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— Izraelis paleido du egip
tiečius, kurie buvo sulaikyti prieš 
du mėnesiu.

tobusais smarkiai sumažintu tro
fiką gatvėse. Londono transpor- 
tacijos administracija kontro-
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komunistai nepradėtų keršyti 
pasikėsintojų giminėms Lietu
voje.

Prezidentai Nixon«$ paskyrė Dr. 
bert Osborn vidaus raikai y ministeri
jos kasyklų biuro direktorium. Iki šio 
metp Dr. Osborn buvo Penn$ylvin'io* 
Universiteto tyri nė j i my komiteto' vi

ceprezidentas.

Jau gaminama lempa, kurios šviesa bus labai panaši j vidudienio saulės šviesą. Mokslininkai šią 
lempą gamino pustrečių mėty, het dabar jau darbas eina prie pabaigos. Manoma, kad už po
ros mėty šią lempą galės įsigyti geros šviesos norintieji žmonės. Lempa stipriai šviečia, kai elekt

ros srovė pereina plo jytį chlorido sluoksnį.

ir kad dėl to bet kokie pasitari
mai su Bonna privalo iš anksto 
būti suderinti su rytinės Vokie
tijos “broliškos partijos” vado
vybės nusistatymu”.

HANOJUS ATMETĖ NIXONO PLAN4
šiaurės Vietnamas prezidento Nixono

• atmetė Per

tuvą. žydai bandė pagrobti vie- '
ną rusų lėktuvą Leningrade, bet . , .-.

nepasisekė. Bijodama, kad « > ^‘i škarau Janėnų.
i - ____ nemokami važiavimai aū-
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"Užčiaupta burna" Kremliui pasidarė pavojinga
MASKVA-MAINZ. — Vokiečių dpa klausia, ar Aleksandro 

Sotženicino laukia toks pats likimas, kokio susilaukė Boris Pas
ternakas? Solženicino draugai prisibijo, kad gavęs Nobelio pre
miją Soiženicinas bus dar labiau sovietinei sistemai nepakeliamas. 
'Prieš 11 mėnesių išmestas iš sovietų rašytojų sąjungos, sargalio- 
jantis rašytojas Soiženicinas tyliai leido vienišas dienas Riazanės 
mieste, kuris yra šimtų kilometrų atstume nuo Maskvos. Tatai 
baigėsi šio spalio 8 dieną, kai buvo paskelbtas Nobelio literatūros 
premijos jam paskyrimas.

Aleksandras Soiženicinas ten, 
laikomas sovietų vidaus politi
kos rakštimi, ir partija būtų 
“laiminga” jo nusikračiusi. Dar 
praeitais metais pats sov. ra
šytojų sąjungos sekretorius pri
pažino, kad “Solženicino raštai 
yra mums pavojingesni negu 
Pasternako”. Mat, šis išblyškęs, 
apžėlęs eks-kalinys nėra gražių 
žodžių poetas, bet yra kovotojas.

Praeitų metų lapkričio mėne
sį šis žmogus kaip nepageidau
jamas buvo išmestas iš rašytojų 
sąjungos ir jam pasiūlyta ap
leisti savo kraštą, Soiženicinas 
atsisakė: neapleido ir pasiliko. 
Jis pasiliko medžiaginiai visiš
kai neaprūpintas, tik draugų 
šelpiamas. Pasiliko tikėdamas, 
kad vis' dėlto vieną dieną jo raš
tus bus galima ir savo šalyje 
skaityti. Uždraudus spausdinti,

. jo raštai bebuvo gaunami multi
plikuotose rankraščių kopijose. 
Nepaisant to, ginčai dėl to žmo
gaus, kurį Jevtušenko pavadino 

' “vieninteliu gyvu. \ klasikįpio
laipsnio rašytojų”; vyksta ir to? 
liau. •

Solženicino persekiojimai pra
sidėjo -jau 1945 metais, kai jis 
buvo Rytprūsiuose suimtas, kal
tinamas kažką nepalankiai išsi
reiškęs apie Stalino režimą. Kal
tinamas bendradarbiavimu su 
priešu jis atsidūrė sovietinia
me koncentracijas lageryje ir 
1953- metais buvo ištremtas į 
Sibirą...' -

Po Stalino mirties įvyko re- 
habilitacija ir Soiženicinas pra
dėjo aprašinėti Stalino kacetų 
pragarą. Tik Chruščiovui pada
rius intervenciją, buvo leista 
spausdinti knygą “Viena diena 
Ivano Denisoyičius kyveni- 
me”. ’ . '

1967 metais Soiženicinas iš
ėjo į karą prieš sovietų cenzū
rą ir nuo to laiko užsitraukė par
tijos rūstybę.

Nelengva bus kompartijai su
sidoroti su tokiu žmogumi, kurs 
neseniai parašė: “Aš esu pasi
ryžęs, esant reikalui, prisiimti 
mirtį. Bet kiek gi kartų rei
kia mus mokyti, kol mes supra
sime, kad rašytojo plunksnos 
sustabdyti nėra galima”;

DUBLINAS, Airija. — Bom
ba, kuri, spėjama, sprogo per 
anksti, suplaišino geležinkelio 
bėgius arti Dublino. Vienas žmo
gus užmuštas, kitas rimtai su
žeistas. Kelios dar nesprogu- 
sios bombos rastos išilgai gele
žinkelio bėgius, vadančius į Mc
Kee kariuomenės barakus. Va
karykščiai buvo išsprogdinta 
geležinkelio linija prie Craiga- 
von, šiaurės Airijoj.

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. 
— šimtas dvidešimt septynios 
jungtinės tautosAatšventė savo' 
amžiaus 25 metų sukaktį budrios 
apsaugos atmosferoje. Visuose 
JT dangoraižių, aukštuose ir jo J penkių punktų, buvo pavadin- 
18 akrų kieme bėr parkuose bu- tas “taikos apgaule, mulkinimu 

“viešosios opinijos”.
Tai buvo Hanojaus pirmas 

formališkas atmetimas rimtai 
derėtis dėl taikos. Tačiau Pa
ryžiuje, kur .yra vedamos de
rybos, Hanojaus ir Vietkongo

WASHINGTONAS.*
■ planą karui baigti “oficiališkai ir kategoriškai' 
Hanojaus radiją buvo transliuojamas anglų kalbr ątsakym 
plano kritika ir jo pasmerkimas

Nixono planas, susidedąs iš

18 akrų kieme bei parkuose bu
dėjo pačių JT ginkluota sargy
ba. Buvo gautas perspėjimas iš 
FBI, kad anarchistų grupės kė
sinsis pagrobti kai kurių vals
tybių šiame susirinkime dalyvau
jančias galvas.

r^" oficialaus šiaurės Vietnamo vai
to 8 valandą Midway aerodrome ... . ..
keleivmiam lėktuvui Delta Air-. 
lines atskridus visi keleiviai bu
vo skubiausiai pašalinti ir lėktu
vas išieškotas. Dar lėktuvui te- 
beatskrendant iš Atlantos, kaž
kas paskambino, kad tame lėk
tuve yra bomba. Jokios bombos 
nerasta. Antras telefonu per
spėjimas kelioms valandoms su-», .. .., . .. ,
trukdė United Airlines lėktuvui .karo jegu V^tnaTno okupavmu. 
iš O’Hare aerodromo išskristi 
į Seattle. Taip pat jokios bom
bos nerasta.

"lomą planą pavadino visiškai ne- 
Hanojaus / pranešime sako- 

priimtinu.
ma, kad siūlymas paliaubų ir 
tarptautinės konferencijos, kuri 
spręstų Vietnamo klausimą, yra 
tik “apgaulingas manevras”, su
sietas su pratęsimu amerikiečių

Ilgame Hanojaus valdžios pa
reiškime sakoma, jog šiaurės 
Vietnamas pritaria Komunistų 
laikinos “valdžios” nusistatymui 

/ MANILA. — Smarkiam tai--atmesti siūlomą planą. Toji lai- 
fūnui nusiautus pietinį ir cent-. kinoji “valdžia”, kaip žinia, ko
rinę Luzoną, Filipinuose, 70 žmo- į munistų yra sudaryta Pietų 
nįų užmušta ir tūkstančiai liko j Vietname. Koks yra jos sąsta- 
be namų. Daugumas žuvusiųjų; tas, kol kas tikrai nėra žinoma, 
prigėrė, kai 93 mylių greitumo Nors Hanojus, jo.delegacija Pa-

PAGROBĖ SOVIETŲ LĖKTUVU 
NUSILEIDO TURKIJOJE

Pasipriešino lėktuvo tarnautoja, ji buvo 
nušauta Kaukazo padangėse

NEW YORKAS, N. Y. — Rusijos pranešimai sako, kad lietu
vių grupė, atostogavusi pietų Rusijoje, pagrobė sovietinį lėktuvą 
ir pabėgo į Turkiją. Pirmi pranešimai sakė, kad lėktuvas sudužo 
Turkijos kalnuose, bet vėliau paaiškėjo, kad pirmoji žinia buvo 
netiksli. Lėktuvas gražiai nusileido, visi keleiviai ir lakūnai sveiki.

NEW YORKAS, N..Y
sovietų lėktuvą tikrai pagrobė du lietuviai if laimingai nusileido 
turkų teritorijoje. Pagrobimui vadovavo tėvas su sūnum. Tėvas 
buvo tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, o sūnus neseniai buvo at
likęs karo tarnybą sovietų kariuomenėje.

Lėktuvą pagrobusių lietuvių vardai dar neskelbiami, bet tiek 
težinoma, kad tėvas paskutiniu metu buvo sovietinio sunkveži
mio vairuotojas, o sūnus ėjo gana aukštas valstybines'pareigas.

Taip pat paaiškėjo, kad’lėktuve, pakilusiame iš geriausio Juo
dosios jūros kurorto, buvo ir daugiau lietuvių. Pačiame lėktuve 
susirėmimas buvo labai stiprus. Lėktuvo tarnautoja neteko gy
vybės, o abu lėktuvo lakūnai, nenorėję lietuvių įsakymo klausyti,' 
buvo sužeisti. Lėktuvas vis dėlto saugiai nusileido. Iš viso lėk
tuve buvo 50 keleivių, iš Kaukazo skridusių į Odesą jr Maskvą.

George Meany apie 
sen. Edward Kennedy

Slaptas vizitas
VARŠUVA. — DP žiniomis, 

Varšuvos žinių agentūra su dide
liu pavėlinimu paskelbė, kad pra
eito mėnesio (rugsėjo 25—27 
dienomis) Lenkijos valdžios ir 
lenkų kompartijos kviestas “ne
oficialiu vizitu” viešėjo rytinės 
Vokietijos premjeras Stiph,

Nors vizitas apsuptas didele 
paslaptimi, nuspėjama, kad bu
vo tartasi dėl tarp Varšuvos ir 
Bonnos vykstančių politinių de
rybų. "Prezidentas” Ulbrichtas 
nerimstąs, kad nebūtų susitarta 
už jo nugaros. Stoph turėjęs įti
kinti Gomulką, kad “Vokiečių 
Liaudies Respublika” (taip sa
ve vadina komunistų valdomoji 
rytinė Vokietijos zona) yra “aL 
sakinga už socialistinių kraštų 
santykius su Vakarų Vokietija

vėjas sukėlė dideles bangas.
ROMA. 86 komunistų parti

jos nariai išstojo iš partijos kri
tikuodami jos ‘‘nuolankią” poli
tiką namie ir užsieniuose. Tų 86 
išstojusių tarpe yra ir Pio Mar
coni, Romos miesto tarybos na
rys. Italų kompartijos griuvi
mas tebevyksta nuo 1968 metų, 
kai Sovietų Rusija padarė inva
ziją Į čečkoslovakija.

— Suimtas jaunas separatis- 
•tų advokatas Montrealyje atsi
sakė tartis su valdžios atstovais 
apie nuteistų kriminalistų pa
leidimą. Valdžia nenori paleis
ti jau nuteistų separatistų.

— FBI pirma patyrė, kad An
gela Davis iš New Yorko telefo
nu pašaukė radikalą David R. 
Pointdexter. Vėliau pastarojo 
automobilį pastebėjo New Yorko 
motelio kieme. Įėjęs į vidų, 
agentai tame pačiame kamba
ryje rado Angelą Davis ir David 
Pointdexterj.

ryžiuje ir komunistų menama 
“valdžia” Pietų Vietname “ka
tegoriškai” atmetė prezidento 
planą, bet Washingtone (Vals
tybės departamente). vyrauja 
nuomonė,-jog tai irgi yra tik sa
vo rūšies manevras. Kadangi 
prezidento Nixono planas susi
laukė pritarimo ne tik Ameri
koje, bet ir Vakarų pasaulyje, 
tai Hanojus pasijuto nelabai sma 
giai, pateko į keblią padėti. Wa- 
shingtonas mano, kad tas “ka
tegoriškas” atmetimas plano nė
ra galutinis ir kad Hanojus pa
galiau bus priverstas rimtai 
svarstyti Vietnamo karo baigi
mą.

♦ Buvęs Illinois valstijos sek
retorius Paul Powell vakar bu
vo palaidotas Vienna kaimelio 
kapinės. Jis buvo pašarvotas ta
me pačiame name, kuriame prieš 
68 metus buvo gimęs.

♦ Sekmadienį, sp. 18 d/ Mar
quette Parke lankysis Ben Ada- 
mowski, sen. Ralph Smith, Ted 
Allen, Joe Woods, John Lanigan 
ir visai eilė kitų republikonų. Jie 
nori arčiau pažinti lietuvius ir 
jų reikalus. Jie susirinks Gold 
Cost Inn patalpose.

Tikslus pabėgusių sovietinės 
Lietuvos gyventojų skaičius dar 
nežinomas. Tiek tiktai težino
ma, kad didelė lietuvių grupė, 
turėjusi įvairias sovietu val
džios privilegijas, atostogavo 
įvairiose Juodosios jūros pakraš
čių, vietose. Jiems pavyko gauti 
vietos dideliame keleiviniame so
vietų lėktuve. .

Lėktuvui gerokai pakilus, du 
ginkluoti lietuviai įsakė vienai 
lėktuvo tarnautojai nuvesti juos 
pas lėktuvo kapitoną. Tarnau
toja atsisakė tai daryti. Keleiviai 
įsakė jai nedelsti, bet juos tuo- 
jairmuvesti pas kapitoną. Tar
nauto j ai dar atsisakinėjant, jie 
patys, pradėjo daužyti kapitono 
kabiną. Tarnautoja pradėjo var
toti jėgą ir neleisti keleivių pas 
kapitoną. Susirėmimų metu tar
nautoja buvo nušauta.

Sovietinio lėktuvo kapitonas, 
vietoj Odesos, tuojau pasuko į 
Turkiją, o kai pasiekė turkų te
ritoriją, tai prašė leidimo nusi
leisti. ■ Pradžioje turkai nenorė
jo leisti, bet vėliau, kai paaiškė
jo, kad lėktuvo kapitonas nebu
vo tikras mašinos valdytojas, 
leido nusileisti. Lėktuvas ilgai 
sukinėjosi, todėl ir pasklido gan
das, kad jis nukrito. Vėliau pa
aiškėjo, kad tėktuvas laimingai 
nusileido.

Platesnių žinių tuo tarpu dar 
nėra. Sovietų valdžia pranešė, 
kad jų lėktuvas buvo pagrobtas 
ir viena lėktuvo tarnautoja ru
sė neteko gyvybės. Manoma, kad 
netrukus turkų valdžia paskelbs 
platesnių žinių apie šį pabėgi
mą į Turkiją.

Londono būdingas 
transporto planas
LONDONAS. — Metropolinio 

Londono taryba svarsto planą, 
kad žmonės visais miesto au
tobusais, traukinėliais ir pože

mi miniais galėtų važinėtis be jo
kio važmos mokesčio.

Apskaičiuojama, kad autobu
sai gatvėse ir vieškeliuose dvy
lika kartų mažiau teužima erd
vės kaip automobiliai, gabenda-

♦ Papildomos radijo žinios sa
ko, kad du lietuviai, pagrobę so
vietų lėktuvą, pakilusį iš Krymo 
aerodromo, buvo ginkluoti re
volveriais ir rankinėmis grana
tomis. Jiems nereikėjo vartoti 
granatų, bet jie buvo priversti 
pavartoti revolverius prieš tar
nautoją ir abu lakūnus. Lietu
viai pirmieji pagrobė sovietų lėk-

» ■ ./• ' j
AS, — Georgę 
unijų sąjun- 

rezidentas, pa- 
arius. Edward 

geriausias ir

WASHINGTI 
Meany, Amerik 
gos (AFL-CIO) 
reiškė, jog sen. 
if! Kennedy bi 
tvirčiausias dėmėkratų kandi

 

datas prezidento pąstui 1972 me
tais. Tvirčiausias1 
atžvilgiu/ kad jis s urinktų dau
giausia balsų.

