dalyje, prie Kanados rytinio 
pakraščio, ir priklauso Danijos 
karalijai.

Didesnė salos dalis visą lai
ką apklota ledo ir sniego dan
ga. Todėl Grenlandijoje labai 
mažai žmonių tėra įsikūrę, vos 
22 tūkstančiai, ir tai tik tarp 
60 ir 70 georgr. prl. šiame re- 
gijone temperatūra kartais sie
kia net 70 laipsnių Farenheito

žemiau nulio. Vasaros atšili
mas yra palyginti trumpas. Be
veik visoje saloje diena su nak 
timi keičiasi kas šeši mėnesiai. 
Kitaip sakant, saloje viešpatau 
ja šiaurės ašigalio klimatas. 
Gyventojai joje daugiausia ver
čiasi žuvininkyste, avių augi
nimu pietinėje salos dalyje ir 
medžiokle.

KAS SURADO SALĄ?

Yales universiteto atspaus
tas prieškolumbinis žemėla
pis, o taipgi 1424 m. žemėla
piai ir kiti rašyti bei archeolo
giniai šaltiniai rodo, kad maž
daug tūkstančiui metų praslin
kus nuo Kristaus gimimo, šiau

flUllll
Švento rašto pamokymai ir paaiškinimai 

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
"Jūs palaiminti jai tai žinote Ir tai darysite". — Jono 13:17.

uiaaiflaaaaaaaaaaiiazz’

Tebebūdami kūnuose mes negalėsime tobulai mąstyti, kalbėti arba 
pasielgti, ir dėlto negalėsime pilnai užganėdinti tuos su kūnais mes susi
einame. Tačiau, Dievo malonei padedant, turime stengtis daryti tiek gerai, 
kiek Išgalime. Jei nesistengsime elgtis kaip Dievo patarta ir kaip jo tai
syklės reikalauja, tai žinokime, kad negalėsime padaryti savo pasaukimą 
ir Lšrinirimą tikrą ir negalėsime gauti vietos mažajame Viešpaties būre
lyje. Bet jei kas dieną stengsimės daryti kuogeriausiai visa, ką galime, tai 
žinokime, kad pamėgsime mūsų Viešpačiui, būsime jo pagirti ir mylimi, ir 
pagaliau būsime pripažinti jo išrinktaisiais ir laimėsime dangiškąjį atly
ginimą.

Kas antrą antradienį Sophie Barčus radijas skelbia Švento Rašto tyrinė- 
tojv aiškinimus,

VW žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bot kur yra mL 
rusieji? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

/- ' ' -" --------

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

GĖLININKAS
(PUTRAMBNTAS)

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

' »-'-J.......... . ~r'"'

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

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

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
fc-----------------------------------m-- ■------

z^..: am -.
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
- R. š E R Ė N A S . 

Tel. WA 5-8063
--------- - - ....- =~ ■........ ■ - ■-.....==^

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

f i)
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
i

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-' 
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir; 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. j 
ryto.
Telef.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
Vi- — ---- -V

EVERY TREE 
IS A FAMILY TREE

Oar trees tod forests 
pec-ride yoor family ▼idi mtof 

hjtppy boars of recreaooa- 
TTuc’i '•rfay iff impocttoc » protea

foOoMnng SrDokey’f ABCc 
Ab»*tyj bold fiMfdxs tffl ooid. 

Be sore to dro-vn cunpčre^ 
stir tbe tsbes, tnd drov** 

tfjesn igxin. Crash 
itooltes dead ent.

Only yua enr 
prereac forest fires

res vakarų Europos galiūnai 
vikingai, gyvenę dabartinės 
Norvegijos teritorijoje jau 
lankėsi šiaurinėje Amerikoje. 
Taigi, maždaug 500 metų anks
čiau negu kad Kolumbas atra
do vidurio Amerikos dalį, be
ieškodamas kelio į vakarų In- 
diją.

Vikingai jau 874 m. pasiekė 
Grenlandiją ir ją apgyvendino 
dėka jūrininko — vado Eirik 
Thorvaldson Rauda, kitaip 
dar raudonuoju Eriku vadi
namu.

Gal yra, o gal ir nėra doku
mentų ar kitokių įrodančių šal
tinių, kad E. Thornvaldson 
Rauda kilęs iš lietuvių, šį klau
simą prieš kelis metus kėlė Vil
niuje, dabartinėje rusų oku
puotoje Lietuvoje, leidžiamas 
“Mokslas ir gyvenimas”. Būk 
tai Eriko pavardė susideda iš 
dviejų dalių ir paskutinioji da
lis esanti grynai lietuviškai kur
šiška.

