
Saulėta, dieną 50°, naktį 38. 
Saulė teka 6:44, leidžiasi 4:28.
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VAK. VOKIETIJA IR LENKIJA BAIGĖ DERYBA
SOVIETU LUNOCHODAS RĖPUOJA 
ANT MĖNULIO, LIETAUS JŪROJE
HOUSTONAS. — Ryšium su nauju sovietų mokslininkų lai

mėjimu mėnulyje, Naša direktorius George Low pareiškė, jog 
sovietai per du mėnesius parodė nepaprastą aktyvumą erdvės 
bandymuose. Sovietai, paleidę į erdvę 22 erdvėlaivius, įskaitant 
Luna 16 ir Luna 17, kuris nusivežė į menulį iš žemės vairuojamą 
“Lunochodą”. Per tą patį laikotarpį buvo pasiųstas ir Zond 8, 
kuris padarė daug mėnulio fotografijų. Paskutiniu pranešimu, 
Lunochodas nuvažiavo nuo savo laivo 66 pėdas. Jis turi televizijos 
kamerą, kuri siunčia paveikslus į žemę. Fotografijos iš mėnulio 
jau buvo rodomos Maskvos televizijoje.

THE BRAKES OF WINTER
STOPPING AT 30 M P H.

VOKIEČIAI IR LENKAI NUSPRENDĖ, 
KAD “SĄSKAITOS JAU YRA SUVESTOS”

VARŠUVA. — Vakar Vakarų Vokietijos ir Lenkijos užsienio 
reikalų ministerial uždėjo savo inicialus ant naujos sutarties, kuri 
turės pradėti naują gadynę abiejų valstybių santykiuose. Sutar
ties iškilmingas pasirašymas įvyks vėliau. Tai yra istorinis įvy
kis, turėsiąs daug reikšmės visai Europai. Ilgus amžius lenkai ir 
vokiečiai buvo priešai. Vokietija dalyvavo visuose Lenkijos vals
tybės padalinimuose ir tų dviejų tautų kovos minimos istorijoje 
nuo 972 metų. Paskutinis karas ir Hitlerio genocidas dar daugiau 
nustatė lenkus prieš vokiečius. Sakoma, kad tame kare gyvybių 
neteko 6 milijonai lenkų.

Sovietų spauda prieš šią ke
lionę nieko neskelbė, todėl laik
raščių skaitytojai buvo nuste
binti nauju žygiu mėnulyje. 
Spauda rašo, kad Lunochodas 
yra tik pradžia panašiu ropojan
čių aparatų “Planetochodų” ir 
Marsochodų”. Jie galės nusi
leisti be įgulų ir ant tokių pla
netų, kurios žmogui dėl karščio 
ar nuodingų dujų yra neįmano
mos pasiekti. Sovietų tirimai 
vyksią automatinių robotų pa
galba.

Lunochodas nusivežęs į mė
nulį sovietų oficialų antspaudą 
ir vėliavą, bei Lenino paveikslą.

šia proga Amerikos mokslinin
kai pripažįsta, kad pirmas ame
rikiečių vežimas mėnulyje bus 
tik liepos mėnesį. Jį vairuos as
tronautai. Vežimai, vadinami Ro
vers, bus varomi baterijom ir 
galės nešioti du astronautus 75 
mylių. Roveriams nebus leista 
nukeliauti toliau nuo erdvėlai
vio, kaip 6 mylios. Keturi tokie
Roveriai jau baigiami statyti 
Boeing bendrovės Kent, Wash., 
įmonėje. Jų bandymai prasidės 
balandžio mėn.

Amerikiečių mėnulio automo
biliai bus 10 pėdų ilgumo, 6 pė
dų platumo, nuo žemės bus pa
kilę 14 colių. Keturi tų automo
bilių ratai, 32 colių skersmens, 
bus pagaminti iš vielos tinklo. 
Vežimas galės judėti iki 10 my
lių per valandą greičiu. Astro
nautas galės jį vairuoti aplink 
duobes ir uolas. Roverio paga
minimas kainuos 19 milijonų 
dolerių. Mašinos galės kopti į 
25 laipsnių statumo kalnus ir 
peržengti 28 colių platumo ply
šius, kurių mėnulyje daug esa
ma.