Tuo teigimu Me iny neindor- 
savo Kennedžio, o 
savo nuomonę. Ap ė Kennedžio 
populiarumą, Meaty sako, bus 
galima spręsti iš lapkričio 3 d. 
balsavimų. Mat, t;, dieną Mas
sachusetts valstijoje bus renka
mas senatorius. K<i 
ir vėl kandidatuoja 
abejonės, bus išrirktas senato- 
toriaus postui. Kl;
— kokia balsų daujuma, nes iš 
to bus galima spięsti apie jo 
populiarumą.

Bendrai kalbėdarias apie de
mokratus, Meany jareiškė, jog 
jiems trūksta tinkamos vadovy
bės, todėl jie ir yra labai susi
skaldę. '_____  Į

Badaujantieji Brazilijos ūki
ninkai įsiveržė į valdžios sandė
lius ir išsivežė maistą. Ceara 
provincijoje buvo didelė sausra, 
ūkininkai liko be maisto.

EI

♦ Prezidentas Nixonas pasi- j lįuoja apie 900 ketvirtainių-my- 
rašė įstatymą, kuris skiria dide- plotą. Laisvas važinėjimas 
les bausmes namų sprogdinto- rniestui kaštuotų apie $322 mi- 
jams ir valstybinio turto nai-.įjjonus metams. Tą sumą su- 
kintojam, bibliotekų grobėjams. (renkant iš pakeltu nuosavybės 
Prezidentas pareiškė, kad FBI .mokęsčių,' kiekvienam Londono 
sučiupo kelis kartus iš policijos namų savininkui kaštuotų apie 

Anrrfiln TlaviC » inagų pasprukusią Angelą Davis, 
ji sučiups ir kitus sprogdintojus.

♦ Pradžioje buvo paskelbta, 
kad sovietiniame lėktuve, sau
giai nusileidusiam e turkų teri
torijoje, buvo 50 keleivių. Tur
kų valdžia oficialiai paskelbė, kad 
iš sovietų teritorijos į Turkiją 
atvežtas 51 keleivis. Turkų val
džia tuo tarpu dar neskelbia nusi
leidusių keleivių vardų. Turkai 
pirma nori išsikalbėti su kiek
vienu turkų teritorijon pateku
siu keleiviu.

♦ New Yorko teismas nutarė; 
išsiųsti suimtą Angelą Davis į sPa“° dieną. 
Kaliforniją, kad vietos teismai 
galėtų teisti ją nusikaltimo vie
toje. Jos pirktais revolveriais 
buvo nušautas federalinis teisė
jas.

Buvo pasklidęs gandas, kad 
ruošiamasi pagrobti Angelą Da
vis, kai ji iš New Yorko bus ve
žama į Kaliforniją. FBI ėmėsi 
priemonių, kad suimtoji būtų 
pristatyta Kalifornijos teismui 
nepagrobta. Visi suimtąją sau- 
gojantieji pareigūnai įspėti apie 
galimą bandymą išlaisvinti su
imtąją.

♦ Komunistai atmetė prezi
dento Nixono pasiūlymą Pietų 
Azijos taikai. Jie reikalauja, kad 
Amerikos karo jėgos būtų at
šauktos be jokių sąlygų.

♦ Vietnamo prezidentas Thieu 
pareiškė, kad negali būti jokios 
kalbos apie koalicinę vyriausy
bę su komunistais. Komunistai 
jau kelintas metas žudo taikius 
krašto gyventojus, todėl negali
ma jų įsileisti į koalicinę vyriau-

*sybę.

Nepriklauoma Fiji
NEW YORKAS.—Fidži (Fiji) 

salynas Pacifiko okeano piet
vakariuose praeitą antradienį 
pasidarė 127-sis Jungtįnių Tau
tų narys, priimtas J. T. visuo
tinio susirinkimo balsų daugu
ma. šis salynas su 500,000 gy
ventojų per 96 metus buvo bri
tų kolonija, kuri pilną nepri
klausomybę gavo šeštadienį,

Patrick V. Murphy, naujas New Yorko 
policijos viršininkas. Prieš 25 metus 
jis buvo paprastas Brooklyn© polici
ninkas, o šiandien jau paskirtas did

miesčio policijos vadu.

Net republikonai 
nepatenkinti Agnew

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew savo netak
tiškomis kalbomis sukėlė nepa
sitenkinimą nestik tarp libera
liškų respublikonų, bet taip pat 
ir tarp žinomų konservatorių.

Colorado valstijos senatoriai 
Allot ir- Dominick pareiškė, jog 
jie yra susirūpinę Agnew kalbo
mis, kurios kelia pasipiktini
mą tarp daugelio respublikonų.

Vidurinės valstijos žymus se
natorius pareiškė, jog Agnew 
meškiškai pasitarnavo, palygin
damas sen. Goodell su Christine 
Jorgenson, kuri buvo gimusi vy
ru, o po operacijos tapo mote
rim.

— Kanados vyriausybė nu
traukė diplomatinius santykius 
su Formozos valdžia.



ALFONSAS NAKAS

Mire dr. A. G. Sack

Tik dabar, beveik po dviejų 
mėnesių po mirties, turiu progą 

•jį ■ paminėti. Gydytoją visa sie- 
la ir visu kūnu, šiame krašte 
gimusį lietuvį, kuris lietuvybę 
praktikavo kartu su profesija, 
kabinete.

. Detroit News dienraštis (1970. 
VUI.17> jam paskyrė 24 vienos 
skilties eilutes. IŠ*jų sužinojo
me, kad medicinos doktoratą jis 
įgijo University of Michigan 
(Ann Arbor’e). Kad buvo II Pa- 
saulinio karo veteranas (tarna-

• vo kaip kariuomenės gydytojas). 
Kad "buvo Providence ligoninės 
personalo narys (member of 
the staff) '43-j us metus ir kad 
1959 buvo vyriausiu personalo 
nariu (Chief of staff). Kad mi
rė' 69-rių. metų, paliko žmoną, 
sūnų, dukterį ir vieną vaikaitį.

- Laidotuvių metu, Haley Fune
ral Home, paaiškėjo, jog buvo 
gimęs 1900 lapkričio 10 d. ir mi
rę 197() rugpjūčio-15 d.

IŠ - anksčiau' žinojau, jog j is 
bųVuk^^^iširbą lietuvių šei
mos5 if : jo tėvas vadinosi Sa- 
kalauskas.-Nęsu-tikras, ar tė- 
v^bhvo^ąi^lakjBia^ ar ūki- 
nihkaiTr ar jis gimė W. Virgi- 
nijoj, ar Pėnnsylvanijoj.
, Mano šeimos ir mano likimas 

f-sw jokiu kitu gydytoju nebuvo 
taip, tampriai suristas, kaip -su 
velioniu dr.- Anthony G. Sack. 

' Pirmą'kartą jo kabi net e fW.
Grand Blvd, ir 12th Street šiaur- 

. vakariniame' kampe) atsidūrė- 
. me 1950- pradžioje.. Jis “gim- 
; dė” mūsų tvaikui (puikiausiai, 
'gausiu žodynu, lietuviškai kal

bėdamas, ,vįs dėlto — Ir visai

rimtai — pasakydavo, jog “aš 
tą vaiką pagimdžiau”, kur rei
kėjo sakyti “mano priežiūroj gi
mė”,- ar “aš priėmiau” > jis tai- sa
kydavo su tokiu pasitikėjimu, 
tikrumu, kad niekas nedrįsdavo 
jo kalbos pataisyti). Jią kar
tu su kuriuo kitu chirurgu darė 
mums operacijas. Jo j ligoninę 
pasiųsti ir jo kabinete praleido
me šimtus, gal tūkstančius, va
landų. Nes visa tai vyko per 18 
metų, o per 18 metų daug ko at
sitinka penkių asfnenų šeimai. 
Jis mane tikrai kartą išgelbėjo 
nuo mirties, kai pačią paskutinę 
minutę kreipiausi su kraujuo
jančia duadenos žaizda ir jis 
diagnozę tuojau nustatė. Jis tik 
nepražudė mano vyriausio sū
naus, neatspėjęs sprogusio apen
dicito. Kai po poros savaičių 
kovos su mirtimi jaunuolis atsi
gavo, dr. Sack atėjo prie jo1 lo
vos ir, mano žmonos ir mano 
akivaizdoje, atsiprašė. Keletą 
kartų kėlėme j j iš miego' vidur
nakti ir paryčiui ir vėl keletą 
kartų j namus jis atskubėjo pa
likęs pacientus ligoninėje arba 
savo kabinete. Jo honoraras tik 
retai susilygindavo su kitų gy
dytojų honoraru, nes, infliaci
jai siaučiant, jis niekaip nesu
skubdavo su kitais honorarą pa
kelti. Neatmenu, kai jis iš ka
bineto būtų ilgiau kaip dviem- 
trim savaitėm dingęs/ Jo atos
togos, jei neklystu, praeidavo 
Detroito pašonėje, prie mažo eže
rėlio, kukliame nuosavam vasar
namy. . A

Tokių lietuviškų seimų, kaip 
mano, jis turėjo keletą šimtų. 
Gal ne visas iš karto, nes vis 
būdavo nepatenkintų, nuo viė-

NOW-AT GLASER’S

r*

MAGIC CHEE

COSTS LESS
THAN

YOU THINK

K cooking;

no prie kito gydytojo besiblaš
kančių. Bet tikrai keletas šim
tų lietuvių šeimų, ir daugelis pa
vienių, buvo' jo gydyti. Be šbe- 
jo, daug daugiau būvo be lietu
vių kilmės pacientų. Jo kabi
netas visada buvo perpildytas, 
iki... iki, nebesu tikras, 1967 ar 
1968 jis gavo kraujo į smege
nis išsiliejimo smūgį. Kuo tada 
kabinetas užsidarė, atsistaisęs 
jis dar' liko Provindence ligoni
nės konsultantu,' bet pilnu gy
dytoju jau nebetarnavo.

Nuėję atiduoti jim paskutinę 
pagarbą ūf paskutinę kartą ačiū 
j arti pasakyti, radome daug žmo
nių, bet maža lietuvių. Mano 
žvilgsnis slankiojo nuo jo ra
maus veido prie rožančium ap
dengtų, patinusių pirštų ir di
delis graudumas apniko. Antho
ny G. Sack, M. D. gulėjo kars
te. Vyras, kuris darė viską, kad 
jo pacientui sulauktų ilgo am
žiaus, bet nedarė nieko, kad pats 
ilgiau gyventų, čia gulėjo ma
no brolis ir mano tėvas, kurio pa
glostytas, suramintas, receptais 
apkamšytas, grįždavau namo su 
nauja viltimi. Dabar dalis vil
ties su juo mirė. Išėjo gydyto- 
jas-idealistas ir jo vieta visam 
liks tuščia.

Ramybė tebūna Tau, gydyto
jau Antanai, ir visų savo tautie
čių vardu ačiū Tau už daugelį 
gyvybių ir daug sveikatos*

Kiti -mirusieji
Iš neseniai Detroite mirusių 

žinomesnių lietuvių čia jau ki
tų buvo'aprašyta a. a. Stasė Pra- 
nėnienė. Noriu bent trumpai su
minėti dar du, kurių biografi
nių davinių, deja, po ranka ne
turiu.

Marija-Lapaitytė-Juškienė mi
rė 1970 rugsėjo 7 d. Gimusi Gu
delių kaime, Vilkaviškio apskri
ty. Šu Juozu Juška šeimą su
kūrusi, gyveno Kaune, Vokieti
joj — Ravensburgė, Amerikoje 
— Dėtroitė’ir'Warren, Mičh. Iš- 
auginė' dukterį Vidą (Matnlie- 
nęL Buvo išstmokslinusi, inte- 
ligenfišką, maloni moteris. Mirė 
po febai ilgos, sunkios ligos. Pa
laidota rfoly Sepulchre kapinė
se.

Stepas Dfyzšf mite 1970 spa
lio^ 2 d. friės keletą mėnesių 
nugalėjęs pirmą širdies priepuo
li, paskui antrą; pagaliau, dar 
kažkokioms komplikacijoms iš
tikus, nebeatsilaikė. Buvo riau- 
jasis ateivis, didelis patriotas, 
lietuviškos spaudos mėgėjas, L. 
B. if kelių kitų organizacijų na
rys.- Jį gerai pažirtojo keli tūks- 
taričiai Detroito Hėtūvių jau vien 
todėl, kad jis savo žmonai Sofi
jai,- vestuvių ir kitokių visuome
ninių balių' vyriausiai šeiminin
kei,- talkindavo. Jis, dažniau
sias vaikščiodavo tarp stalų ir 
puotaujantieji jį prašydavo vi
sokių patarnavimų. Jo plati šyp
sena niio- veido retai tedingdavo 
ir niekada negirdėjau-, kad jis! 
kur pakeltų balsą. Net stebiuo
si, kad toks lėtas? flegmatiškas, 
galėtų su širdimi į konfliktą su
eiti. Jis nebuvo senas, gal arti 
60 metų;* Stepas irgi buvo pa
laidotas Holy Sepulchre kapinė
se. Jo laidotuvių metu Detroi
te nebuvau.

Vedė R. Svkauskaš-Sakis

Rimgaudas Sukauskas-Sakis, 
teisių mokslus pereitą pavasarį 
baigęs,-1970 rugsėjo 12 d. vedė 
panelę Penelopę Chciklas. Su
tuoktuvės įvyko* Our Laly Queen 
of Heaven bažnyčioje, o ves
tuvinė puota

J didelę Bradford©, Pa., maisto krautuvę patekusi beždžionė tuo- likų maistas.
jau pribėgo prie maisto indo. Ten buvo pardavinėjamaas kra- tas gali būti geras krahkams, bet nė beždžionėms.

Beždžionė paragavo ir nutarė, kad kralikų maiš

ius atvežę Juozas Sodaitis stf po-no ir Elenos salėje. Puotoje 
dalyvavo apie 300 svečių. Puo
ta buvo nepaprastai rūpestingai 
paruošta ir svečiams nieko ne
trūko. šokiams grojo pats ge
riausias Žeria orkestras. Visuo
menininkai Antanas ir Bronė Bu
kauskai metų laikotarpy į gy
venimą išleido antrąjį sūnų. Ad
vokatas Rimgaudas Sukauskas- 
Sakis žada pasilikti Detroite ir 
tarp lietuvių. - • ■
Bagdono tapybos paroda

Įvyksta 19'0 spalio 17-25 die
nomis, Lietuvių namuose. Ma
tysime 40 Jo modernių paveiks
lų, jų tarpe keletą didelio for
mato drobių. Parodos atidary
mas bus sekmadienį, spalio 18 
d., 12 vai. Parodą rengia A. 
Butkaus šaulių kuopa.

A. Tamošaitienės kilimai 
Windsore

Dailininkę' Anastazija Tamo
šaitienė Wiiidsoro universitete

pora kartųC pasirodė anksčiau. 
Tuomet buvo eksponuojami dai
giausia jos,tapytos kūrimai.

Dabartiniu metu, nuo 197(T

bei Italijos miestuose ir buvo 
gerai įvertinta.

Rečitalis įvyksta šeštadienį, 
spalio 24 d. Lietuvių namuose. 
Pradžia —.7:30 vai. Koncertą 
rengia ateitininkai.

Arbartės paveikslu paroda
Bus 1970 lapkričio 28—gruo

džio 6 dienomis Lietuvių na
muose. Parodos surengimu rū
pinasi . Lietuvių 'Gydytoj ų Žmo
nų pagelbinis vienetas. Apie pa- 

>čią Rasą Arbaitę ir jos' paveiks
lus pakalbėsiu kita proga.

J. Garliausko vestuvės
Jonas E. Garliauskas, žurna

listo bei' visuomenininko Stasio 
ir Ernos Garliauskų sūnus, 1970 
spalio 10 d. Holy Redeemer baž
nyčioje buvo sutuoktas su pane
le Sandra Pisha. Tą patį vaka
rą Lietuvių namuose įvyko ves
tuvių puota, kurioje dalyvavo 
apie 150 svečių. .

Keleto .mėnesių laikotarpy 
vedė abu. ’ p. Garliauskų ‘ sūnūs.

Pats Balfo rinkliavos 
A įkarštiĮ;

seks vaišės. Iš anksto bflietuš 
įsigyti galima pas Kazį Gogelį, nia buvo gerokai nusivylę pu
tei. 535-6683, arba, pas Vincą 
Kankalį, tel. 581-6218.