Kaip ten bebūtų, yra davinių 
manyti, o giliau patyrinėjus 
Skandinavijos, Grenlandijos ir 
kitus šaltinius bei archyvus, 
archeologinius ir kalbinius da
vinius, tikriausiai būtų rasta 
įrodymuų, kad lietuvių tautos 
gentis — kuršiai, gyvenę pa
jūryje ir bendravę, tai kariavę 
su vikingais, yra suruošę to
limų jūros kelionių. Gal būt 
net kartu su vikingais ir Gren
landiją sugebėdavo aplankyti.

Lenkai savo keliu įrodinėja, 
kad jų tautietis kapitonas Jan 
Kolna maždaug 1476 m., 16 me
tų anksčiau negu Kolumbas, 
išlipo šiaurės Amerikos pa
kraščiuose. Esą, tarnaudamas 
Danijos karaliui, plaukęs į 
Grenlandiją ir tik audra ir vė
jai jį nuplukdė prie dabartinės 
Kanados ar šiaurinių Ameri
kos pakraščių.

Matome, kad Grenlandija 
buvo rasta ne vėliau 9i-to šimt
mečio ir jinai anksti tapo Da- 
njios karalijos nuosavybe.

SALOS APSAUGA

Kiekvienais įlietais Danijos 
apsaugos jėgų vadas kviečia 
jaunuolius stoti savanoriais į 
žvalgų tarnybą, kuri Grenlan
dijoje yra nepaprastai vieniša, 
ilga ir ne be palvo jų. žvalgo 
darbas yra žvalgytis keliaujant 
salos pakraščiais per sniegu ir 
ledais apklotus kalnus, fior
dus ir slėnius, mėnesius nesu
tinkant žmogaus,

-Paprastai žvalgų darbas pra 
sideda iškeliavus iš Scoresby- 
sund vietovės, esančios pietų 
- rytų salos pusėje. Ir taip ryti
niu salos pakraščiu keliauja
ma į šiaurę. Kelionė trunka 
apie penkis mėnesius, pada
rant virš 8,000 mylių, esant 
šalčiui iki 70 laipsnių žemiau 
nulio, tamsoje, ištisais mėne
siais saulei nešviečiant, iki pa
siekiama vakarinė salas dalis 
jau prie Kanados pakraščių, čia 
kelionė jau tęsiama žemyn į 
Hall Land, Robenson kanalo 
pakrantėmis, turinčio 20 mylių 
pločio tarp Grenlandijos ir ka- 
nadiškos — Ellesmere Island.

Žvalgų tarnyba iš vienos pu
sės yra sunki ir pavojinga, iš 
kilos gi —- paprasta: būti ten ir 
asmeniškai reprezentuoti Da
nijos teises. Antra vertus, žiū
rima, kad svetimieji įsibrovė

liai nepažeistų nustatytų tai-{mėnesių specialią lavinimo mo- 
syklių bei (statymų, nenaikin- kyklą ir atlieka 5 savaičių prak-
tų gyvūnijos. Taipgi sūdoma 
mineralų, žemės aliejaus ir ki
tus žemėje glūdinčius turtus. 
Žinoma, pristato paštą nuoša
lioms gyvenvietėms, oro ste
bėjimo stotims ir teikia pagal
bą neprityrusiems žmonėms, 
į nelaimę pakliuvusiems.

Keliaujama dviese ir tik de
šimties šunų draugystėje, šu
nys tempia rogutes, prikrautas 
pusės tonos gėrybių, suside
dančių iš palapinės, maisto, 
žibalinės virtuvėlės, įrankių ir 
kitko. asaros laiku, šešiems 
mėnesiams poliarinei saulei 
šviečiant, kai rogutėmis ke
liauti neįmanoma, plaukiama 
žvalgyti nedideliais motoriniais 
laiveliais. Plaukiama Grenlan
dijos fiordų pakarščiais į šiau
rę taip tab, iki plaukiojan- 
tieji ledo lūžiai nepastoja ke
lio..