Egipto dėmesys 
j namų reikalus

KAIRAS. — Egipte yra suda
rinėjama nauja vyriausybė. Pre
zidentas Sadat, priėmęs senos 
vyriausybės atsistatydinimą, 
pavedė senam premjerui Fawzi 
sudaryti naują vyriausybę.

Egipto spaudoje vis daugiau 
pabrėžiami naujos vyriausybės 
tikslai — kreipti didesnį dėmesį 
į Egipto naminius reikalus: švie
timą, žemės ūkį, pramonę. Už
sienio stebėtojai sako, kad mi
ręs prezidentas Nasseris buvo 
daugiau linkęs į politinius užda
vinius: arabų vienybę, neutra
liųjų valstybių organizavimą ir 
pan. Dabartinė valdžia daugiau 
rūpinsis apleistais Egipto reika
lais.

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje buvo nušauti du vyrai, 
katalikai. Manoma, kad jie yra 
kitos katalikų grupės aukos. Ai
rių Respublikonų Armijoje ne
seniai įvyko skilimas ir vaidai.

WASHINGTONAS. — šiais 
metais Sovietų Sąjungoje gerai 
užderėjo medvilnė po dviejų blo
gų metų, — pranešė JAV žemės 
ūkio departamentas.

IŠ VISO PASAULIO

CAMBRIDGE. — Pernai 17 
metų vidurinės mokyklos moki
nė Martha Meyers sudegino kla
sėje Amerikos vėliavą. Cam
bridge teisėjas jai skyrė bausmę 
— šešis mėnesius kalėjimo, ta
čiau vėliau, jai apgailestavus 
savo žygį, jis jai davė kitą 
bausmę, kuri antradienį buvo 
įvykdyta. Mergaitė turėjo nešti 
Amerikos vėliavą tris mylias per 
visą miestą, palydima teismo 
pareigūnų ir policijos automo
bilio. žiūrovai, matydami tokį 
“paradą” nežinojo, kas čia vyks
ta. Tik vėliau iš spaudos paty
rė, kad tai buvo atliekama baus-1 
mė. Martha pasižadėjo ateityje 
gerbti Amerikos vėliavą.

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose vis dar nesibaigia de
batai dėl Kinijos priėmimo. Ma
noma, kad penktadienį įvyks bal-
savimas. ,Neseniai priimta Fijo 
sala pareiškė, kad ji nuo baisa- 
vimo susilaikys. Tą patį darys 
ir Ekvadoras, kuris sutinka su 
komunistinės Kinijos priėmimu, 
bet nesutinka išmesti Tautinę 
Kiniją,

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas su šeima šiais 
metais Padėkos dienos pietus 
valgys Baltuose Rūmuose, kur 
pakviesti dalyvauti ir 100 Viet
namo karo veteranų-invalidų iš 
Washington© apylinkės ligoninių. 
Pernai prezidentas pietus valgė 
su seneliais iš Washington© se
neliu namu.

TRIESTAS. — Italijon be vi
zos atvyko žinomo Jugoslavijos 
režimo kritiko Mihailo Mihailo- 
vič motina, 57 metų. Ji norinti 
važiuoti į Ameriką aplankyti 
savo dukters, kuri serganti. Ju
goslavijos valdžia jai nedavusi 
leidimo, tai ji išvykusi be jo. Už 
metų ji žada sugrįžti namo ir pri
siimti jai skirtą bausmę — mė
nesį kalėjimo.

Pakistanas prašo 
skiepų nuo choleros

DACCA. — Po milžiniško po
tvynio Pakistano salose Benga
lijos įlankoje prasidėjo choleros 
epidemija. Pakistanas prašo 
tarptautinių organizacijų sku
biai atsiųsti apie 2 milijonus 
skiepų nuo įvairių užkrečiamų 
ligų.

Amerika jau pasiuntė šešis 
helikopterius, daug palapinių ir 
antklodžių. Prezidentas pasky
rė 10 mill. dol. pradžiai Pakista- 
nui sušelpti. Jungtinių Tautų 
vaikų fondas organizuoja lėšas.

Nukentėjusių salų gyvento
jams skubiai reikia geriamo van
dens, maisto ir vaistų. Pakista
no admoralas Ahsam apsigyve
no vienoje iš nukentųjusiu salų, 
kad pats galėtų vadovauti šal
pos darbams.