Lietuviy grafikos paroda

Spalio 10-11 dienomis Lietu
viu namuose buvo' suruošta de
vynių lietuvių grafikų darbų 
paroda. Matėme Vytauto Igno, 
Vytauto K. Jonyno^ Alfonso 
Krivicko, žibunto Mikšio, Vac
lovo Rato, Juozo Sodaičio, Al
girdo Šimkūno^ Telesforo Va
liaus ir Romo Viesulo kūrinius. 
Nei vieno nebuvo daugiau kaip 
10, o mažiausia 6, viso 73- pa> 
veikslai. Daugumą sudarė juo-, 
da-balta grafika, bet būvo ap
stu ir slapvotosios. Buvo gan 
abstrakčių, bet buvo ir klasiš
kų kūrinių religiniais ir liaudies 
motyvais. Lietuvių namų paro
dų salė trumpam"sušvito pačių 
geriausių mūšų tos rūšies daili
ninkų pačiais geriausiais kūri
niais. Betrūko tik Viktoro: Fė- 
travičiaus, kad turėtume viską, 
ką svečiose šafyšė mūšų grafi
kai sukūre. '

(Parodą laimi prabėgomis ap
žiūrėjau' šeštadienį, spalio 10ę 
atėjęs į vestuvįjį puotą. Daugu- 
ma to' vakaro lankytojų irgr bif- 
rvo vestuvių dalyviai. Paveikš-

blikos negausa. Jų nuomone, pa
roda buvusi neblogai išreklamuo 
ta, bet man atrodė, kad rekla-

vo ir vietinių, sąlygas pažįstan
čių, globėjų, nes oficialia paro- 

MĮoŠ rengėja būva NeW .Yorko 
knygų leidykla Gabija. Neįpras
ta, irtai, kad paroda atsidarė 
spalio 10 pavakary, d sekančią 

; dieną pavakary ar vakarė tų- . 
rėjb būti ūž^ryta. Taigi, ji tę
sėsitik apie parą, gal, porą va- 

’ landų ilgiau. E>effoitiečiai yra 
įpratę į du savaitgalius: pirmą 
apsižiūri, antrą ateina pavėfks- 
lųįsigyti.

Kadangi fžšaū sekmadiėhio 
ryteliai nežinau! kokie bus bu- 
vę- rezultatai. Man šakė, kad 
spalio ii parodą- oficialiai atida
rgs (vidudienį) Vytautas Ogil- 
įis- J . A f 

c ..šiaip ar- taip imtume, minima 
grafikos paroda yra fenomena- 
lus įvykis mūšų pilkame gyve
nime.- Vargų ar kada vėl turėsi
me progą iš karto pamatyti be- 
^^eikvisų-mūsų grafikų .kūrinius.

ta Balfo centro direktorės Elz
bietos / Paurazienės (ji rinklia
vai vadovauja) ir ši spali vyk
do piniginę rinkliavą. Tub tar
pu rinkėjai lanko tų lietuvių 
namus, kurių- adresai5 yra žino
mi. Visi tie tautiečiai, kurie ad
resus pakeitę ar kurių atsilan
kę rinkėjai neras namuose, rin
kliavai baigiantis yra prašomi 
savo aukas pasiųsti paštu. Ad
resas:-Mrs. Elizabeth Paurazas, 
17403 Quincy, Detroit,- Mich. 
48221. Norintiems prieš tai- ką 
nors išsiaiškinti,- patartina skam
binti p. Paurazienei telefonu, 
nr. UN 2-3298.- A

Tik priminęs, kad Balfo rin
kliava yra vykdoma, daugiau 
ką nors apie tai, manau, nebe
turiu rašytu Naujienų skaity
tojai yra tiek inteligentiški, su
sipratę* lietuviai ir humaniški, 
kad'Balfo reikšmę aiškinti bū
tų bereikalingas darbas. .,«• .

Rodi jo klubo sukaktis

Amerikos Lietuvių Balso’ ra
dijo klubas šį rudenį švenčia 25- 
rių metų gyvavimo sukaktį. Su
kaktis iškilmingai bus paminė
ta Lietuvių namuose lapkričio 
8 d. Minėjimas prasidės 12:30 
vai. akademine dalimi, o po to

ta jos kilimų paroda. Yra-išsta
tyti 23 darbai, iš ,kmių, kaip ka
talogas rodo, 9 jau yra skolin
ti iš juos Įsigijusių- asmenų.

Paroda randasi Universiteto 
centre ■ 1 (University Centre), 
Assumptkn' Lounge patalpoje. 
Atidarytą kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 110 vai. vakaro; Wind
sor© universitetą surasti labai 
lengva, nes jo pastatai yra iš
sidėstę visiškai- po Ambasado
riaus tiltu. Per- pirmą savaitę 
parodą aplankė jau ir nemažas 
būrys Detroito lietuvių.

V. Čižauskaitės rečitalio

Violeta čizauskaitė-Balčiūniė- 
nė, viena iškiliausių JAV lietu
vių dainininkių! į Detroitą atva
žiuoja su nauja dainų rečitalių. 
Detroite augusi, pradžios ir vi
durinį mokslą čia baigusi, dai
nininkė savo karjerai ruošėsi 
Terre Haute,* Ind-., Florencijoj ė, 
Italijoje, Bostone, Mass., — mu
zikos kolegijose ir pas privačius 
mokytojus. Studijuodama dra
mą ir dainavimą ji naudojosi vi
sa eile stipendijų, kurių jai nie
kada netrūko. Nors iš muzi
kos jau turi magistro laipsnį, 
bet studijas tebetęsia ir dabar. 
Yra koncertavusi keliuose JAV

A.ingųju bus buvę nedaug.

- -s Apie senus laikus,
. -Kai-aitvarai ir laumės, ,

• Skrajojo po laukus.;.
A v • S; PeforšpnienS

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ' ne mažiau*, kaip žaidimai ’ar 
krykštavimai. Naujienose galima' gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 

.yiPTnq bei jaunimui: 7 . ' ; .
Į .1. Antanas. Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. DideEč fofmato, spaus

dinta stambiomis raidėmis, dali. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL : *

2. Vanda Frankiėnė- Vaitkevičrerie, sOKGLADfNIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, ^a- 
žus leidinys. $1,50. , . J

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams.' Dai& V. Siman-
kevičiaus iliustruota,, .130,,psl, ... .y >AA Ai ' v

4. Stasė Vanagaitė- - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, Metais viršeliais, gausiai dail. J.* Kiburo • iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol. j

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl^ $1,00.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos; Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217- psL 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS; apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis,- SENOVĖS LIETUVIŲ DlĖVAl, mitOlogijOs posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės-lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl,, $1X10. ' . ;

Nedaug kas žino, kad didysis AulStaičių krašto ganytojas’ vysk A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šileli, Įrodyti nutautėju šiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje*... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų ififisų jaunieji iėpėfvertfnt TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai it rašytojai savo kūrimais toli pralenkia pigių išsireiškimu kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasminius vaizdus 
bei nuotaikas šėlos gelmėse, liekančius visą amžių.'

N.A t Ji E N4 Sį
1739 So. HALSTED St, CHICAGO, ILL.
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Magic Chef Chateau adds leisure hours to your 
day with two level cooking. Bake m either ovtfL 

;; Plus k)Wer roll-out broiler. Tinted glass window 
door lets yO'ti cook cohėeniently, privately. Only 
3Cr wide. Cook top and oven door remove for 
ėąsy ^eahihg.-

Clock with 1-hour

5115-5123 So. Kėdzie Avė. PRospect 6 -1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Mutual Federal! 
Savings and Loan
221-ž W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

' TeL 847-7747 '
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PER ANNUM

ON SAVINOS CERTIFICATES
OP $10.006. Oft MORE.

2 YEAR MATURITY
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Paid and . 
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Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 PJ4.
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Balys Sruoga su V. Daugirdaite-Sruogiene Kaune, apie 1921 metus

Golgotos kančiose .priaimanavo

j e istorinėje operoj e: “Radvila

Juozas Pronskus

STATE

per pusant-

Rockfordą

Ein feiner alter Weinbrand, 
vorzueglich wenn man ihn 
pur geniesst, anregend als 
ASBACH MIT SODA oder 
ASBACH “On the Rocks’*

gy, Giedraičių gadynę, istori
nės tiesos šviesoje-parodydamas 
tų didvyrių veidus,kurie pasiro
do biivęi labai žmoniški, lietuviš
ki, kad; ir su ydomis, bet savi 
meilės ir pagarbos verti ryžtin
gi tautos ir valstybės gynėjai.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimpjimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben-

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

Tegersiu per savaitę vieną kartą, 
Šeštadieniais tiktai pavakary!
Kaip mirti, kad taip daug gerų dalykų 
Pasauly, kur net paragaut neteko!

SOLE AGENTS: GERMAN DISTILLERIES (.TP. NEW YORK10OO1/

der grosse Weinbrand 
aus Rūdesheim am Rhein

Būk palaimintas Baly. Išsipil
dė. Cbnsummatum ėst. Tavo 
kūnas jau 23 metai ilsisi tavo 
numylėto ir apdainuoto Vilniaus 
šventajame kalne, o tavo dvasia 
prie kryželių stovi smūtkeliu ir 
milžinkapiuose varpais., skamba 
ir per amžius skambės, kad ne 
tik-pavergtoje Lietuvoje po sto
ra miline, bet ir plačiajame lais
vajame pasaulyje po smokingu 
neliautųs plakus lietuviška šir
dis!

• Alus be putos, duona be 
plutos, graži panelė be vainiko.

(Marios, žemė, saulė)

Perkūnas”, iš kurios norėtųsi ko 
ne visas arijas pacituoti. Kadan
gi tatai neįmanoma, tad libretą 
turintieji tegul atsidėję paskaito 
Sofijos laišką Jonušui Radvilai, 
Perkūno sūnui (pusi. 42), Jonu
šo ariją (pusi. 43), Sofijos mal-

Gale gryčios raguolis t kabo.
... *• (Mėnuo)

duetą (59), Sofijos ariją “Var
gas baltai ramunėlei” Radvilos 
kalbą vyskupui Giedraičiui (p., 
113) ir kt. .

Pavyzdžiui Radvilos Perkūno 
atrėžimas vaitui Buožiui:

KLUBE 
spalio 18 die- 
e nevalgome 
oiami Rock- 

bieiuliai 
visiems

nežinoma, 
ma

lki pasima- 
ietuvių Klu- 
įšeimininkai 

turi paruošę ne vieną siurpri-

• Ir boba žino, kodėl ožys 
pieno neduoda.

Yes I want to lose five pounds overnight. Please rush by mail 
I CANADIAN' BLITZ DIET. I enclose S3.Q0 cash, money' order, 
1 or cheque (Sorry no C.OD.’s). ‘ ? k -
Į If payment by cheque enclose $3.50 to cover handling costs.
| CANADIAN BLITZ DIET- . ' . -
. . 203-15104 Stony Plain Road/
I EDMONTON, Alberta, Canada 'hb-
I NAME „ 
{ ADDRESS

I CITY

Taupyme Indillal 
Apdrausti ikl $20,000.

Apie du trečdaliai vaiky visame pa
saulyje gema be jokios gydytojo pa
galbos. Jie gema paprastose bakūžė
se be ligoninės arba net akušerės 
priežiūros. Paskutiniu metu labiau
siai atsitikusiame kraite apmokomos 
moterys, kad jos galėtg būti naudin
gos gimdyti pasiruošusioms moterims. 
Paveiksle matome mokyklą baigusią 
Tajaus akuierg, dviračiu važiuojančią 

padėti moteriukei.

Žiūrėkit, žmonės, į mane. Pažįstat?- 
Aš — etmonas didysis Lietuvos 
Ir Vilniaus vaivada. Paskendęs turtuos, 
Pagarsintas Europoj karo vadas 
Prieš jus kaip vaikas stoviu, be kepurės, 
Nedrįsdamas ąkių pakelt j dangų, 
žiūrėkit į mane. Aš, žilas senis, 
Per visą amžių kovose kapotas, 
Lenkiuos prieš jus lig žemės ir drebu, 
Kad nesuspėsiu visko pasakyti,

Prieš 6 mėn. Jack Wade namuose, 
Oblong, ill. - atsirado pelėda, priprato 
prie namy bei žmoniy ir tapo šeimos 
įnamiu. Viskas būty labai, paprasta, 
bet tas rimtas paukštis, laikomas moks
lo ir šviesos simboliu mėgsta suptis..

Beje, Balys Sruoga tikrai bene 
pirmasis ir tą vargšą Jogaila, 
kurio tikrai gaila, padarė pasi
gailėti ir mylėti vertu lietuviu 
žmogumi.

Sruogai savita, kad jis kaip 
didis dailininkas skulptorius ar 
tapytojas savo charakterius pil
do, tapo ir dažo drąsiais mos
tais, ryškiomis varsomis ir aiš
kiais bruožais. Juos gali pamil
ti ar jais pasibaisėti, vidurinių 
pilkumų nėra. Štai kad ir Ka- 
zimiėro Sapiegos, kunigaikščio, 
didžiojo Lietuvos etmono, Vil
niaus vaivados žodžiai į lietu
vius:

tai: “Karaliau Vytaute! Atleisk 
klajūnui, Kad tavo vardą keik
damas minėjau!... Radvilos Per
kūno įsakymą savo sūnui Jonu
šui vestuvių su Sofija puotos 
nelaukus “tuoj ruoštis žygin 
prieš Maskvą... arba Jogailos 
išpažintį riteriui Siesčencui:

Vokietijai trūksta 
170,000 mokytojų ,

Bonna. (dpa). Vakarinėje Vo
kietijoje bendro .auklėjimo 
mokykloms trūksta apie 170, 
000 mokytojų, praneša GEW 
(profesinio auklėjimo ir mok
slų) pirmininkas Erich Frišter. 
Jo apskaičiavimu, iš bendro 
467,000 mokytojų skaičiaus 
trūksta daugiau kaip trečdalio 
— 36 nuošimčių mokytojų. “

. Baliui Sruogai į kreditą rei
kia ypatingai įrašyti tai, kad jis 
bene pirmas pasistengė lietuvių 
literatūroje, scenoje, taigi ir gy
venime, atkurti tą Lietuvos isto
rijos laikotarpį, kurį, kaip ne
lemtosios Liublino unijos 'sai
tais painiai susiraizgiusi su Len
kija, Jaunoji Lietuva nelabai ir 
benorėjo nuodugniau pažinti, bū-

Jau išėjo seniai laukta v
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 e. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba paSiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, Ill 60608

Nuo perkūno trenksmo iki 
šaltinėlio čiurlenimo

Balys Sruoga, kaip istorinių 
charakterių ■ maestro, sugeba ir 
į tų charakterių lūpas įdėti jų 
pačių charakterius bei jų uži
mamą vietą atitinkančius jaus
mų ir nuotaikų simbolius — žo
džius — nuo perkūno griausmo 
iki lakštutės čiulbėsio, nuo vul
kano iki šaltinėlio. Ypač apstu 
švelniausios kalbos pavyzdžių

1800 So. Halsted St . Chicago., Ill 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Mago lūpomis ir -
f v'mirusieji kalba

. Ugningą meilę Lietuvai savo 
atkurtų didvyrių lūpomis Balys 
Sruoga sugebėjo išsakyti stačiai 
apoteoziškai. Norėtųsi nurašyti 
Švitrigailos atsiprašymą Vytau-

Didis dailiojo žodžio skulgforius dailininkas 

(Tęsinys)

;as «nenus- 
ia, kad jie 
svečių 'bus, 

žino- 
juo geriau.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius ųuo mė
nesio pirmos. . ?

Gyvenimą tylėjau mano visą. 
Kenčiau... Nebegaliu! Širdis pratrūko. 
Tėvynėj mano aš nebegaliu 
Bebūti aklas, kurčias, nebylys!
Kai Vilniun atvažiuoju man kitaip... 
Čia viskas miela širdžiąi. Man čionai 
Lengviau alsuot. Kalnai kalneliai, klonys. 
Neries bangų švelnioji pyniava...
Prie vieškelio plataus sodai vyšnių... 
Lakštingalos giesmė alyvų krūmuos... 
Net dargana, šalna rudens vėlyvo — 
Kaip laimės sapnas Viešpaties paunksmėj 
Lankau senas vietas. Kaip tremtinys!
Ir vienas skausmą — vienas — slėpt turiu

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

NEW CANADIAN BLITZ DIET
LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT! Į

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DAY reducing formula! Have your wholesome, yummy 
“Blitz”! (4 mystery meals) — Go to bed! Wake up! and 
you have lost 5 pounds. Unbelievable. Sure! But it works: 
Every time. OR YOUR MONEY BACK! SPECIAL- OFFER: 
(limited period anly): $3.00. '

nių šeimininkių. 
bei patčių, Rockfo 
svetingumo ir mid iirdumd!

Iš Chicagos tas S-jO mylių au 
tomobiliais nulėkti 
ros valandos dab|r tai patys 
niekai. Arkliais 
nuvažiuoti, tektų gerokai išalk 
ti, o tačiau mūsų 
važiavo! Juo labiau nepasilik 
sime mes.