Nežiūrint oro, geras ar blo
gas, .žvalgai privalo atlikti sa- 

ivo paskirtį. Blogiausias oras 
tegali juos sulaikyti laikinai. 
Žvalgai suranda reikiamą ke
lią net tamsoje, padedant že
mėlapiui, kompasui ir kelio 
ženklams. Paprastai kompasą 
jie naudoja tik sniego audrai 
bei tirštam rūkui esant.

Arktikoje, ramiam orui esant 
matomumas vra labai geras. 
Grynas ir švarus oras žmogaus 
akį prablaivina ir gali matyti 
toli, toli. O tyluma ir ramybė 
tokia stebėtina, ir akustika 
tokia jautri, kad skrendantį 
lėktuvą galima girdėti už 36, 
000 pėdų nuotolio, o šunys jau 
pastato ausis net už 70 mylių.

SĄLYGOS ŽVALGU TAPTI
Žvalgu būti reikalaujama 

baigti karinė tarnyba ir, žino
ma, būti visapusiškai sveiku 
ir stipraus fizinio sudėjimo. 
Priimtieji į žvalgus praeina 5

tiką Norvegijos žiemos karo 
mokykloje, kariuomenės žinio
je-

žvalgu negali būti mėgėjas 
išgerti — turi būti “blaivinin
kas”. Nevalia gerti vienam, 
bet žvalgų vakarėliuose gali pa
ragauti ir degtinės. Tačiau, jei 
kas pradeda peštis — netenka' 
tarnybos, išsiunčiamas į Dani
ją. i

Ištarnavus dvejus metus te
galima gauti atostogas. Išim
tis padaroma -tik dantims gy
dyti. Tiesa, gaunama viena po
ilsio diena į savaitę. Atlygini
mas neblogas: 12,000 dolerių 
metams gauna žvalgų seržan
tas, o kapitonas — 18,000.

Kai kas kebą klausimą, jog 
žvalgų tarnybą galima athkti 
helikopteriais, bet praktika 
rodo, kad geriausi ir pigiausi 
rezultatai, visdėlto, gaunami 
žmogaus, keliaujančio žemėje 
šunų tempiamomis rogutėmis.

Ve. P.

JAUNIAUSIAS AUTO 
' VAGILIUS

Vienas 8 metų mokyklos ber
niukas, pavogė trečiame garažo 
aukšte stovėjusį mokyklos busą. 
Bevažiuodamas į gatvę padaręs 
nerangų posūkį, kuris atkreipė 
sargybinių dėmesį. Jį sulaikius, 
jis aiškinosi, jog buvo susitaręs 
parduoti busą už 13 dolerių.

Nuotykis įvyko Argentinos sos
tinėje, Buenos Aires.

Bin®
Lįsuric taše otria t bbHoo^s

Fresh from harvest and delectably rlpa, are
bede to doWgbt to faH and holiday menus* At their poefic 

of perfection* it's a good Idea to buy oil you need eew froese 
•eme hf yow boWdery cooking ohooda Crcmberries are • map >e 
fc eem sod keep. Just pop unopened boxes Into your freezer* 
Foody simply rinse, drain ond eee at year recipe dlrs dK

To Hn every day menu, ot fo serve tradibortm. ttaff* 
fag m a very festive way. this Cranberry Bread stuffing cate be 
faeJced 4ther in a casserole or loaf pan. Those aaviaiung aad 
erffnfxcrieg add color flair and faMlotJs fUvdr.

į CRANBERRY BREAD STUFTfHG
(Makes 2-quart casserole or 9 X B X 3-fneh foM)

8 breed cubes 1 teaspoo© Mit
figtiy toasted 1 teaspoon poultry

1 cup Ocean Spray fresh reasoning
ernberrres, hcMd, Hoeed eup butter meftad 
•nd drained o waII bentiM* «

fe eup pitted chopped prunes x (10i/z ounoeo)
eup finely chopped celery condensed chicken

U eup finely chopped onion OR 1% cups Meh 
v G medium) , chicken stock

Vir together ieaeted breed eob»s, cranberries, prunee, ee*- 
oninn. swd poultry eMeOTimg. SprinHe wMh zndMI 

batter axl tew to blend. Spoon mixtave mta> heeefljr greeted 
S-qaart cMnerote or 9x5x3-inch loaf pan. Beat eggs and 

broth until sratt Mended. Pour mixture eew tirtedL 
Bake in a preheatod moderate oven (350“P.) ft* 1 hone ee untd 
firm. Jooten edg** and umnld. Cot into aboee and oeree with