Žiemos sezono sniegas ir ledas automobilry vakavimą daro dar pavojingesnių. Nacionalinė Sau
gumo Taryba, skelbdama šią lentelę, primena, kad^ sustabdyti automobilį žiemą, ant slidaus ke
lio, reikia daugiau laiko ir vietos. Tokiu keliu važiuojant, reikia tarp automobilię palikti (jei 

važiuojama 30 mylię per valandą greičiu) nemažesni tarpą, kaip aštuoniy automobiliu ilgis.

IRANAS RUOŠIASI PERM BRITU 
UŽDAVINIUS PERSIJOS ĮLANKOJE

LONDONAS. — Konservatorių vyriausybė Londone jau pa
keitė kelis buvusios darbiečių vyriausybės nutarimus užsienio po
litikos srityje. Vienas tokių pakeitimų įvyko ginklų pardavimo 
Pietų Afrikos respublikai klausimu. Kitas — britai ir toliau 
laikys Tolimuose Rytuose savo simbolinę, karinę įgulą. Dabar 
svarstomas kitas darbiečių valdžios pasižadėjimas, būtent, išvežti 
savo jėgas iš Persijos įlankos, iš trijų nedidelių salų: Abu Muša, 
Didesnio Nykščio ir Mažesnio Nykščio. Britų išvykimo laukia 
arabų šeikystės, vadinamos “Trucial States” ir ypač laukia Iranas 
(Persija), kuris 1968 metais, išgirdęs Britanijos'nutarimą pasi
traukti iš Persijos įlankos iki 1971 metų, 'pradėjo stiprinti savo 
karines jėgas, tikėdamasis pavaduoti ir pakeisti Britanijos karinę 
jėgą panko j e.

šiuo metu neabejotinai di
džiausia ir stipriausia tos srities 
jėga yra Iranas. Jo kariuome
nėje yra 200,000 vyrų. Aviacija 
ginkluota 30 naujausių Phan
tom lėktuvų, dar užsakyta 35 
nauji lėktuvai. Be jų Iranas dar 
turi 100 F-5 ir 25 C-130 lėktuvų. 
Iranas išleidžia ginklams apie 
21% savo pajamų, kurios susi
daro daugiausia iš žibalo parda
vimo. Kai kurie politikai dėl tų 
išlaidų kritikuoja Irano šachą, 
nes krašte yra daug sričių, kur 
pajamas būtų tikslingiau išleis
ti.

Persijos įlanka yra labai svar
bi strateginė pasaulio vieta. Per 
ją kasdien išplaukia į visą pa
saulį apie 12 milijonų statinių 
naftos, šios srities žibalas ap
rūpina pusę Europos ir sudaro 
90% viso Japonijos perkamo ži
balo.

Britanijos vyriausybės svars
tymus gali paveikti ir galimi 
įtempimai tarp Irano ir jo ara
bų kaimynų, ypač Irako. Nors 
Irakas teturi 85,000 kareivių ir 
nėra taip gerai ginkluotas, kaip 
Iranas, tarp tų dviejų kaimynų 
seniai nėra gerų santykių. Ara
bai nemėgsta Irano, nes šis par
duoda- žibalą ir Izraeliui. Ira
nas neprisidėjo prie arabų or
ganizuoto žibalo boikoto 1967 
metais, tuoj po Izraelio-Arabų 
karo.

Britų padėtį apsunkina tai, 
kad jiems pasitraukus iš Adeno, 
ten valdžią paėmė kairieji, kurie 
dabar bendradarbiauja su ko
munistine Kinija. Nenorima, kad 
panašiai įvyktų ir su Persijos 
įlankos valstybėlėmis “Trucial 
States”.

HONG KONGAS. — Po tri
jų metų pertraukos į Pekiną vėl 
atvyko Burmos ambasadorius.
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♦ Nauju Sirijos prezidentu 
buvo išrinktas mažai kam žino
mas 42 metų mokytojas Ahmed 
Khatib. Jį išrinko karininkų 
grupė, pagrobusi Sirijos valdžią.

♦ Honduro-Salvadoro pasie
nyje įvyko susišaudymas, kuria
me buvo .užmuštu ir sužeistų.