Nors tiksliai da; 
bet jau girdėti, kad kelios 
šinos bus pilnos, 
tymo Rockfordo Li

šį sekmadienį, 
na, niekas nam 
pusryčių? Važi] 
fordą, kur Naujienų 
patiekia pųšryčį 
Naujienų draugaft

Pusryčiams lai 
tatytas,' o tai rėiš 
truks kol .: alkanų 
kad ir visą dienelį bet, 
ma, juo anksčiau.

Kas Inežino ' gaįsaus Rock
fordo Lietuvių Klų x> ir j o šau- 

pa tiekiamų 
do lietuvių

Kai ateina piovėjelis —
Rasele sutirpsta!...

O štai visiškai skirtingo “žanro” pavyzdys: broliuko Bružiuko
;<malda”: L

Karalius kitas mano * Lietuvoj! ' ; h 
Nesupranti? Tai rūsyje suprasi, — f 
Trumpai tau laukti reikės tokios viešnage

arba Katkuvienės arija:

Jaunos širdys mergužėlių —
Kaip gėlelės pievoj; Į
Tinka puošti vainikėliui
ir altoriui Dievo. U

. . jį
Saulėj šildosi, linguoja, 
Ugnele pritvinksta, — 
Kur bernelis uždainuoja — 
Ten žiedelis linksta.

' .. r1
Jaunos širdys mergužėlių

švenčiausia Motina! Pasigailėk 
Manęs! Dar leisk man žemėj pagyventi! 
Kodėl turiu aš mirt? Aš — vienas, jai nas? 
Kad man gyventi nė kiek nenusibodo, 
švenčiausia Motina. Ar ten danguj 
Pas jus jau.numirėlių pritrūko, 
Kad aš pasidariau toks reikalingas? 
švenčiausia Motina.- Aš tavo garbei 
Apeisiu stacijas triskart!
šventas Mišias užpirksiu!... Per savai :ę 
Aš pasninkausiu tris dienas ir vyną

Užbaigai pasirenku Balio Srųo- šaukusiam miniai suklaupti prie 
gos atkurto Kazimiero Sapiegos 
atsakymą kunigui Malakauskui,

Ne, ne! Bajorų mirė Lietuva, 
Ne mūsų ! Ji žiemos iškentusi šaltį, 
Dainuojančiu pavasariu suūš. 
Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, 
Iš gilmenų sugaus gyvybę tokią, 
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterės ir Elbės šlaitai! 
Į Lietuvą žiemoj ančią einu.
Prie kryžkelių stovėsiu smūtkeliu, 
Milžinkapiuos varpais skambėsiu, 
Kad speiguose .po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis...
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Mirė dr. A. G. Sack
Tik dabar, beveik po dviejų 

mėnesių po mirties, turiu progą 
jį paminėti. Gydytoją visa sie
la ir visu kūnu, šiamę krašte 
gimusį lietuvį, kuris lietuvybę 
praktikavo kartu su profesija, 
kabinete.

Detroit News dienraštis (1970. 
VUI.17) jam paskyrė 24 vienos 
skilties eilutes. Iš 'jų sužinojo
me, kad medicinos doktoratą jis 
įgijo ‘ University of Michigan 
(Ann Arbor’e). Kad buvo II Pa
saulinio karo veteranas (tarna
vo kaip' kariuomenės gydytojas). 
Kad buvo Providence ligoninės 
personalo narys (member of 
the staff) *43-jus metus ir kad 
1959 buvo vyriausiu personalo 
natriu <<3hief of staff). Kad mi- 
rė 69-rių metu, paliko žmoną, 
sūnų, dukterį ir vieną vaikaitį.

- Laidotuvių metu, Haley Fune
ral Home, paaiškėjo, jog buvo 
gimęs 1900 lapkričio 1Ū d. ir mi

ar ūki- 
ninkai ir : ar jis gimė W. Virgi
ui jo j, ar Pennsylvanijoj.
. Mano šeimos ir mano likimas 

su- jokiu kitu gydytoju nebuvo 
taip, tampriai " suristas, kaip su 
velioniu dr.- Anthony G. Sack. 
Pirmą kartą jo kabinete (W. 
Grand Blvd, ir12th Street šiaur
vakariniame kampe) atsidūrė
me 1950 pradžioje., Jis “gim
dė” mūsų vaikus (puikiausiai, 
gausiu žodynu, lietuviškai kal
bėdamas, vis dėlto. —- ir visai

rimtai — pasakydavo, jog “aš 
tą vaiką pagimdžiau”, kur rei
kėjo sakyti “mano priežiūroj gi
mė”, ar “aš priėmiau”,'jis tat sa
kydavo stf tokiu pasitikėjimu, 
tikrumu, kad niekas nedrįsdavo 
jo kalbos pataisyti). Jią kar
tu su kuriuo kitu chirurgu darė 
mums operacijas. Jo į ligoninę 
pasiųsti ir jo kabinete praleido
me šimtus, gal tūkstančius, va
landų. Nes visa tai vyko per 18 
metų, o per 18 metų daug ko at
sitinka penkių aslnenų šeimai. 
Jis mane tikrai kartą išgelbėjo 
nuo mirties, kai pačią paskutinę 
minutę kreipiausi su kraujuo
jančia duadenos žaizda ir jis 
diagnozę tuojau nustatė. Jis tik 
nepražudė mano vyriausio sū
naus, neatspėjęs sprogusio apen
dicito. Kai po poros savaičių 
kovos su mirtimi jaunuolis atsi
gavo, dr. Sack atėjo prie jo lo
vos ir,. mano žmonos ir mano 
akivaizdoje, atsiprašė. Keletą 
kartų kėlėme jį iš miego vidur
naktį ir paryčiui ir vėl keletą 
kartų į namus jis atskubėjo pa
likęs pacientus ligoninėje arba 
savo kabinete. Jo honoraras tik 
retai susilygindavo su kitų gy
dytojų honoraru, nes, infliaci- 

skubdavo su kitais honorarą pa
kelti. Neatmenu, kai jis iš ka
bineto būtų ilgiau kaip dviem- 
trim savaitėm dingęs/ Jo atos
togos, jei neklystu, praeidavo 
Detroito pašonėje, prie mažo eže
rėlio, kukliame nuosavam vasar
namy.

Tokių lietuviškų seimų, kaip 
mano, jis turėjo keletą šimtų. 
Gal ne visas iš karto, nes vis 
būdavo nbp^efikihtu, hud viė-

COSTS LESS
THAN
YOU THINK 

no prie kito gydytojo besiblaš- 
kančių. Bet tikrai keletas šim
tų lietuvių šeimų, ir daugelis pa
vienių, buvo jo gfdfti. Be abe
jo, daug daugiau bdvo ne lietu
vių kilmės pacientų. Jo kabi
netas visada buvo perpildytas, 
iki... iki, nebesu tikras, 1967 ar 
1968 jis gavo kraujo į smege
nis išsiliejimo smūgį. Nuo tada 
kabinetas užsidarė, atsistaisęs 
jis daf liko ProVindence ligoni
nės konsultantu,' bet pilnu gy
dytoju jau nebetarnavo.

Nuėję atiduoti jam paskutinę 
pagarbą ir paskutinę kartą ačiū 
jam pasakyti, radome daug žmo
nių, bet maža lietuvių. Mano 
žvilgsnis slankiojo nuo jo ra
maus veido prie rožančium ap
dengtų, patinusių pirštų ir di
delis graudumas apniko. Antho
ny G. Sack, M. £>. gulėjo kars
te. Vyras, kuris darė viską, kad 
jo pacientui sulauktų ilgo am
žiaus, bet nedarė nieko, kad pats 
ilgiau gyventų. Čia gulėjo ma
no brolis ir mano tėvas, kurio pa
glostytas, suramintas, receptais 
apkamšytas, grįždavau namo' Su 
nauja viltimi. Dabar dalis vil
ties su juo mirė. Išėjo gydyto- 
jas-idealistas ir jo vieta visam 
liks tuščia.

Ramybė tebūna Tau, gydyto
jau Antanai, ir visų savo tautie
čių vardu ačiū "tau už daugelį 
gyvybių ir daug sveikatos!

Kiti mirusieji
Iš neseniai Detroite' mirusių 

žinomesnių lietuvių čia jau ki
tų buvo aprašyta a., a.-Stasė Pra- 
nėnienė. Noriu bent trumpai su
minėti dar du, kurių biografi
nių davinių, deja, po ranka ne
turiu.

Marija-Lapaitytė-Juškienė mi
rė 1970 rugsėjo 7 d. Gimusi Gu
delių kaime, Vilkaviškio apskri- 

kūrusi, gyveno Kaune, Vokieti
joj — Ravensburge, Amerikoje 
— Detroite ir'Warren", Mich. Iš- 
augino dukterį Vidą (Matulie
nę}. Buvo išsimokslinusi, inte
ligentiška, maloni moteris. Mirė 
po febai ilgos, sunkios ligOš. Pa
laidota Holy Sepulchre kapihė-

Stepas Dryža1 inifė 1970 spa
lio 2 d. friės keletą mėiiesių 
nugalėjęs pirmą širdies pfiepuo- 
1Į, paskui antrą,, pagaliau, dar 
kažkokioms kompĮĮkaeijOTns iš
tikus, nebeatsilaikė. Buvo' nau
jasis ateivis, didelis patriotas, 
lietuviškos spaudos mėgėjas, L. 
B. ir kelių kitų organizacijų na
rys.- Jį gerai pažinojo- keli tūks- 
taričiai Detroito lietuvių jaū Vien 
todėl, kad jis savo žmonai Sofi
jai,; vestuvių ir kitokių visuome
ninių balių vyriausiai šeiminin
kei,- talkindavo. Jis, dažniau
sią, vaikščiodavo tarp stalų ir 
puotaujantieji jį prašydavo vi
sokių patarnavimų. 3o plati šyp
sena nuo-veido retai tedingdavo 
ir niekada negirdėjau, kad jis
kur pakeltų balsą. Net stebino- Violeta čižauskaitė-Balčiūnie- 
si, kad toks lėtas; flegmatiškas, nė, viena iškiliausių JAV lietu- 
galėtų su širdimi į konfliktą- su- vių dainininkių,- į Detroitą atva

žiuoja su nauja dainų rečitaliu. 
Detroite augusi, pradžios ir vi
durinį mokslą čia baigusi, dai
nininkė savo karjerai ruošėsi 
Terre Haute,- Ind., Florencijoj ė, 
Italijoje, Bostone, Mass., — mu
zikos kolegijose ir pas privačius 
mokytojus. Studijuodama dra
mą ir dainavimą ji naudojosi vi
sa eile stipendijų, kurių jai nie
kada netrūko. Nors iš muzi
kos jau turi magistro laipsnį, 
bet studijas tebetęsia ir dabar. 
Yra koncertavusi keliuose JAV

eiti.- Jis nebuvo senas, gal arti 
60 metų.' Stepas irgi buvo pa
laidotas Holy Sepulchre kapinė
se. Jo laidotuvių metu Detroi
te nebuvau.

Vedė R. Sukauskaš-Sakis

Rimgaudas Sukauskas-Sakis, 
teisių mokslus pereitą pavasarį 
baigęs,- 1970 rugsėjo 12 d. vedė 
panelę Penelopę Chciklas. Su
tuoktuvės įvyko-OurLaly Queen 
of Heaven bažnyčioje, o ves
tuvinė puota — šv. Konstanti-

į didelę Bradfordo, Pa., maisto krautuvę patekusi beždžionė tuo- likų maistas. Beždžiėnė paragavo ir nutarė, kad kralikų mais- 
beždžionėms.jau pribėgo, prie maisto indo. Ten buvo pardavinėjamaas kra

;ho ir Elenos salėje. Puotoje 
dalyvavo apie 300 svečių. Puo

šta buvo nepaprastai rūpestingai 
paruošta ir svečiams nieko ne
trūko'. šokiams grojo pats ge
riausias Zoria orkestras. Visuo
menininkai Antanas ir Bronė Bu
kauskai metų laikotarpy į gy
venimą išleido antrąjį sūnų. Ad
vokatais Rimgaudas Sukauskas- 
Sakis žada pasilikti Detroite ir 
tarp lietuvių. z 

—a"/ '7 "■ ’ X.

Bagdono tapybos paroda į

Įvyksta 1970 spalio 17-25 die
nomis, Lieįvių namuose. Ma
tysime 40 jo modernių paveiks
lų, jų tarpe keletą didelio for
mato drobių. Parodos atidary
mas bus sekmadienį, spalio 18 
d., 12 vai. Paroidą rengia A. 
Butkaus šaulių kuopa.

A. Tamošaitienės kilimai 
Windsore

i ..' " '■ '

Dailininke Anastazija Tamo
šaitienė Wifcdsoro universitete 
su savo kūrinių parodomis jau 
pora kartų' pasirodė anksčiau. 
Tuomet buvo eksponuojami dau
giausia ję^ltajiyboš kūriniai.

Dabartinių ’ metu, nuo 1970 
'spalio 5-a»‘^afio 21 tenai vyks
ta jos kilimų paroda. Yra išsta
tyti23- darbai, iš kurių, kaip ka
talogas rodo,- 9' jau yra skolin
ti. iš juos Įsigijusių- asmenų.

Paroda raudasi Universiteto 
centre t ’ (Ūnnfersity Centre), 
Assumption’ Lounge patalpoje. 
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro. Wind
sor© universitetą surasti labai 
lengva, nes jo pastatai yra iš
sidėstę visiškai- po Ambasado- 

■ riaus tilths Per- pirmą savaitę 
parodą aplankė jau ir nemažas 
būrys Detroito lietuvių.

V. Čižduškaitės rečitalio 

bei Italijos miestuose ir buvo 
gerai įvertinta.

Rečitalis įvyksta šeštadienį, 
spalio 24 d. Lietuvių namuose. 
Pradžia —. 7:30 vai. Koncertą 
rengia ateitininkai.

Arbaitės paveikslu paroda
Bus 1970 lapkričio 28—gruo

džio 6 dienomis Lietuvių na
muose. Parodos surengimu rū
pinasi Lietuvių'Gydytojų žmo
nų pagelbinis vįęnetas. Apie pa
čią Rasą Arbaitę ir jos paveiks
lus pakalbėsiu kita proga.

J. Garliausko vestuvės

Jonas E. Garliauskas, žurna
listo bei visuomenininko Stasio 
ir Ernos Gafliaūskų sūnūs, 1970 
spalio 10 d. Holy Redeemer baž
nyčioje buvo sutuoktas su pane
le Sandra Pįsha. Tą patį vaka
rą Lietuvių namuose įvyko ves
tuvių puota, kurioje dalyvavo’ 
apie 150 svečių. .

Keleto .mėnesių laikotarpy 
vedė abu." p. Garliauskų ■ sūnūs.

Pats Balfo rinkliavos 
įkarštis

Balfė 76įto skyriaus vadovy
bė, kaipvisž^^ZstipriaTtparein- 
ta Balfo centro direktorės Elz
bietos' Paurazienės (ji rinklia- 

do piniginę rinkliavą. Tuo tar
pu rinkėjai lanko tų lietuvių 
namus,Gkurių adresai yra žino
mi. Visi tie tautiečiai, kurie ad
resus pakeitę, ar kurių atsilan
kę rinkėjai neras namuose, rin
kliavai baigiantis yra prašomi 
savo aukas pasiųsti paštu. Ad
resas:-Mrs. Elizabeth Paurazas, 
17403 Quincy,- Detroit,- Mich. 
48221. Norintiems prieš tai ką 
nors išsiaiškinti, patartina skam
binti -p. Paurazienei telefonu, 
nr. UN 2-3298.-

Tik priminęs, kad Balfo' rin
kliava yra vykdoma, daugiau 
ką nors apie tai, manau, nebe
turiu rašytu Naujienų skaity
tojai yra tiek inteligentiški, su
sipratę lietuviai ir humaniški, 
kad Balfo reikšmę aiškinti bū
tų bereikalingas1 darbas. .

Radijo klubo sukaktis

Amerikos- Lietuvių Balso ra
dijo klubas šį rudenį švenčia 25- 
rių metų gyvavimo sukaktį. Su
kaktis iškilmingai bus paminė
ta Lietuvių namuose lapkričio 
8 d. Minėjimas prasidės 12:30 
vai. akademine dalimi, o po to

seks vaišės. Iš anksto bilietus 

tel. 535-6683, arba pas Vincą 
Kankalį, tel. 581-6218.