*T <•

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

AER-CONDITIONED KOPLYČIOS

DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

i --- -
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

l--- ----------- .............................................................................................................................................................................. .. . .. -----------~

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associaci jos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
f 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
) 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IM. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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IŠ BALFO VEIKLOS
š. m. lapkričio 8 d. Chicago- vardienė, kuri pažymėjo, 

je Nekalto Prasidėjimo
\V. tl th St. patalpose įvyko! nes, 
Balfo atstovų seimas — suva
žiavimas. Į Balfo seimą pate
kau jau baigiantis, 'l ai ir apie 
vykusią seimo eigą negaliu ra
šyti. Baigiantis seimui Jonas 
Jokūbaitis perskaitė j Balfo 
direktorius išrinktu pavardes. 
(Pavardžių nespėjau užsirašy
ti. Iš kitur irgi negalėjau gauti) 
lik liek girdėjot!, kad dau
giausia balsų gavo Tėviškės 
Evangelikų parapijos klebonas 
kun. Ansas 'I rakis. Iš viso bu
vo išrinkti 32 direktoriai. Su
važiavimas užbaigtas malda.

Vėliau vyko Balfo surengta 
vakarienė, aišku kiekvienas 
dalyvis turi sumokėti. Progra-.,a^.
mą labai vykusiai pravedė Vy-jdąs iš Aldonos Bun(inaitės, Li- 
tautas Kasniūnas. Sugiedoti(lijos Buntinienės, Zelmos Juš- 
Amerikos ir Lietuvos himnai, j kėnienės, Irenos Kleinaitienės, 
Juos giedojo Tėviškės Evan- Rūtos Naujokienės, Klaudijos 
gelikų parapijos choras. Va- Sedaitytės, Kristinos Sinickai- 
karienę pradėjo malda kimi- tės. Karinos Srugytės, ir Editos 
gas Antanas Zakarauskas. Kai- žemaitaitytės padainavo: ' 
bėjo gen. konsule Juzė Dauž- Džiaugsmo giesmę iš Betho-

kad
7 15 Ralfe dalyvaują geriausi žmo- 

kurie yra pasišventę pa-; 
dėti sesei ir broliui lietuviui, 
patekusiems į vargą.

Marija Rudienė negalėjo ] 
nei seime, nei vakarienėje da- 

reikalais 
Jos vardu 
parapijos 

Ansas Trakis.

lyvauti, nes Balfo 
išskrido į Europą, 
kalbėjo Tėviškės 
klebonas Ansas Trakis. Pa
sveikinęs kunigus, Alto pirmi
ninką Kaži Bobelį ir visus da
lyvius, pastebėjo, kad Balfas 
yra Įsteigtas kilniems tikslams, 
teikti pagalbą mūsų vargstan
tiems ir skriaudžiamiems tau
tiečiams.

Po trumpų kalbų Tėviškės 
parapijos choras — nonetas, 
vad. Jurgio Lampsačio, suside-

GEROS DOVANOS
BIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ____ ___ __

Minkštais viršeliais tik ____
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA

Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik ________

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį^arbi 
money orderį.

ŽIAURŪS ŽMONĖS

lt O -L-

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

$3.00
$2.00

$2.00

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 * Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

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

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

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

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

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

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.. 

Chicago, Ill. 60608

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

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

PAVARDĖ IR VARDAS __ _________________ ____ _______

ADRESAS .

t — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILI___  MONDAY, NOVEMBER 17, 1975

Panelė Stockard Chaning, garbiniuotoji, viena iš labai smarkiai ky
lančių Hollywood© žvaigždžių, filmuoja Seattle — Tacoma aplinko
je "Visos Amerikos Mergaitės". Nėra tokio filmų nėgėje, kurio ji . 

neprajuokintų.

HEKP WANTED -U FEMALE
Darbininkių reikia

COMPANION, light house work for 
golden age lady. Room, board and 

salary provided.. 
Tel. 599-3725.

veno IX simfonijos, Vakaro 
dainą — muz. A. Bražinsko. 
Ištark mano vardą — A. Rau
donikio ir ir Lieptą — A. Bra
žinsko. Solo Aldona Buntinai- 
tė Rūtą — J. Gruodžio.

Publikai dainos labai pati
ko. Ilgais plojimais ir “bisais” 
privertė dar vieną dainelę pa
dainuoti. žmonių vakarienė
je galėjo būti apie 300 — 350.