♦ Marinų generolas Walt pa
reiškė, kad šiuo metu komunis
tų partizanų jėgos Pietų Viet
name sudaro tik 10% to,,kas bu
vo prieš 3 metus. Generolas pri
sipažino, kad amerikiečiai ka
riškiai nežinojo, koks karas jų 
laukia Vietname. Jam pačiam 
truko 6 mėnesius po atvykimo 
į Vietnamą suprasti, ko reika
laujama iš Amerikos karių.

♦ Komunistinė Kinija paskel
bė, kad ji neis į Jungtines Tau
tas, kol ten bus “Chiang Kai 
Sheko klikos atstovai”.

♦ Prezidentas Nixonas gruo
džio 4 d. kalbės Amerikos pra
monės vedams apie infliaciją ir 
ragins juos nekelti kainų.

♦ Jungtinių Tautų tarpinin
kas Gunnar Jarring išvyko į Mas
kvą į savo Švedijos ambasado
riaus pareigas. Kol Izraelis ne
sutinka derėtis, jis neturįs ką 
veikti Jungtinėse Tautose.

♦ Prezidentas Nixonas papra
šė kongreso papildomų lėšų už
sienio valstybių paramai. Nau
jų sumų reikia Izraeliui, P. Ko
rėjai, Kambodijai ir kt. valsty
bėms.

WASHINGTONAS. — P. Viet
namo viceprezidentas Ky lapkri
čio 28 d. iš Washington© skris 
į Texas, kur jis aplankys buvu
sį prezidentą Johnsoną jo ūkyje.

Egipte sudaryta 
nauja valdžia

KAIRAS. -— Egipto premje
ras Fawzi pertvarkė vyriausybę 
ir keturius ministerius paskyrė 
savo pavaduotojais: pramonės 
— Sidky, užsienio-Riadą, žemės 
ūkio — Marei ir vidaus — Go- 
mas.

Iš 32 prie prez. Nasserio bu
vusių ministerių, septyni buvo 
pakeisti kitais, du premjeras 
perkėlė į kitas ministerijas, 
paaukštino du viceministerius ir 
.paskyrė keturis visai naujus.

Premjeras savo kabinetą įspė
jo, kad jam nereikią daug popie
riaus, bet reikia darbų rezul
tatų, nes popieriai tik trukdo 
matyti, kas vyksta. Premjeras 
esąs prieš biurokratipius papro
čius. '

Libija patenkinta 
Sirijos perversmu 
BEIRUTAS. — Libijos vyriau

sybės vadas el Quaddafi atvyko 
į Siriją susitikti su nauja val
džia. Jis pareiškė savo pasiten
kinimą Sirijos perversmu ir pa
reiškė, kad dabartinė sirų val
džia yra panaši į Sudano ar Egip
to valdžias.

Sirijos valdžios galva gen. 
Assad ieško pritarimo Egiptui 
palankių politikų tarpe. Iš jų 
jis galvoja sudaryti naują vy
riausybę. Premjeru numatomas 
dabartinis Sirijos ambasadorius 
Egipte dr. Drubi, žinomas “na- 
serininkas”. Laukiama, kad Si
rija įstos į Egipto, Libijos, Su
dano steigiamą federaciją. Ara
bų tarpe nauja Sirijos valdžia 
sutinkama palankiai.

Jordane neramu
TRBIDAS. — Jordane dar ne

nutilo šūvių garsai. Irbide, kur 
civilinio karo metu palestiniečiai 
buvo paėmę viršų ir paskelbę 
miestą “išlaisvintos teritorijos 
sostine”, dar daug liko ginkluo
tų partizanų. Jiems išgaudyti 
valdžia pasiuntė kariuomenės 
dalinį.

Irbido gubernatorius miestą 
valdo karo stovio įstatymais, ta
čiau partizanai veikia pogrindy- 
nyje ir apšaudo kareivius ar po
licininkus. Arabų jungtinei pa
liaubų komisijai nelengva bus 
sugrąžinti į Irbidą taiką,

Sovietai žada 
nestatyti bazių

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
jog Sovietų Sąjunga žodžiu, pri
vačiai pakartojo Amerikai, kad 
ji nestatys vakarų hemisferoje 
puolamųjų ginklų. Sovietai pa
žadėję nestatyti Kuboje ar ki
tur atominių ginklų bazių, šis 
pareiškimas patvirtina sovietų 
žinių agentūros spalio 13 d. pa
skelbtą karštą paneigimą, jog 
sovietai stato savo atominiu lai
vų bazę Kuboje.