Lietuvių grafikos parodd

Spalio 10-11 dienomis Lietu
vių namuose buvo suruošta de
vynių lietuvių grafikų darbų 
paroda. Matėme Vytauto Igno, 
Vytauto K. Jonyno, Alfonso 
Krivicko, žibunto Mikšio, Vac
lovo Rato, Juozo Sodaičio, Al
girdo Šimkūno,- Telesforo Va
liaus ir Romo Viesulo kūriniui. 
Nei vieno nebuvo daugiau kaip 
10, o mažiausia 6, viso 73- pa
veikslai. Daugumą sudarė juo-, 
da-balta grafika, bet buvo ap
stu ir slapvotosios. Buvo gan 
abstrakčių, bet buvo ir klasiš
kų kūrinių, religiniais ir liaudies 
motyvais. Lietuvių namų paro
dų salė trumpam'sušvito pačių 
geriausių mūšų tos rūšies daili
ninkų pačiais geriausiais kūri
niais. Betrūko tik Viktoro Pe
travičiaus, kad turėtume viską, 
ką svečiose šalyse mūšų- grafi
kai sukūrė. ■

(Parodą labai prabėgomis ap
žiūrėjau šeštadienį, spalio 10, 
atėjęs. į vestuvių puotą. Daugu- 
matovakaro' lankytojų irgTbū- 
vo vestuvių dalyviai. Paveiks

. Sek pasaką, mamyte, :
' f Apie senus laikus, ;

•Kai aitvarai ir laumės.
1 Skrajojo po laukus... '

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau- kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti- šių-perlų- ir žemčiūgų- mūsų mažie- 
siems bei jaunimui: . , " ..

. ,1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS.' Di<feli6.foribaifo, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dali. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoją 5 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., Bra
zus leidinys. $1,50. .. .1 v" r. '

;B. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės' vaikams. Dai£ VL Siman- 
keviaaus iliustruota, 130 psL, $1,80. ' . , - - <

4: Stasė Vanagaitė - Peteršohieriė, tXuMt DXuMt. if (eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dafk J. Kiburo ■■ iliustruota. 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 M, $1,00.
6. Tyruolis, TEN,-KUR NEMUNAS'. BAhlGUCklAt Skaitymai; gramatika, 

tėvynės, pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais 217- psl 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
į vaikams iš jų gyvemmo, svajonių ir žygių. Iliustruota dml. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl leidinyš $3 008-Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitOtog&s posmai. 
ę^Aiuoti padavimai, legendos ir pasakos — • kaip senovės- lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl,, $1.00. -

Nedaug kas pino, kad didysis Aukštaičių 'krašto ganytojas vysk. A Ba
ranauskas parašė Anykščių Šilelį įrodyti . nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną kad tM jam 
pavyko. Apsisekime, ar šių laiku mūsų jaunieji nepėYv-ertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai Visi čia rutatinėti n£ Atai ir rašvfnini m-n VArini.ic MK ,Cla Paminėti po

lus atvežę Juozas Sodaitis su po
nia buvo gerokai nusivylę pu
blikos negausa. Jų nuomone, pa
roda buvusi neblogai išreklamuo 
ta, bet Than atrodė, kad rekfe- 
mos nebuvo pakankamai. Nebu
vo ir vietinių, sąlygas pažįstan
čių, globėjų, nes oficialia paro
dos rengėja būva New .'forto 
knygų leidykla Gabija. Neįpras
ta ir tai, kad paroda atsidarė 
spalio 10' pavakary, o sekančią 
dieną pavakary ar vakare tu
rėjo būti uždaryta. Taigi, ji tę
sėsi tik apie parą, gal pora va
landų ilgiau. Detfoitiečiai yra 
įpratę Į du savaitgalius: pirmą 
apsižiūri, antrą ateina paveiks
lų Įsigyti.

Kadangi rašau sekmadienio 
ryte, tai hežihaūf kokie bus bu
vę- rezultatai. Mam šakė, kad 
spalio 11 parodą oficialiai atida
rys (vidudienį) Vytautas Ogil- 
Vis. ■ " ’ 
<LJŠiaip -artaipk imtume, minima 
grafikos paroda yrafenomena- 
Įus įvykis mūsųpilkame gyve
nime.- Vargų ar kada vėl turėsi
me progą iš karto pamatyti be-

Magic Chef Chateau adds leisure hours to your 
day with two level cooking. Bake in either oven. 
Plus lower roll-out broiler. Tinted glass window 
door lets you cook conveniently, privately. Only 
30" wide. Cook top and oven door remove for 
easy(Meaning. SAVE AT INSURED

’•’Clock with 1-hoūr 
timer

^Bake burner 
iw upper oven

ft'enwvabte

Lift-tfp' 
cooktop

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
PRospect 6 -1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

Mutual Fedei, 
Savings and La

įflEEB

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATBRITT

F ASSBOOK 
ACCOUNT

PER ANNUM

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kdzariauskas, President Tel. 847-7747

OFFICE llOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. U 4 P Ji.

thurtday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

X. f^'QW INSURED TO $20,000

Paid and . 
Compounded. 

Qua r t e fiy
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bene

Balys Sruoga su V. Daugirdaite-Sruogiene Kaune, apie 1921 metus

tėvynės kapo

Golgotos kančiose priaimanavo

Juozas Pronskus

nenus STATE

0 mylių au- 
per pusant-

gos atkurto Kazimiero Sapiegos 
atsakymą kunigui Malakauskui,

ATSARGAS
Tek 421-3070

Ein feiner alter Weinbrand, 
vorzueglich wenn man ihn 
pur geniesst, anregend als 
ASBACH MIT SODA Oder 
ASBACH “On the Rocks’*

Taupyme Indeliai 
Apdrausti Iki $20/100,

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

savo
Balys

Balys Sruoga, kaip istorinių 
charakterių maestro, sugeba ir 
į tų charakterių lūpas įdėti jų 
pačių charakterius bei jų uži
mamą vietą atitinkančius jaus
mų ir nuotaikų simbolius 
džius 
iki lakštutės čiulbesio, nuo vul
kano iki šaltinėlio. Ypač apstu 
švelniausios kalbos pavyzdžių 
ką tik Chičagoje perspausdinto
je istorinėje operoje “Radvila

Tegersiu per savaitę vieną kartą, 
šeštadieniais tiktai pavakary!
Kaip mirti, kad taip daug gerų dalykų 
Pasauly, kur net paragaut neteko!

Nuo perkūno trenksmo iki 
šaltinėlio čiurlenimo

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. ■ . ....-7

gų, Giedraičių gadynę, istori
nės tiesos šviesoje. parodydamas 
tų didvyrių veidus^ kurie pasiro
do buvę labai žmoniški, lietuviš
ki, kad ir su ydomis, bet savi 
meilės ir pagarbos verti ryžtin
gi tautos ir valstybės gynėjai.

der grosse Weinbrand 
aus Rūdesheim am Rhein

PRAŠ
VISUS PI

svečių. Bus.

Perkūnas”, iš kurios norėtųsi ko 
ne visas arijas pacituoti. Kadan
gi tatai neįmanoma, tad libretą 
turintieji tegul atsidėję paskaito 
Sofijos laišką Jonušui Radvilai, 
Perkūno sūnui (pusi. 42), Jonu
šo ariją (pusi. 43), Sofijos mal-

• Alus be putos, duona be 
plutos, graži panelė be vainiko.

(Marios, žemė, saulė)

duetą (59), Sofijos ariją “Var
gas baltai ramunėlei” Radvilos 
kalbą vyskupui Giedraičiui (p. 
113) ir kt.

Pavyzdžiui Radvilos Perkūno 
atrėžimas vaitui Buožiui:

Gale gryčios raguolis (kabo.
. (Mėnuo)

• Ir boba žino, kodėl ožys 
pieno neduoda.

Karalius kitas mano'Lietuvoj! 
Nesupranti? Tai rūsyje suprasi;

Sofija puotos 
ruoštis žygin 
arba Jogailos 
Siesčencui:

juo geriau
aus Rock-

Žiūrėkit, žmonės, į mane. Pažįstat ?-. 
Aš— etmonas didysis Lietuvos
Ir Vilniaus vaivada. Paskendęs turtuos, 
Pagarsintas Europoj karo vadas
Prieš jus kaip vaikas stoviu, be kepurės, 
Nedrįsdamas akių pakelt į dangų, 
žiūrėkit j mane. Aš, žilas senis, 
Per visą amžių kovose kapotas, 
Lenkiuos prieš jus lig žemės ir drebu, 
Kad nesuspėsiu visko pasakyti,

Apie du trečdaliai vaiky visame pa
saulyje gema be jokios gydytojo pa
galbos. Jie gema paprastose bakūžė
se be ligoninės arba net akušerės 
priežiūros. Paskutiniu metu labiau
siai atsitikusiame kraite apmokomos 
moterys, kad jos galėty būti naudin
gos gimdyti pasiruošusioms moterims. 
Paveiksle matome mokyklą baigusią 
Tojaus akušery, dviračiu važiuojančią 

padėti moteriškei.

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

{steigta 1923 metais
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Beje, Balys Sruoga tikrai 
pirmasis ir tą vargšą Jogaila, 
kurio tikrai gaila, padarė pasi
gailėti ir mylėti vertu lietuviu 
žmogumi.

Sruogai savita, kad jis kaip 
didis dailininkas skulptorius ar 
tapytojas savo charakterius pil
do, tapo ir dažo drąsiais mos
tais, ryškiomis varsomis ir aiš
kiais bruožais. Juos gali pamil
ti ar jais pasibaisėti, vidurinių 
pilkumų nėra, štai kad ir Ka
zimiero Sapiegos, kunigaikščio, 
didžiojo Lietuvos etmono, Vil
niaus vaivados žodžiai į lietu
vius:

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pašiunčiant 
čeki ar Money orderi tokiu adresu:

y NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

tui: “Karaliau Vytaute! Atleisk 
klajūnui, Kad tavo vardą keik
damas minėjau!... Radvilos Per
kūno įsakymą savo sūnui Jonu
šui vestuvių su 
nelaukus “tuoj 
prieš Maskvą... 
išpažintį riteriui

zo-
nuo perkūno griausmo

Prieš 6 mėn. Jack. Wade namuose, 
Oblong, III. atsirado pelėda, priprato 
prie namy bei žmonių ir tapo šeimos 
Įnamiu. 'Viskas b'ūtę labai paprasta, 
bet tas rimtas paukštis, laikomas moks
lo ir šviesos simboliu, mėgsta suptis^

Vokietijai trūksta 
170,000 mokytojų ,7

Bonna. (dpa). Vakarinėje Vo
kietijoje bendro .auklėjimo 
mokykloms trūksta apie 170, 
000 mokytojų, praneša GEW 
(profesinio auklėjimo ir mok
slų) pirmininkas Erich Frisler. 
Jo apskaičiavimu, iš bendro 
467,000 mokytojų skaičiaus 
(rūksta daugiau kaip trečdalio 
— 36 nuošimčių mokytojų.'

Jau išėjo seniai laukta v
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

NEW CANADIAN BLITZ DIET
LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT! ;

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DA Y reducing formula! Have your wholesome, yummy 
“Blitz’’! (4 mystery meals) Go to bed! Wake up! — and. 
you have lost 5 pounds. Unbelievable. Sure'But it works. 
Every time. OR YOUR MONEY BACK I SPECIAL OFFER 
(limited period anly): $3.00. --

Mago lūpomis ir 
mirusieji kalba

. Ugningą meilę Lietuvai 
atkurtų didvyrių lūpomis 
Sruoga sugebėjo išsakyti stačiai 
apoteoziškai. Norėtųsi nurašyti 
Švitrigailos atsiprašymą Vytau-

arba Katkuvienės arija:
Jaunos širdys mergužėlių — 
Kaip gėlelės pievoj;
Tinka puošti vainikėliui 
ir altoriui Dievo. ,
Saulėj šildosi, linguoja, 
Ugnele pritvinksta; — 
Kur bernelis uždainuoja — 
Ten žiedelis linksta.

i

Jaunos širdys mergužėlių
Per naktelę sirpsta, į— 
Kai ateina piovėjėlis — 
Rasele sutirpsta!...

O štai visiškai skirtingo “žanro” pavyzdys: br<liuko Bružiuko 
“malda”:

nių šeimininkių, 
bei pačių Rockfo 
svetingumo ir hūoi.irdumo!

Iš Chicagos tas £ 
tomobiliais nulėkti 
ros valandos dab^r tai patys 

Rockfordą

)ME 
fSRYčIU 
PRDO 
j KLUBE

ši sekmadienį! spalio 18 die
ną, niekas namie nevalgome 
pusryčių: Važiuojam į Rock
fordą,. kur. Naujienų bičiuliai 
patiekia pusryčius visiems 
Naujienų draugaiAs.'

Pusryčiams lai cas 
tatytas, o tai rėišlįa, kad jie 
trukskol alkanų 
kad ir visą dienelį bet, žino 
ma, juo anksčiau,

Kas: nežino )gap 
fordo Lietuvių Klubo ir jo šau- 

patiekiamų 
do lietuvių

tėvų tėvai 
Juo labiau nepasilik-

niekai. Arkliais į 
nuvažiuoti, tektų gerokai išalk 
ti, o tačiau mūsų 
važiavo!
sime mes

Nors tiksliai dar nežinoma, 
bet jau girdėti, kad kelios ma
šinos bus pilnos. Iki pasima
tymo Rockfordo Lietuvių Klu
be, kur malonūs šeimininkai 
turi paruošę ne vieną siurpri-

Yes I want to lose five pounds overnight. Plėase rush. by: mail 
CANADIAN'BLITZ DIET'. I enclose $3.00 cash, money: order, 

‘ or cheque (Sorry no C.OJJ.’s). - . << • ;‘x -
J If payment by cheque enclose $3.50 to cover handling costs..
1 CANADIAN. BLITZ DIET-' ' ' ■ :“is
. . 203-15104 Stony Plain Road)
I EDMONTON, Alberta, Canada

NAME ..

ADDRESS

Ne, ne! Bajorų mirė Lietuva, 
Ne mūsų! Ji žiemos iškentusi šaltį, 
Dainuojančiu pavasariu suūš.
Išmetus iš krantų putas šiukšlėtas, 
Iš gilmenų sugaus gyvybę tokią, 
Kad jos aidais dundės Uralo girios, 
Karpatų skiauterės ir Elbės šlaitai! 
Į Lietuvą žiemoj ančią einu.
Prie kryžkelių stovėsiu smūtkeliu, 
Milžinkapiuos varpais skambėsiu, 
Kad speiguose .po stora miline 
Neliautų plakus Lietuvos širdis...

Būk palaimintas Baly. Išsipil
dė. Cbnsummatum ėst. Tavo 
kūnas jau 23 metai ilsisi tavo 
numylėto ir apdainuoto Vilniaus 
šventajame kalne, o tavo dvasia 
prie kryželiu stovi smūtkeliu ir 
milžinkapiuose varpais^ skamba 
ir per amžius skambės, kad ne 
tik- pavergtoj e Lietuvoj e po sto
ra miline, bet ir plačiajame lais
vajame pasaulyje .po smokingu 
neliautųs plakus lietuviška šir
dis! - - I

švenčiausia Motina! Pasigailėk
Manęs! Dar leisk man žemėj pagyveiti! 
Kodėl turiu aš mirt? Aš — vienas, jaunas 
Kad man gyventi nė kiek nenusibodo, 
švenčiausia Motina. Ar ten danguj 
Pas jus jau .numirėlių pritrūko, 
Kad aš pasidariau toks reikalingas? 
švenčiausia Motina.- Aš tavo garbei 
Apeisiu stacijas triskart!
šventas Mišias užpirksiu!... Per savai :ę 
Aš pasninkausiu tris dienas ir vyną

Didis dailiojo žodžio skul^orius dailininkas

■ (Tęsinys)

Baliui Sruogai į kreditą rei
kia ypatingai įrašyti tai, kad jis 
bene pirmas pasistengė lietuvių 
literatūroje, scenoje, taigi ir gy
venime atkurti tą Lietuvos isto
rijos laikotarpį, kurį, kaip ne
lemtosios Liublino unijos 'sai
tais painiai susiraizgiusi su Len
kija, Jaunoji Lietuva nelabai ir 
benorėjo nuodugniau pažinti, bū-

Gyvenimą tylėjau mano visą.
Kenčiau... Nebegaliu! širdis pratrūko.

’ Tėvynėj mano aš nebegaliu
Bebūti aklas, kurčias, nebylys!
Kai Vilniun atvažiuoju — man kitaip... 
čia viskas miela širdžiai. Man čionai 
Lengviau alsuot. Kalnai kalneliai, klonys... 
Neries bangų švelnioji pyniava...
Prie vieškelio plataus sodai vyšnių...
Lakštingalos giesmė alyvų krūmuos...
Net dargana, šalna rudens vėlyvo —
Kaip laimės sapnas Viešpaties paunksmėj!...

. Lankau senas vietas. Kaip tremtinys!
Ir vienas skausmą — vienas — slėpt turiu!...