Iš gautos Balfo seimo klau
simu išleistos knygutės, kurią 
redagavo Aldona Daukus suži
nome, kad kad Balfo seimui 
patalpas davė Nekalto Prasi
dėjimo parapijos klebonas pre.l 
D. Mozeris. Įžanginiame šios 
knygelės straipsnyje Marija Ru
dienė Balfo reikalais taip pa
sisako: “Kai į Lietuvą liejo
si 1944 metais raudonasis tva
nas, garbingi Amerikos lietu
viai įsteigė Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondą, ne gel
bėti tremtinių apie kuriuos ta
da ir nežinota, bet padėti Lie
tuvai iš pelenų prisikelti. Tik 
kai raudonieji užgožė Lietuvą 
ir konfiskavo pirmas BALF’o 
gėrybes, vaistus ir maistą, kai 
po sugriautą Vakarų Europą 
klaidžiojo tūkstančiai lietu
vių, pabėgusių nuo Raudono
jo Maro, tada BALF’as ėmėsi 
tremtinių ieškojimo ir gelbė
jimo darbo ir jį garbingai atli
ko. Ir dabar po 31 metij BALFas 
savo vertės nenustojo.

Kai sklaidai pageltusius 
BALF’o istorijos lapus, 
koks didelis tada buvo 
ir pasiryžimas padėti 
viui. BALFas anuomet 
pabėgėlių pulkus Europos kraš
tuose, kovojo, kad būtų įsi
leisti į šį kraštą ; ir pokarinė
se dienose BALF’o dovanos 
buvo didžiai vertinamos, kaip 
jos yra vertinamos ir dabar. 
Daugelį jis atvežė į šį kraštą, 
daugelį aprengė ir padėjo įsi
kurti.

šiandien pasikeitė BALF’o 
veiklos metodai, bet nepasi
keitė jo tikslai: yra daug pa
ramos reikalingų lietuvių ir 
dabar. BALF’o uždaviniai ne- 
sumenkėjo, o gal dar ir padi
dėjo.

Ir šiuo metu plačiai pasau
lyje išblaškyti lietuviai, šau
kiasi BALF’o pagalbos. BALF’ 
as laužiasi pro geležinę uždan
gą į tolimuosius plotus, kur 
koncentracijos stovyklose mer 
di mūsų sesės, kur kankina
mas mūsų brolis, paguosdamas 
ir teikdamas trupinėlius tų 
gėrybių, kurių gausa mes čia 
naudojamės.

Jūs giliai jaučiate ir mielai 
jungiatės į šį artimo meilės 
darbą... Mes tikime, kad ateis 
metas, 
plačiai 
padėti 
jungti 
nes tautos laisvės troškimas 
yra nemarus. Senojoje vergi
joje Lietuva išliko Lietuva, ji 
išliks ir dabar... Užbaigia 
straipsnį reikšdama padėką 
Balfo steigėjams Alto pirmi
ninkui Leonardui šimučiui. 
Gražiai paminėjo prel. Juozo

matai 
noras 
lietu- 
radęs

kad ir Lietuvoje reikės 
išskėstomis rankomis 

kuo greičiau jiems įsi- 
į laisvųjų gyvenimą.

Končiaus darbus. Visoje Ame
rikoje yra 147 Balfo įkyriai. 
Smulkiai surašytos padarytos 
išlaidos ir pajamos. Manau 
jos skaitytojams nebus įdomios. 
Tai pažymėsiu tik iš Revizijos 
komisijos akto. Pajamų turė
ta: 304.079.96 dol. Išlaidų — 
203.663.72 dol. Kasoje turima 
100.416.24 dol.':

Pasirodo, kąd B ALF as, kur 
tik atsiranda lietuvis ar lietuvė 
varge, tuoj skuba su pagalba. 
Iš knygutės matosi, kad buvo 
sušelpta: Didžiasia suma išlei-s 
ta 106.952.13 dol. sūšelpimui 
gyvenantiems už Geležinės Už-- 
dangos. Sušelpti ir kitose vals
tybėse gyveną lietuviai: Ang
lijoje, Argentinoje, Austrijoje, 
Belgijoje, Brazilijoje, Italijo
je, Jungtinėse Amerikos vals
tybėse, Kanadoje, Kolumbijo
je, Norvegijoje, Prancūzijoje, 
Pietų Vietname ir Suvalkų tri
kampyje. Neskaitant Suvalkų 
trikampio, kuriems išleista — 
24.897.15 dol. didžiausia suma 
buvo skirta gyvenantiems Jung
tinėse Amerikos V alstybėse,' - 
2.844.69 dol.’ ir ihažiausiai Pie
tų Vietname 10 dolerių. Buvo 
sušelpti ir iš ok. Lietuvos pa
bėgę: Bražinskai, Kudirkai,: 
Jurašai, Jurgutis, Sevrukas ir 
Stankevičius.