Užbaigai pasirenku Balio Srųo- šaukusiam miniai suklaupti prie

UNIVERSAL
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ŠtASYS JUšKeNAS

IŠ PASIENIEČIO DIENORAŠČIO
RAJONO VIRŠININKAI

Trečiu kartu patekęs į Klai
pėdos kraštą, buvau paskirtas 
į vadinamąją II pasienio poli
cijos sienos apsaugos zoną Vil
kiškių joties te ly j e. Oficialiai ši 
zona buvo įvesta sienos apsau
gai, kontrabandininkų gaudy
mui ir jųi persekiojimui. Gi 
neoficialiai ji turėjo talkinin
kauti saugumo policijai, vedu
siai kovu prieš Rytprūsių gaulei
terio Kocho pasekėjus. ’Mus, 
6 vyrus, apgyvendino žydo Mo
zės' antrame mūrinio pastato 
aukšte, šalia saugumo policijos 
raštinės.

Tuo laiku Vilkiškių saugu
mo rajono viršininku buvo 
Ernstas Žemaitaitis. Aukštas, 
liesas, dėvįs akinius vyras. 
Buvo netaktiškas ir rėksnys.

Mokslininkų varžtai sovietų imperijoje
Praeitą trečiadienį paminėjome lietuviško kandida

to į inteligentus samprotavimus apie galimybes tapti in
teligentu rusų okupuotoje Lietuvoje. Turime galvoje 
Mindaugą Tomonį, bandžiusį paryškinti inteligencijos 
sąvokas ir nustačiusį inteligentui šias tris savybes: būti 
išsilavinusiu, siekti tobulumo ir turėti vidinę kultūrą. 
Taip pat nurodėme, kad ne tik okupuotoje Lietuvoje, bet 
ir bet kurioje sovietų imperijos vietoje išsilaisvinusių žmo 
nių negali būti, nes komunistų partijos specialiai skirti po
licininkai neleidžia žmonėms patirti reikalingų žinių. Be 
tikslių žinių iš įvairių gyvenimo sričių žmogus negali la
vintis ir negali būti inteligentas.

Šiomis dienomis iš komunistų pavergtos Pu sijos atė
jo žinių apie komunistų partijos specialiai paruoštų poli
cininkų kovą su pažangos siekiančiais mokslininkais 
"New York Times” korespondentas Bernard Gwertzman 
Maskvoje patyrė apie mokslininkų ir inteligentų perse
kiojimus sovietų Rusijoje ir paskelbė nepaprastai įdomų 
pasikalbėjimą tarp mokslininko matematiko ir komunis
tinę ideologiją saugojančio policininko. Reikalas eina 
apie Leningrado universiteto matematikos prof. Revolt L 
Pimenova ir specialų komunistinės ideologijos sargą V. 
A. Medvedevą.

Matematikos prof. Pimenovas gimė Dono Rostove, 
mokėsi įvairiose mokyklose ir Leningrade 1954 metais ge
rais pažymiais" sėkmingai baigė universitetą. Nelaimei, 
jis kartu su jaunais mokslininkais įsivėlė į "politinę bylą”, 
buvo ilgai tardomas, teisiamas ir nuteistas 10 metų kalė- 

d ti- Pirmasis jo mokslo darbas pasirodė tiktai 1963 metais. 
< Tai buvo modernios matematikos vadovėlis, pavadintas 

"Kinetinės erdvės” . Jis buvo vartojamas įvairiose so
vietinėse mokyklose, išverstas į anglų kalbą ir išleistas 
net Amerikoje. 1964 metais Pimenovas nuo likusios baus
mės buvo atleistas, išleistas iš kalėjimo ir jam.leista tęsti 
mokslo darbą Leningrado universitete. _

Bet Šiais metais jis ir vėl užsitraukė komunistines so
vietų policijos nemalonę. Šių metų balandžio 20 dieną 
ideologinius mokslininkų nukrypimus sekantis Y. A. Med
vedevas įsakė matematikui Pimenovui nustatytą valandą 
atvykti į policininko buveinę. Pimenovui išvykus į nuro
dytą vietą, tuojau į jo butą įsiveržė keli čekistai ir padarė 
nuodugnią kratą. Ten jie rado netikėtų dalykų. Mate
matiko bute rado Charles Chaplino filmą “Didysis dikta

torius”, labai seną bibliją, Rusijoje dar nespausdintus 
Aleksandro Solženicino veikalus, prof. A. Sacharovo pa
reiškimus ir kitokią “kaltinamą” medžiagą.

Prof. Pimenovas, didesnę anksčiau paskirtos baus
mės dalį atsėdėjęs kalėjime, ir toliau reikalavoz daugiau 
laisvės ne tik mokslininkams, bet ir krašto gyvento
jams. Medvedevas, patyręs, kas rasta matematiko bute, 
tuojau pradėjo išmetinėti profesoriui, tkad jis netvarkin
gai gyvenąs. Netvarkingumas pasireiškė jo bute rastu 
pavojingu filmu ir kitais komunistų partijai kenkiančiais 
dalykais. Profesorius aiškinosi, kad taip rastų dokumen
tų nėra nei vieno, kuris eitų prieš sovietinę valstybę. Pi
menovas pareiškęs Medvedevui, kad jis siekiąs didesnės 
laisvės mokslininkams ir gyventojams.;

“Moksliniam darbui reikalingas tikėjimas atei- 
- timi, — pareiškė prof. Pimenovas.]— Kur tokio tikė

jimo nėra, ten gali būti tiktai siauri specialistai, be
sirūpinantieji tiktai siaurais savo ^rities dalykais... 
Mokslininkai pajuto asmens laisvės pavojų, ypatin
gai jų dėmesys buvo atkreiptas į rašytojų teismus, į 
būdą tiems teismams vesti, laužant pagrindinius pi
lietinių teisių nuostatus...

V. A. Medvedevas matematikui Pimenovui šitaip 
atsakė: — Ko tamsta nori? Jeigu fensta manai, kad 
mes bet kada leisime kalbėti ir fišyti, kas kam į 
galvą ateina, tai to niekad nebus. Į Mes to neleisime. 
Ar jūs norite, kad pakeistume ideologiją? Žinoma, 
mes* neturime pakankamai jėgų priversti visus žmo
nes vienodai galvoti, bet mes turine pakankamai jė
gų neleisti žmonėms daryti to, kas mums kenksmin
ga. Niekad nedarysime jokio kompromiso ideologi
niais klausimais.” (“New York Times”, 1970 m. sp. 8 
d., 2Psi.)..................
Čekistas Medvedevas prof. Pimenovui grasino, bet 

neįtikino. Profesorius matematikos įtoliau dėstyti nebe
gali bet jis tiksliai surašė pasikalbėjimą su Medvedevu, 
kuris eina iš vieno mokslininko rankų į kitas. Nuorašą 
gavo NYT korespondentas ir paskellė. Komunistai per 
50 metų persekiojo ir varžė mokslįr.inkus, bet laisvės 
balsas pačioje Rusijoje pakartotinai keliamas.

Betardydamas asmenį, neveng 
davo ir guminę lazdelę pavar
toti, o prieš tardomąjį vartoti 
fizinę jėgą buvo griežtai drau
džiama. £

Nežiūrim draudimų, kai ku 
rie karštesni, pavartodavo ir 
fizinę jėgą, — paprastai žmo
nių vadinamą “funkę” — gu
minę storoką lazdelę. Išaiški
nus, — tokie mėgėjai buvo at
leidžiami iš tarnybų arba net į 
kalėjimą kišami.

Žemaitaičiui už panaudoji
mą “funkės” smarkiau neteko 
nukentėti, bet, žinau, kad bu
vo gavęs griežtą įspėjimą. Pa
galiau jis ibuvo išaiškintas, 
kad, dirbdamas Lietuvos saugu
mo policijoje, tuo pačiu metu 
šnipinėjo ir vokiečiams. Už ši
tokį veiksmą jis buvo teisia

mas ir gavo penkiolika metų 
kalėjimo.

Klaipėdos kraštą naciams 
nuo Lietuvos atplėšus, žemai
taitį, jam pačiam prašant per
davė vokiečiams. Jis tikėjosi 
kaip “kankinys” gerą karjerą 
padaryti. Deja, apsiriko. Vo
kiečių teismas už panaudoji
mą per tardymą vienam klai
pėdiečiui “funkės” uždarė, jį 
penkiems metams į kalėjimą. 
Teko girdėti, kad jis iš kalėji
mo nebegrįžo.

Po to saugumo rajono virši
ninku buvo paskirtas taip pat 
klaipėdietis Jonas Trakys. 
Stamboko kūno sudėjimo, tak
tiškas ir labai doras vyras. 
Apie jį kai kurie pasakojo, 
kad jis vokiečių okupacijos lai
kais, tarnaudamas pas vokie
čius, perdaug pataikavęs vo
kiečiams ir skriaudęs lietu
vius. Kiti priešingai teigė. Bū
tent, kad kaip galėdamas lie
tuviams padėdavo. Vienas ku
nigas pasakojo, kad jam tekę 
girdėti, kaip jis taip karštai 
prieš gestapą gynęs lietuvius, 
jog jam net nesuprantama pa
sidarė, kaip jis paties • gestapo 
nebuvo sunaikintas.

Vilkiškių miestelio viršaičiu 
buvo aukšto ūgio žmogus, pa
varde Baltramiejus.- Tai tik jo 
ir šadagio šeimoje buvo kal
bama lietuviškai, šadagis kai-, 
bėjo lietuviškai ir save laikė 
lietuviu, gi Baltramiejus vie
šai lietuviškai vengė kalbėti ir> 
save laikė dideliu yokūečiu. 
Baisiai neapkentė lietuvių.

Krašto vachmistru buvo 
Nausėda. Labai ramus vyras. 
Save laikė lietuviu, bet viešai 
prie lietuvių vengdavo prisidė
ti. Užrašų įstaigos (civilinės 
metrikacijos) vedėju buvo 
Paulaitis. ’ Jis taipgi laikė save 
lietuviu, bet bijodamas vokie
čių keršto, laikėsi nuo lietuvių 
nuošaliai. Gydytoju buvo stain 
baus kūno sudėjimo, kilimo iš 
Didžiosios Lietuvos, žydas Ei- 
zenbergas. Nežinau už kokius 
tai nusikaltimus buvo krašto 
policijos suimtas. Rabėgo. Ma-. 
tyti, norėdamas patekti į Lat-. 
viją ar Rusiją, važiavo trauki
niu. Pajutęs, kad jis gali būti 
policijos suimtas, už Obelių, 
netoli Latvijos sienos, iššoko 
iš traukinio ir užsimušė.

Pašto viršininku buvo iš Di
džiosios Lietuvos Vladas Ož
kinis. ; Veikė dvi pradžios 
mokyklos. Lietuviškai pra
džios mokyklai vadovavo Ci- 
navas ir Friedrikas Tumosas. 
Pieninei vadovavo Lietuvos ru
sas Itomlienskis. Pati pieninė, 
priklausė centro valdžiai. Vei
kė ir kežerija (sūrių darykla) 
vadovaujama žydo Mozės.

Buvo didelė kalvė, geriau

sakant dirbtuvė, vadovaujama 
Valaičio. Veikė gaisrininkų* 
komanda. Buvo trys vokiečių 
(Lessingio, .Kannegie^erio ir 
Wittes) išlaikomos kSrčiamos 
(alinės). Be gėrimų, jose buvo 
laikomos ir kitokios prekės. 
Buvo ir dar pora mažų krau
tuvėlių, vaistinė, homeopatas 
kuris visas ligas nustatydavo 
per padidinamą- stiklą į akis 
pasižiūrėjęs. Didžiojoje Lietu
voje apie homeopatus nebu
vau girdėjęs, bet Klaipėdos 
krašte kiekviename didesnia
me miestelyje jų buvo ir jie 
oficialiai veikė. Net vaistinėse 
buvo skelbiama, kad vaistai ir 
pagal homeopatų išrašytus re
ceptus parduodami. -

Laiškininkas Vyskupai tis 
pasakojo tokį atsitikimą: kar
tą su registruotu laišku užėjęs 
pas homeopatą gauti parašo. 
Tuo laiku homeopatas vienam 
vyrui žiūrėjo į akis. Staiga at
šokęs nuo ligonio jis piktai su 
riko: “Ką tu čia man laiką gai
šini. Pagal tavo akis, juk tu 
seniai miręs. Tokiems jokių 
vaistų neturiu”.

Žmogus ramiai homeopatui 
atsakęs: “Ne aš miręs, bet ma
no akis prieš kelioliką metų 
išimta ir jos vietoje stiklinė 
įdėta. Žiūrėk Į sveikąją akį”.

Šis įvykis greitai pasklido 
po visą -apylinkę ir dažnai mū 
sų homeopatas buvo pajuokia
mas. Vistik pas tą homeopatą 
labai daug žmonių apsilanky
davo. Kai kas teigė, kad jis 
turėjęs didesnę klientūrą, ne
gu tikrasis daktaras.

Buvo dar Tautinis bankas. 
Iš lietuviškų organizacijų vei
kė, berods, tik šaulių būrys. 
Šaulių būrio vadu buvo pašto 
viršininkas Ožkinis ir pašto 
valdininkas Petrauskas. Šau
liams priklausė daugumoje ki
lę iš Didžiosios Lietuvos lietu
viai. Jų tarpe keli buvo ir klai
pėdiškių. Veikė jurbarkiškio 
Petrausko rūbų siuvykla. Ga
lima buvo taksį išsinuomoti. 
Rodos, du automobiliu turėjo 
vad. Friederici. Tarp didelių 
medžių stovėjo evangelikų 
bažnyčia. Joje pamaldos Buvo 
laikomos tik vokiškai.

Evangelikų kunigas, „nors 
silpnai lietuviškai kalbėjo bet 
vis dėlto galima buvo su juo 
susikalbėti. Sakėsi, kad savo 
ar parapijos bibliotekoje turi 
ir lietuvių kalba spausdintu 
knygų. \

Dvarininkas šreiberis laikė 
žirgyną. Augino, veislinius ark 
liūs. Nežinau, ar jis mokėjo 
lietuviškai, bet “Lietuvos Ai
dą” prenumeravo. Žinau, kad 
ir netoli Vilkiškių šereitlaukių 
dvaro savininkas Conrad von I’** > ' ‘ t •<
Dressier taipgi buvo “Lietuvos

Aidą ” užsiprenumeravęs. Bu- 
*vo ir siaurojo geleziukelm Til- 
2©_ Pagėgiai — Smalininkai
stotis. , ,

Vilkiškiai yra prie plento, 
einančio nuo Mikitų į Viešvilę 
_  Smalininkus. Gyventojų bu 
vo priskaitoma apie 1500. Vil- 
kiškius vokiškai rašydavo 
Willkischken, o lietuviai nevie 
nodai rašydavo. Vietiniai rašy
davo Vilkyškiai, o centro val
džia daugiausia rašydavo Vilkiš
kiai be ilgosios y.

Šios vietovės per 90% gyven
tojų turėjo gražiai skamban
čias lietuviškas pavardes ir bu
vo lietuvių kilmės. Bet paveik
ti nacių propagandos, stengė
si lietuviškai nekalbėti ir save 
laikė vokiečiais. Šiaip lietuviš
kai tik su retu negalėjai susi
kalbėti. Aplinkiniuose kai
muose vis dar vyravo lietuvių 
kalba. Buvo visi evangelikų 
tikybos, išskyrus du senukus, 
ankstyvesniais laikais į V ilkis 
kius iš Bavarijos atsikėlusius. 
Šiedu buvo katalikai.

Miestelyje, nors gyventojai 
save laikė vokiečiais, kiek di
desnių išsišokimų prieš centro 
valdžios tarnautojus ar lietu
vius nepasireiškė. Tiesa, vie
ną kartą pašto viršininkas Ož
kinis paskambino ir pranešė, 
kad du “vokiečiai’’, atėję į 
pašto įstaigą , nuplėšę nuo sie
nos Lietuvos konstituciją ir 
prezidento Smetonos paveiks
lą, kurį, numetę ant žemės, 
kojomis sutrypę. Nusikaltė
lis tuojau miestelyje buvo su
gautas.

Ir ką gi? Pasirodė, kad šį 
nusikaltimą padarė ne koks 
nors vietos vokietis, bet iš 
Tauragės miešto atsibastęs 
■Pranas Puknaitis.

Atvykusi iš Vilkiškių viena 
moteris papasakojo, kad da
bartiniu laiku iš senųjų gyven
tojų tik dvi šeimos esančios 
grįžusios. Dabar ten gyvena 
dalis iš Didžiosios Lietuvos at
sikėlusių lietuvių, bet daugu 
mą sudarą iš Vilniaus krašto 
a ti tremti lietuviai. Gražiuose 
Pieno Centro pastatuose apsi
gyvenę administracijos parei- 
gūnai^cy..? .. ... •

Bažnyčia paversta šokių sale. 
Iš rusų esą tik policiją ir aukš
tesni pareigūnai.

Bendrai, esą, ■kolchozuo
se rusai nemėgstą apsigyventi. 
Kolchozų vergijoje daugumo
je lietuviai vargsta. Trobesiai 
esą apleisti ir labai skurdžiai 
atrodą. Siaurasis geležinkelis 
neveikia ir net bėgius gyven
tojai išardę. Tai tiek apie Vil- 
kiškius, kuriuose apie du me
tu išgyvenau.