Yra daug BALFo darbuoto-, 
jų iškeliavusių amžinybėn.

Ateinantiems metams į BAL' 
Fo centro valdybą išrinkti.: 
Marija Rudienė (vienbalsiai), 
Ona Jokubaitienė, kun. Ansas 
Trakis, kun. Antanas Zakarau-s 
kas,, Kazys Kasakaitis, Algir-’ 
das Pužauskas, Aldona Dau
kus ir Kostas Čepaitis. '

Prie progos dar norėčiau 
parašyti ir apie Juozo Macke
vičiaus tvarkomą Balfo sandė
lį. Teko ir ten apsilankyti.

Balfui suaukoti įvairūs dra
bužiai, švariausiai išvalyti ir

— Southwest Parish and 
Neighborhood federacija pa
reiškė kovosianti prieš Real; 
Estate įstaigų aktyvumą agresy
viai ieškant nekilnojamo turto 
pardavėjų ir bauginant gyven
tojus Bell, Oakley ir Claremont 
gatvių rajone. Organizacijos 
pareigūnė Pat Distepano pareiš
kė, kad bus kovojama prieš ne
silaikančias etinių nuostatų par
davimo įstaigas ir bus imtasi 
priemonių, nežiūrint, ar jos di- 
jdelės ar mažos, baltos ar juo
dos. Gali būti įtarimų, kad ne
sąžiningi pardavėjai turi ryšio 
su padidėjusiais kriminaliniais 
nusikaltimais numatytose pa
keisti veidą apylinkėse.

— Antanas Stankus, lietuviš
kos veiklos veteranas ir dauge
lio organizacijų bei bendrų dar
bų vadovaujantis dalyvis iš Mar
quette Parko apylinkės, sveiki
no Naujienas, ruošiančias savo 
banketuose nusipelniusių lietu
vių pagerbimus. Apgailestau
damas, kad jo žmona dėl ligos 
negalės dalyvauti F. Vaitkaus 
pagerbime, atsiuntė jos vardu 
geriausius linkėjimus ir 10 dol. 
auką Naujienų paramai. Nau
jienų vadovybė ir rengėjų komi
sija dėkoja p. A. Stankui už da
lyvavimą, o jo mielai žmonai 
už auką, linkėdami jai geros 
sveikatos.

— Ponia Frances Pasowicz, 
Springfield, Ill., šeštadienį tele
fonu užsakė Naujienas viene- 
riems metams tame pačiame 
mieste gyvenančiam Pauliui 
Geštautui. Jam tą pat dieną pra
dėta siųsti. Naujienų vadovybė 
dėkinga jiems už dėmesį.

— J. Bigelis, Cicero, III., pra
tęsdamas prenumeratą, kartu 
su sveikinimais ir gerais linkė
jimais visiems .darbuotojams ir 
-bendradarbiams, atsiuntė §15 
Naujienų paramai, apgailestau
damas, kad negalėjo dalyvauti 
Naujienų bankete.

— Ponia Ona Isbach, Los An
geles, Calif., atskiru laišku svei
kino Naujienas ir naujieniečius, 
ruošiąnčius F Vaitkaus minėji
mo banketą, prisiminti ir pa
gerbti tautietį, garsinusį Lietu
vą. Naujienų vadovybė dėkoja 
jai už laišką ir 10 dol. paramą.

— Vilija Nasvytytė, Cleve
land, Ohio, įstojo Į JAV aviaci
jos dalinius studijuoti ryšius 
ir elektroniką. Ji studijavo La
ke Erie kolegijoj, priklausė 
skautėms, dalyvavo jaunimo 
veikloje. .