(Bus daugiau)
š ’ -• > aK- . .

JURGIS JAŠINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Vienos knygos kilmės istorija

. . t .. . . - .2
Ką gi ponia Michalina Meškauskienė 

pasako savo tuose “dideliuose ir mažuose 
dalykuose”? Ir ką, būtent, naujo Ameri
koje ir kituose Vakarų pasaulio kraštuose 
gyvenantiems savo tautiečiams — lietu- 
viams-?
Gi absoliutiškai Tdeko naujo, įdomaus ar 
svarbaus, nei didelio nei mažo, ko jau 
šimtus kartų nebuvo girdėję tie lietuviai. 
Tai beveik nuorašas Juozo Baltušio laiško, 
išspausdinto 1967 m. Laisvėje, kurį Bro
nys Raila visai teisingai ir atvirai įvertino 
šitaip:

“... Jo (šiuo atveju jos, tai yra M. 
Meškauskienės) ilgame rašinyje beveik į 
kiekvieną sakinį buvo sutelktos esmingiau
sios Lietuvos okupantų ir kompartijos pro 
pagandinęs tezės bei metodai, kuriais lie
tuvių tauta ir Išeivija yra maitinamos nuo 
pat okupacijos pradžios”.

Taip, istorija kartojasi lietuvių vyrų, 
ir moterų Lietuvos okupantui pai-sidavu
sių lūpomis.

M. Meškauskienė, baigdama savo ilgą 
laišką Laisvei,, kaip davatkėlė klebonė
liui, A. Bimbai prisiekdinėja:

“Mielas drauge Antanai!
Savo atsiminimuose aš rašiau teisybę ir 

tik teisybę — nieko nejuodindama ir ne

dailindama. Viską rašiau tiesiai, atvirai 
ir nuoširdžiai...” Tos knygos neteko man 
dar skaityti, todėl čia apie joje esančią 
“teisybę, nieko nejuodinimą ir nębaltini- 
mą ir nedailinimą, atvirumą ir nuoširdu
mą” visai neužsiminsiu.

Bet jeigu toje knygoje pavaizduota to
kia teisybė, nuoširdumas ir atvirumas, 
kokie yra išdėstyti jau anksčiau minėtame 
jos laiške Bimbai, tai labai ir labai apgai
lestauju tardamas, kad visa tai atsiduoda 
didelio melo kvapu.

Pagrindinė Michalinos Meškauskienės 
laiško tezė, lygiai kaip ir J. Baltušio 1967 
m. rašte, yra ši:

“Žiūrėkite, kokia neapsakomai 'sunki 
buvo dalia nepasiturintiems žmonėms ta
riamoje nepriklausomoje Lietuvoje, koks 
teroras, kankinimai ir žudymai tada vyko 
tų, kurie kovojo už geresnį liaudžiai būvį; 
ir, pasidžiaukime, koks dabar visiems 
Lietuvos (atsiprašau, Tarybinės Lietuvos) 
gyventojams gerbūvis užėjo ir kokia laimė 
ir laisvė dabar yra lietuviams, džiaugs
mingai kuriantiems, laisvai kvėpuojant, 
šviesų rytojų. Ir kokie nuoširdžių nuošir
džiausi už tą gerovę kovotojai yra ir buvo 
anksčiau kbmunistai ir jų partija... ”

Tai, aplamai imant, abiejų laiškų au
torių “duona ir druska’* “tautos atplai
šoms”, esančioms užjūriuose, vaišinti ir 
vilioti kaip “svetelius nebuvėlius” ir viso 
to gerbūvio nemačiusius bei nepatyrusius.

I šitą, dvyniais kvėpuojantį, įtikinėji
mą duodu ne savo, bet Br. Railos gatavai 
suformuluotą atsakymą, tinkantį kaip J.

Baltušiui, taip ir didžiai gerbiamai M. Meš 
kauskienei: ■

“Komunizmis,. girdi, darbo liaudžiai 
atnešė ir sukūrė (jei dar ne prabangiškai, 
tai jau netrukus,, nes jis pasivys ir pra
lenks kapitalistinį pasaulį) sukūrė kokį 
rojų? Nagi, ekonominę gerovę, pavyzdin 
gą socialinį ir sveikatos draudimą, bendrą 
praturtėjimą, lygybę, laimę, gyvenimo 
džiaugsmą. 'Kaip kiekvienas agitpropo 
raštininkas aiškiai mato (jų tarpe J. Bal
tušis ir Michalina Meškauskienė J.) Lie-' 
tuvoje žemės ūkis ir pramonė taip aukštai 
išvystyti, kaip niekados! Elektrifikacija, 
degamosios dujos, televizijos aparatai, 
skalbiamosios mašinos, stilingi baldai, 
silkės, automobiliai!...”

Bet ar tai svarbiausia? Ne, šimtą tūks
tančių kartų NE!! !1,

“Seniai atėjo ir jau pražilo metas, ypač 
užsienyje, nors kartą giliau įsisamoninti, 
kad klausimas Ha ėjo ir eina ne dėl turto, 
ne dėl kiaulių gausybės tvarte, ne dėl duo
nos, žemės ūkio ir pramonės išvgslymo 
lygmens, ne-dėl elektrifikacijos ar šaldy
tuvo, ne dėl skurdo ar medžiaginės laimės, 
bet pirmiausia ir svarbiausia— dėl lietu
vių tautos gyvybės ir valstybinės nepri
klausomybės*^, (‘^Dialogas su lietuviais” 
110-111 psl.)

Ir tai yra pagrindinė, neginčijama tie
sa! Net pats buvęs Tarybinės Lietuvos 
“prezidentas” Justinas Paleckis. 1969 me
tų “New Times’’ nr. 18 yra atvirai ir viešai 
pasakęs: 'L »

“Mūsų partija ir vyriausybė skiria di
delį dėmesį nacionalinėms problemoms. 

TSKP (Tarybų Sąjungos Komunistų Par- 
tijis) programoje pabrėžiama, kad nacio
nalinių skirtumų 7 panaikinimas reikalau
ja daugiau laiko, negu klasių skirtumų 
panaikinimas. Ilgai po to, kai klasės iš
nyks iš mūsų visuomenės, nacios dar pa

siliks.’’
O kiek ilgai po to, kai klasės išnyk? Juk 

jau šiandien tos klasės didžiojoje komu
nistiniai imperialistinėje šalyje yra išnai
kintos. Ateina' neišvengiamas (pagal Ko
munistų Partijos programą!) nacijų arba 
tautų išnaikinimo ir internacionalinės vi
suomenės sukūrimo laikotarpis. Jis čia 
pat visoje plačiojoje “tėvynėje”, kurios 
sudėtin prievarta yra įgrūstas ir mūsų gim
tasis kraštas Lietuva. Taip, Ttrybų “Lietu 
va” vardas gal dar pasiliks, o lietuvių, kai
po nacijos, čia nebebus. Gal mišinys kal
mukų, kirgizų, mongolų ir didžiarusių 
vadinsiančių save lietuviais, nes lietuvių 
žemėse gyvensiančių.

Ką Jūs, gerb. M. Meškauskiene, į šitokį 
Jūsų pasirinktos Partijos programos pun
ktą atsakysite?...

MICHALINOS MEŠKAUSKIENĖS 
“TEISYBĖ”

Esu tik eilinis Naujienų skaitytojas ir 
šioks toks bendradarbis. Jokios įtakos to 
laikraščio tvarkymui, redagavimui ir 
kry pčiai neturiu ir visai nesistengiu turė
ti. Bet, ilgėlesnį laiką su jomis turėdamas 
šiokių tokių ryšių, tariuosi jas — Naujie
nas — pažįstąs. Ir tos pažinties dingtim 
drįstu teigti, jog žemiau esąs mano pasiū
lymas gerb. M. Meškauskiennei, Naujienų 

redakcijos bus išklausytas. O tas pasiūly
mas yra šitoks:

M. Meškauskienės laiške, kuris atspaus 
dintas Laisvėje š. m. birželio inėn. 16 ir 19 
dienų numeriuose, mano įsitikinimu ir 
žiniomis yra gausu melų, kurių negalima 
praleisti negirdomis. Užtat ryškesniuosius 
tuos melus čia nurodysiu ir kartu norėčiau 
paprašyti gerb. Michaliną Meškauskienę į 
mano tuos melų nurodymus atsiliepti tie
siogiai Naujienose ir čia juos paaiškinti, 
arba įtikinamai įrodyti, jog tai yra ne me
lai, bet tiesa ir tiktai tiesa. Dristu tikėti, 
kad Naujienų redakcija mielai suteiks vie 
tos savo laikraštyje. M. Meškauskienės rep
likoms. Taigi, pradedam:

Pirmas melas — (kiti melai paduodami 
nenumeruoti)

“Lietuvoje prie valdžios vairo buvojo 
visos buržuazinės bei smulkiaburžuazinės 
partijos — krikščionys demokratai, liau
dininkai, socialdemokratai ir tautininkai. 
Nė viena šių partijų nesprendė pačių ašt
riausių socialinių, ekonominių bei kultū
ros klausimų. Labiausiai buvo rūpinama
si buržuazijos augimo ir pralobimo reika
lais. Darbininkų ir kaimo varguomenės 
reikalais niekas nesirūpino... “Vadinas, 
visos tos “buržuazinės” partijos ir jos 
nariai tebuvo sukčiai, vagys, lėbautojai, 
tesirūpinę “buržuazijos augimo ir pralobi
mo reikalais”...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujiena s”
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TeL: YArds 7-1741 - 1742

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-10C

m

pensijos atsiimti,

• Gaila žento, gaila; ir varškės.

j

kartu su gimi-

tų.

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,— FRIDAY, OCTOBER 16, 1970

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tol. 925-8296

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

i 2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
R.zid. telefi: Glbson 8-6195 

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

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

v uždaryta.
Rez, tol.: WA 5-3099

Šis tas naujo Kalėdų papuošaluose, šitie pyragaičiai atrodo tinką valgiui, bet jie pagaminti tik 
dekoracijai. Susan Woodward iš Filadelfijos, daro naujos rūšies kalėdinį ornamentą — dažytus 

pyragaičius iš specialios tešlos, kuri sukietėja ilgiems laikams.

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro paštu. V ė-______ _ ____
ES p.® .££7,"IŠ PaH viena negalįo nue“iti j mies-

JENKINSDR. A.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

STREET3844
OFISO VALANDOS:

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą, 

siliepia, skambinti MI 3-0001.
Jei

Treč. ir šeštad. uždaryta
Portsmouth 7-6000Ofiso' tei,

3-7278telef.Rebid.

8-7773ofiso: PR rez.:

DR. A. MACIŪNAS
C H 1 R U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad.,

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

f 63rd

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telefu PRospect 8-3229 

Rezid. Metu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

uuo 7 iki 9vai. vak. Tree, uždaryta. 
Ligonius priima tik tarias.

Socialinė apsauga 
okupuoto) Lietuvoj
Argentinos Lietuvių Balse 

koks tai nepasirašęs turistas

Linksmumo arba UOdeato valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTASJ

Rez. tei. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŽERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). TeL LU 54448 
Pnima ligonius pagal susi tarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

fetef.: PRospect 8-1717.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniai. 
ireciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rszidu 3^2233 
OFISO' VALANDOS.

Firmai, ketvirtai nūo I—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Dr, Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
2709 W. 51st STREET 

Tat.: GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

-y, antrai, penkt. 10—4, ir 
šeštai 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISiN - EISIMAS

Ofiso fėU HE 4-1818 arba RE 7-9 
Razidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai 
2 iki 8 v. p. R.; antrai ir ketvir 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o še

dienj nuo 9 iki 12 VaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tre

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKŠTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
L OFISAS 2454 WEST 71st ST.
V VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 

icecvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofieo telef.: 776-2880

Neu|a» rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

į TeL: PR 8-1223
- Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

iki XI. 2 d.
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. P. Strimaitį.

, p. Šileikis, o. p
C ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 
į Aparatai - Protezai, Med. Ban
's dažai. Speciali pagalba ko j omą 
' (Arch Supports) ir- L t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 West 63rd SU Chicago, liL 60629 

Telefu PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
Ii įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: FRontier <-1882

neat-

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta .tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. .

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje. .

Jeigu' kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASCtAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Air AH the Way 
30-ib. Limit

NEA

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

‘-.y aS8KĮį|B
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jau 12 tąsoje aprašinėja savo 
įspūdžius apsilankius dabartinė
je rusų sovietų okupuotoje Lie
tuvoje.

Rugpiūčio 6 d. A. L. B. nume
ryje jis aprašo savo apsilanky
mo Pasvalyje įspūdžius:

“Nors jau pasiekėme Šiaulius, 
bet mintyse dar vaidenosi Pa
svalio įspūdžiai. Iš palikusių Pa
svalyje, labiausiai buvo gaila 
žmonos sesers Felicijos. Ji jau
nystėje buvo Gudliauskų šeimos 
pasididžiavimas. Ne tik gražiai 
nuaugusi, gražaus, simpatiško 
veido sužavineia šypsena, bet ir 
būdama Pasvalio progimnazijo
je pasižymėjo moksle. Buvo vie
na iš geriausių sporto, šokių- bei 
vaidinimų pildyto ja. Visai pel
nytai gimnazijoje ją vadindavo 
primadona”.

Baigusi' gimnazij ą prade j usi 
dirbti knygvede (buhaltere), pa
sirgusi džiova ir po sunkios ope
racijos pasveikusi ir vėl pradė
jusi dirbti.

“Ji nekartą rašė mums į Bue
nos Aires, kad už trijų metų, 
kuomet sulauksiu 55 metus, iš
ėjusi į pensiją turėsiu daugiau 
laiko savo reikalams, o ko gero 
gal dar teks ir pasaulį pamatyti. 
Ir mes brandinom viltį kada 
nors ją matyti Buenos Aires.

Bet, simpatiškai Felei, Lau
mė nulėmė kitą likimą. Mato
mai nuo vaistų bei vartoto mais
to džiovai nugalėti, po 52 metų 
amžiaus pradėjo jausti galvos 
arteriaskleriozis. Liga taip grei
tai progresavo, kad jai nebeteko 
išdirbti iki reikiamo laiko pen
sijai gauti. Kooperatyvos vedė
jas ir bendradarbiai, padarė jai 
labai gražias išleistuves ir, il
gų metų vyresniąją bendradar
bę, kaip invalidę paleido į pen
siją. Buvo manoma, kad pamai
nius gyvenimo režimą jos svei
kata pagerės. Bet įvyko prie
šingai. Gal tik labai radikalus 
gydimas būtų, jai vargšei, kiek 
sustabdęs greitų ligos progresą, 
bet jo nesant, jos sveikata kas
dien ėjo blogyn; ir mums esant 
Lietuvoje jos sveikata buvo ap
gailėtiname stovyje. Ji net už
simiršdavo ar ji valgė ar ne.

telj net savo 
bei vaistų - pairsinešti.

Pasiteiravu:; apie jos gydymų 
pas seseris bei brolius, jie nie
ko konkretaus negalėjo pasa
kyti. Aišku, <la gydytojų kom
petencija. Pasvalio ligoninėje to
kiems ligoniai is nėra vietos. Tos 
rūšies ligoniai is reikalinga ypa
tinga priežiū'a ir atitinkamas 
gydymas. Be 
Miko j e yra to

.savo bėdų ir rū- 
yra labai nesu-

abejo, kad Respu- 
aų sanatorijų, bet 

nėra kas ligo: du, kuris pats ne
begali savimi įasirūpinti, rūpin
tųsi. Visi tur 
pėsčių. Mum:
prantamas da ykas, kaip tokio
je socializmo I santvarkos šaly
je, pilietis ištikimai dirbęs visą 
amžių valstybei, nustojęs svei
katos neturi atitinkamos socia
linės globos. Atrodo, kad kas 
nors čia yra netvarkoje. Gal ne
pataikoma krerpataikoma kreipeis ten kur rei
kią. Negalima tikėti, kad šian
dieninėje Tarybų Lietuvoj, ga- 

; dykai, kad ser-lėtų būti tokie d 
gautieji neturėti globos.

Jei būtų tos r išies sanatorija 
apmokama, mes 
nėm susitarę aj mokėtume, bet 
mums tokia saratorija nežino
ma. Ligone ds 
naši sesuo Adelė 
moliūnai, baigia 
ristas.

ilgiausia rūpi- 
!'ir Feliksas ši- 
Argentinos tu-

Gudrus kaip senas vilkas. 
Pilna marška šipulių.

(Danguje žvaigždės) 
be kojų lipa į 

(Dūmai)
• Be rankų, 

dangų.