Pirmyn choro ruošiamas 
balius įvyks gruodžio mėn. 6 
dieną 7:30 vai. vakaro Vyčių sa
lėje, 2455 W. 47 St. Bus meni-

tvarkingai sukabinti. Kiti gra- nė programa, vakarienė su šam- 
žiai į dėžes supakuoti ir pa- panų ir šokiai. Dėl rezervacijų 
rengti išsiuntimui, daugiau- prašau skambinti Zinai Pocie- 
siai į Suvalkų trikampį. San- 
dėlys yra rūsyje, bet švariai 
užlaikomas. .į

Bežiūrinėjant 'susidarė toks 
vaizdas, kad Balfas paskirda
mas sandėlį tvarkyti Juozą 
Mackevičių tikrai neapsiriko. 
Be priežiūros sandėlio Juazas 
Mackevičius ir šiaip daug dar
buojasi Balfo labjii.

Tai didelės sekinės 'BALFui 
ir jo darbuotojariįs.

Stasys Juikėnas

nei tel. 582-8148.

PADĖKA

(Pr).

*■ Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos Čikagos skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja savo gerada
riams ir talkininkams, padėju- 
siems suruošti skyriaus links- 
mavakarį Union Pier, Mich., šv. 
Onos dieną: “Terrai” — ponams 
Civinskams, dail. Ant. Petriko- 
niui, “Baltic Bakery” — ponams 
Ankams, Leokadijai žvynienei, 
J. ir J. Variakojams, Martynui 
Gramontui ir Juozui V. Kapa- 
činskui. (Pr).

Padėkos Dienos, Kalėdų, 
šeimos ar asmeniškų švenčių ir 
kitomis progomis Naujienos yra 
geriausia dovana, išreiškianti 

i daug norinčius sakyti jausmus. 
ĮJų neišreikš atvirutė, laiškas ar 

Naujienos

— Dan Vai on is dalyvavo St. 
Richard mokyklos surengtame 
vaidinime 200 metų Ameri
kos nepriklausomybės minėjimo 
proga. ; U '

— Jonas Virpša turi taverną blizgantis daiktas. 27__“___
3425 W. 51 St. Praeitą savaitę sveikins mylimą asmenį ne tik 
du ginkluoti plėšikai norėjo (šventėse, bet ir kasdien. Užsa- 
atimti pinigus, bet Virpšai pa- kykite jas. Užsakymui rašyti: 
vyko greitai pasišalinti į greti-; Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
mą kambarį. Po to plėšikai pa-: Chicago, UI. 60608 arba skam- 
tys pasišalino nieko nepešę. jbinti telefonų 421-6100.: (Pr)-

REAL ESTATE FOR SALE 1 REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BĘLL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
į 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

— Geologas ~ Algirdas Gar- 
lauskas, Clevelando Viešųjų 
įmonių departamento Vandens 
kokybės programii vedėjas, ga
vo šiemetinę Gamtos bei aplin
kos kokybės premiją. Jis daug 
prisidėjo prie Erie ežero ir upių 
vandens svarinimo.

— Kun. P. Dagys, Woodha
ven, N. Y., pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė Naujienų nau
dai 4 dol. Taip pat po 4 dol. 
atsiuntė Pranas Andrėjauskas iš 
Oak Lawn, Ill.,. Pranas Krauja- 
lis, St. Petersburg, Fla. ir A. 
Jodinskas iš Detroit, Mich. Ten 
gyvenantis tautietis užsisakė 
Naujienas 6 mėn., bet pavardės 
prašė neminėti. Naujienų va
dovybė visiems nuoširdžiai dė
koja.

— 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).
. ----- --- ----------—■ -................ --n.

TERRA
Bnnę«nyb«», Laikrodžiai, Dovanoj 

vijoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
■■■ ■■ ■ ■ “ --- --------- - - z

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

...... . 1 — ■ ■ ■ ------------ -------- ----------------

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vienlntelj 
lietuvį kailininką 

Chicagoje *

NORMANĄ

ei- 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

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

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

MUMS GERAI KARTU
6 KAMBARIU 12 M. MODERNUS 

MŪRAS. Įrengta virtuvė ir kamba
rys beismante. Naujas garažas. Arti 
parko ir California Ave. Greit galite 
užimti. $29,900.

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

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

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. S32,000.
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 metinių 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

-Ti. --------- 1 ,„.r . ----------„ .

M. A. š I M K U S
Kol Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE ' 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi var+Imal, giminlv 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir idtoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

ftOMAS ŽUKAUSKAS .
4444 So. WESTERN AVE. A ■ 

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

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublk 7-1*41