• Toli arklys žvengia, arti pa
kinktai skamba. (Griausmas)

• Griebė Morkus velnią už 
ragų — ir pats pekloj atsidūrė.

- ■ ' ■ ■ -•

SKAITYK "NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,
TEISINGIAUSIAS žinias

Susirinkimų ir parengimų

■NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS 
ocxxxxrx xxxix rrrrxxxxxxxxr

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNŪS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
aikšte automobiliams pastatyti

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

— Marquette Parko Lietuvių Namų. 
Savininkų Organizacijos narių susirin
kimas įvyks šitf metų spalio mėfi. 16 
dieną 7:30. vaL vak. parapijos salėje, 
6820 Sd. Washtenaw Ave'. Kas norė
tų sumokėti nario mokestį at' įstoti 
naujais nariais, prašomi atvykti .30 
minučių prieš susirinkimo pradžią. 
Yra labai svarbių reikalų, liečiančiu 
namų savininkus. Bus paaiškinimai 
apie ateinančius rinkimus ir kaip 
balsuoti^ Bus rodomas Walter Raško 
filmas. Narius ir svečius prašome gri
siai dalyvauti ir stiprinti mūsų orga
nizaciją. Stasys* Pjffiaba

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, spalio 18 dieną 1:00 
vai. po' pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43td St. Nariai malonėkite 
atsilankyti, nes reikia pasiruošti prie 
metinio parengimo, kuris įvyks spa-' 
lio mėn. 31 dieną. Aptarsite' khibo 
reikalus, kurių yra daug. . .

Rožė Didžgalvidnė rast

— Krakiškių Draugiško Klubo susL 
rinkimas įvyks sekmadienį, spalio 18 
d. 2 vai. p. p. B. Bartkaus namuose, 
6919 So. Artesian Ave. Nariai prašo
mi susirinkti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti.

Eugene Strungys, nut. rast.

GEORGE F. PETRAITIS
Gyv. 7929 So. Kilbourne Ave.

J. Augustaitytės - Vaičiūnienės poezijos knyga jau išspaus

dinta. Gaunama pas leidėja JONĄ KARVELĮ (7026 So.
9 ' ’ < w V fe - x *

Claremont Avenue, Chicago, III. 60636) ir pas knygų pla

tintojus. Kairia 83.50.

Mirė 1970 m. spalio mėn. 14 d., 1:00 vaL popiet, sulaukęs 65 me- 
Gimė Elizabeth, N. J.
Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Catherine, 4 dukterys — 

Georgiana, žentas Charles Chappell, Joan Folino, Bemadine, žentas 
Richard Simanis ir Virginia, žentas Robert Matyska; sūnus George, 
marti Karen; 13 anūkų — Mark ir Clifford Chappell, Frank, Russel, 
Laura ir Michael Folino, Catherine, Richard ir Mary Ann Simanis, 
Robert Matyska, Eric, Luke ir Avra Petraitis; sesuo Helen Gelbuda 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 West 69 St
Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio mėn. 17 d. .iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėtas į St Bede Venerable, 8200 So. Kostner para
pijos bažnyčią, kurioje* įvyks gedulingos pamaldos iri velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus, ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 4 ; \

Nuliūdę:-
Žmona, dukterys Ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tet. 737-1213.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TUR1ME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

STEP. C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

i

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE



Įg:<^^z?gK§
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iKairėje John Bromwich žaidžia tenisą abiem rankom. Pasirodo, kad jis buvo neblogas žaidėjas. - 
j Dešinėje jo duktė taip pat žaidžia tenisą abiem rankom, bet dar nežinia, ar ji taps laimėtoja.

• JUOZAS (JOE) JURAFHS
^Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
aus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
/kitas uis. ir vietinės gamybos maši- 
įnas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 
į ' mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

fTeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

PROTESTO DEMONSTRACIJA
Waterbury LB Apylinkė, va

dovaujama dr. Petro Vileišio, 
organizuotai atvyksta Į Spalio 
18 protesto demonstraciją prie 
JT New Yrorke ir dalyvaus joje 
su 50 Lietuvos vėliavų. Taipgi 
paskyrė $50 šio žygio išlaidoms 
padengt. "

JT. Kas norėtų papildyti tvark 
darių eiles prašoma kreiptis į 
ji tiesioginiai. Visiems pabal- 
tieeių tvarkdariams vadovau
ja estas Rein Virkmaa.

I’PI ir AP tarptautinės spau
dos agentūras pranešė BATU- 
Nui, kad prisius savo kores
pondentus f spalio protesto 
demonstraciją prie JT. ’

B-.
Ints Bupners, latvis, BATU 

No d i rėk toris to narys, vado
vaus programos pravedimui 
spalio 18 nįąnifestacijoj prie 
JT New Yorke.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkig Reiki*

GENERAL OFFICE 
Must be good at figures. 

Some typing.
6255 So. Wabash 

BU 8-8222

LIGHT FACTORY WORK 
No experience necessary. 

We will train.
MCKEE ENGINEERS 

565 W. Washington St.
Room 608

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W.'Cermak Road Chicago, IR. Virginia 7-7747

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
m KITUS KRAŠTUS

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

& L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymą* 

2646 WEST 69th STREET 
L T*U REpublk: 7-1941

Hartfordo LB Apylinkė, 
Hartfordo Ramovėnai ir Hart
fordo Frederick Sabonis Ame
rikiečių Uetuvių veteranų pos
tas iš Connecticut valstijos re
mia spalio 18 demonstraciją 
prie JT, dalyvaus joje ir jau 
pristatė į New Yorką 50 JAV

Kestutis Miklas, BATUNo 
vykdomasis pirmininkas ir spa
lio 18 protesto demonstracijos 
pi’ie JT koordinatorius, praeitą 
sekmadienį, spalio 11 dalyva
vo Connecticut LB Apygardos 
suvažiavime, Middletown mies 
te, ir pasakė kalbą demons
tracijos prie JT reikalu. Suva
žiavimas vienbalsiai pritarė 
šiam žygiui, rems ji ir ragins 
visus Connecticut valstijos lie
tuvius dalyvauti šioje protesto 
demons tracijdj New Yorke.

Italai sii Kolumbu 
pavėlavo 400 metų

• SI

Ryšium su; Kolumbo diena, 
kuri Amerikoje bendrai ir Chi- 
cagoje ypatfrhai triukšmingai 
buvo spalio 12 dieną atšvęsta, 
Leifo Eriksobo draugijos pir
mininkas Wį R. Enderson iš 
Evanstono prįj.iinęs, kad Kris
tupas Kolumhtas biivo vardu ir 
pavarde Crrš^bol Colon, su
mini kad jis į492 metais ne
plaukė i “nežinią”, o jau turė
jo ir globusįjlžemės kamuolį) 
ir bent tuziną; žemėlapių tokių, 
kaip vyskupo! Eric Gnupsono 
1122 metais nkbraižytą Vilan- 

_ _____________ _ i__ -< a

tą to žemėlapio

WANTED
GOOD RELIABLE DRIVER 

to drive my car several hours a 
week.

References required.
234-0118

MISCELLANEOUS 
Įvairūs' Dalykai

$900 REGULATION
POOL TABLE

Selling for -$600. 
Excellent buy I

CaU 343-6488

VYTAUTAS ŽUKĄ
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Jvairiy 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai 

maistas, pinigai.

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
. . 7 (Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T*1. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

INSURED

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks

514% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

<■' .............. .... ...... .........................
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 
IrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

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
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, - FRIDAY, OCTOBER 16, 1970

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
' INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI - INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Spalio 18 protesto demons
tracijai jau pagaminta virš 100 
naujų plakatų;. Dalyvaukime 
šiame proteste bei reikalavi
me Lietuvai laisvės ir parody
kime visiems, kad lietuvių 
Amerikoje tikrai yra daug. Bū 
tų graudu, net ir tragiška, jei 
nebūtų kam tuos plakatus ir 
atvežtąsias vėliavas nešioti.

do mapą (žemėlapį) arba 1440 
metais pad
kopiją, kuri tlabar yra saugo
ma Yale universitete. Taigi 
Kolumbas išpaukė pietvaka
rių kryptimi,! norėdamas ap
lenkti šiaurėsi.kmęriką, kurią 
manė esant didžiule sala.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai..

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
rietą, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

New Yorko Operetės Choras, 
vadovaujamas Myk. Cibo, New 
Yorko Latvių Liuteronų Baž
nyčios choras, papildytas dai
nininkais iš New Jersey Lat
vių Ansamblio “Dzintars”, ir 
New Yorko Estų Choras daly
vauja spalio 18 protesto de
monstracijoj ir išpildys him
nus manifestacijos programoj.

Grenlandiją paminklai

šiaurės Amerikos krantus pir
mieji atrado: Erikas Raudona
sis (raudonbai^Iis^ ir jo sūnus 
Leif Eriksonaš. iš Norvegijos 
i Islandiją atsikėlę ir iš čia Gren
landijoje apsigyvenę, kolonistai, 
tad pirmuosius baltaodžius eu
ropiečius AmėifScos kontinente 
tiksliau būtų gadinti grenlan- 
diečiais negu Hermanais, (Nor
se), kaip daugiinas juos vadina.

Grenlandiečitj arba normanų

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

mas tos “Vyno žemės” atradi
mas ir jos gyventojai indėnai, 
jų medžiaginė kultūra ir papro
čiai, net jų valgiai ir pagaliau, 
kaip ta maža baltųjų šiauriečių 
kolonija patapo suiručių auka ir 
turėjo būti likviduota.. J. Pr.

MŪRO NAMAS, 2 mašinų garažas 
2 akru ąžuolyne. $29,000.

GRAŽŪS SKLYPAI po $2,500.
4 NAUJI MŪRO NAMAI ir 3 senes: 

ni laukia Jūsų.
ABROMAITIS REAL ESTATE 

1005 PORTER STREET 
LEMONT. ILLINOIS 

Tel. 257-6675

BY OWNER
10 yr. old 5% rm., brk. home. 3 

I bedrms. New Custom drapes. Full 
; base. Excellent cond. Nr. 55th &

Call 436-0962

-New Jersey lietuviai remia 
protesto demonstraciją prie JT 
spalio 18. Užsakytas specialus 
autobusas, kuris nuo Elizabe- 
tho lietuvių bažnyčios veš no
rinčius ir neturinčius kitokios 
susisiekimo priemonės Į šią de
monstraciją. Autobusas išvyks 
ta 12:30 vai. p. p. punktualiai.

♦

Spalio 18 manifestacija ir 
protesto demonstracija prie JT 
ši sekmadienį, spalio 18, pra
sidės punktualiai 2 vai. p. p. ir 
nežiūrint kokiam orui esant. 
Prašoma visų rinktis bent pus
valandi anksčiau į Dag Hainm 
arskjold Plaza, aikštę prie JT, 
47th Street, prie 1st Avenue, 
New Yorke.

nais, būtent. — runų įrašai iš 
1009 metų Mąssūchusets, iš 1016 
metų Rhode Island (Newporto 
vokštas), iš 1012—1022 metų 
Oklahomojė.ir isi362metų Min- 
nesotoje. | “‘‘h

Kas pasidarė su tomis, kaip 
spėjama, skaitlingomis šiaurie
čių kolonijoms? Anderson ma
no, kad daugimas grįžo į Gren
landiją, Islandiją arba Norvegi
ją, kitus indėnai išžudė, tretieji 
su indėnais i susimaišė. Algon- 
quinų indėnų kalboje atpažįsta
ma apie 200C žodžių, kilusių iš 
senųjų normanų kalbos, apie 
mėlynakius šviesiaplaukius, in
dėnus dar nesmiai patys ameri
kiečiai kalbėdavo. Be to, New 
Foundlande įprielf keletą metų 
buvo atkasti nonnamj koloni
jos gyvenamu namų pamatai ir 
rasti dar kai kurie įrankiai.

Įdomiausia iš islandiečių sagų 
yra Vinlando Saga, rašytaVytautas Jurgėla vadovau

ja lietuvių tvarkdarių sekcijai dar prieš Kolumbą, kur aprašo-

Ii pirmos išvaizdos sunku atpažinti, kas Litam* paveiksi* yra. Atro
do šaknys, tinklas ar koks audinys, b«t tikrovėj* čia yra pri* kiau
šinio lukšto išsišakojusi medžiaga, reikalinga prasidėjusiai gyvybei.

R- -• =- L-R,..- ■■■ . ?* . "'- tR.

— Dr. Edmundas Ringus yra
Lituanicos sporto, JiųbQ;vai^r-! Oak trim. Oak cab. Many extras, 
bos pirmininkas. Klubas turi 5 " •
komandas: pagrindinę, rezervo, 
jaunių, jaunučių ir mažiukui 
kuri yra pati didžiausia, turinti 
apie 30 būsimų sporto žvaigž
džių.

— Albina Brazis yra Lietuvių 
komiteto išrinkti Trank D. Sa
vicką Illinois valstijos senato
rium pirmininkė. Komiteto bū
stinė yra 2621 W. 71st St. Ten 
gaunamos informacijos, propa-

BY BUILDER
2 new homes. 3 bedrms.' 1% baths.

Nr. 65th Keating.' 
Call 582-8860.' 

Open houre Sun. 1-5 PM.

RUDENS TURTAI
PUIKUS,.'DIDELIS 2 po 6 mūras. 

-Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų rankų, Marquette Par
ke. $44.000.

2 BUTŲ, 14 metų modemus mūras.
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600. ?

BEVĖRLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka nėr 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25.000.

2 AUKŠTU MŪRAS. 2 po 5. Nauia 
gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27.500.

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
, kambariai. 2 vonios, kabinetų vir
tuvės. prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14.900.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildymai, garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

PERKAME, -PARDUODAME. MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

DEERFIELD — LINCOLNSHIRE 
BY OWNER

5 Bedrooms. 2Vz Baths; fam. room; 
den.; frplc. Air conditioned. % 

acrea; wooded lot. 
$62,500.

Assume 6% Mortgage. ~ 
Tel. 945-7757

den

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

OPEN HOUSE. BENSENVILLE 
SAT. & SUN. 1—6 PM

BY OWNER ,
. ,v. . .. . Luxurious bi-level. 3 large bedrooms,

gavimo medžiaga ir priimami (“L” shaped living & dining room, 
darbuotojai bei kitokia parama. Cathedral ceilings, w/w carpeting, 

J r (modem kitchen. Recreation room
_ Kagtvtis Zioinanfavičin* ^th bar & complete kitchen. 2 ■tvasiyris zapnantavicius, taths> 2 car parage A11 and 

gyv. Chicagos pietvakariuose, many extras, beautifully landscaped, 
antradienio vakare prie 22-ros.cIose t°30’^lOCril&766^^’ Upper 
ir Western Ave. buvo užpultas 
3 jaunų juodukų ir apiplėštas.
Iš jo atėmė pinigus ir laikrodį.

— Lietuvių Respublikonų Ly
ga ruošia viešą sueigą Gold Coast 
Inn spalio 18 d., 6:30 vai. vak. 
Dalyvaus sen. Ralph T. Smith. 
Vietos respublikonų kandidatai 
taip pat pasirodys Marquette 
Parko lietuvių namų savininkų 
susirinkime spalio 16 d.., 7:30 
vai. vak., parapijos salėje.

— Tradicinė Chicagos Tauty
bių šventė šiemet bus spalio 31 
dieną ir lapkričio 1 d. Navy 
Pier. Dalyvaus 17 tautinių gru
pių, jų tarpe lietuviai.

— Frank Savickas ir George' 
Dunn, Cook County Board 
prezidentas, aplankys Mar
quette Parko apylinkes penk
tadienį, spalio 16-tą d. 9 vai. ry-’ 
to. Bus gimimo Panelės šven
čiausios Bažnyčioj, šv. Kry
žiaus ligoninėj, Maria High 
School ir aplankys lietuvių 
maisto krautuves.

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapells 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

• » ar.G Con:p,»-,

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdra u d a.
L RUDIS TeL CL 4-1050

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų. automobi- 
liq, gyvybės, svei
katos ir biznio.

litimoki
salygot.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kodzk Av*. PR 8-2233-. _ ....... *

♦ Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti į rengiamą šokių 
Linksmavakarį spalio 17 diėną 
7:30 vai. vak. Marquette salėje, 
6908 So. Western Ave. Gros 
geras K. Ramanausko orkestras. 
Įžanga 1,50 dol. (Pr).

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun*-vps Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

jCHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu. 
alumin. langai, pusė rūsio Įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23 500

2 PO‘ 5%. IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44 500

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui 
geroie Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.
4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin. langai, šildymas gazu, gara
žas. Marquette Parke. $52,000

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BŪTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus' langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. 'Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus .vi
jų rūšių namo a^Udymo pečius ir 
air-condltioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. ’ 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

D o m as Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave^ 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

A ABAJLL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rlna« ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir. pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame "tuckpointing" darbus. Esame 
ipdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipki tėt bet kada