Tuo reikalu New Yorke su 
sovietų užsienio reikalų minis- 
teriu Gromyko ir su sovietų 
ambasadorium Dobryninu Wa
shingtone kalbėjosi prezidento 
patarėjas Kissingeris.

Valstybės departamento spau
dos sekretorius McCloskey pri
pažino, kad trys sovietų karo 
laivai vis^'dar stovi'Laenffuėgos 
bazėje, Kuboje.

Kaltina Amerika 
dėl žemės teršimo
LONDONAS. — Tarptautinės 

natūralistų organizacijos ir pa
saulio gyvūnų apsaugos fondo 
suvažiavime britų natūralistas 
apkaltino Ameriką, kad ji dau
giausia prisideda prie aplinkos 
teršimo. Peter Scott savo kalbo
je nurodė, kad vienas amerikie
tis paleidžia į upes ir vandeny
nus tiek pat nuodingų atmatų, 
kiek 1,000 Azijos gyventojų. 
Amerikiečiai sukuria daugiau 
šiukšlių ir atmatų, negu bet ku
rios kitos valstybės gyventojai.

To negana, britų mokslinin
kas nurodė, kad Amerika sunau
doja daugiau energijos, daug 
daugiau už likusį pasaulį žemės 
mineralu ir kitu žaliavų. * fc- *

Izraelio lėktuvai 
skraido virš Egipto
WASHINGTONAS. — Nors 

prie Suezo oficialiai jokių karo 
veiksmų, paskelbus paliaubas, 
nėra, korespondentai patyrė, kad 
Egiptas jau kelis kartus apšau
dė Izraelio žvalgybos lėktuvus, 
kurie stebi Egipto kariuomenės 
judėjimą vakarinėje kanalo pu
sėje.

Izraelis dėl šių apšaudymų nie
kam nesiskundė, nes paliaubų 
sąlygos draudžia ir žvalgybos 
skridimus į priešo pusę. Neofi
cialiai Izraelio štabo nariai pri
pažino, kad po pirmo apšaudymo, 
kada žvalgyti skrido keturi iz
raelitų lėktuvai, kitą dieną Izra
elis pasiuntė jau 12 lėktuvų, o 
vėliau — 20. Tuo norėta paro
dyti, kad Izraelis neboja Egipto 
ugnies. Raketų egiptiečiai ne
panaudoję.

Santykiai pradėjo gerėti, kai 
socialdemokratai paėmė Vokieti
jos valdžią. Kancleris Brandtas 
dar 1968 m. išleistoje knygoje 
kalbėjo apie reikalą rasti su len
kais bendrą kalbą, panašiai, kaip 
Vokietija rado kalbą su savo 
tradiciniu priešu vakaruose — 
Prancūzija.

Lenkijos komunistų vadas 
Gomulka, anksčiau buvęs atim
tų iš Vokietijos žemių komisa
ru, Wroclaw, buvusiame Bres
lau mieste, pasakė kalbą, ku
rioje irgi kalbėjo apie lenkų-vo- 
kiečių ateities santykius. Dau
gelis lenkų ir vokiečių, laiko vei
kiami, bendrų ekonominių in
teresų skatinami, priėjo išvados, 
kad “sąskaitos jau suvestos” ir 
reikia pradėti naujų santykių lai
kotarpį. šiais metais lenkų ek
sportai į V. Vokietiją padidėjo 
38%, o Vokietijos eksportai pa
didėjo 25%. Ateityje prekyba 
dar gali plėstis, nes lenkams rei
kia vokiečių technologijos, o vo- 
kiečiams-lenkų žaliavų.

Įdomu, kad komunistinėj Len
kijoj prastų žmonių simpatijos 
yra didesnės Vakarų Vokieti
jai, negu Rytinei, Ulbrichto val
domai Vokietijai. Vokiečių ir 
lenkų komunistai visada santy
kiaudavo tik diplomatinio ko
rektiškumo ribose.

ši sutartis buvo įmanoma ir 
todėl, kad pati Sovietų Sąjunga, 
kurios karinės jėgos vis dar bu
di Lenkijoje, pradėjo gerinti ry
šius su Bonos vyriausybe. Sovie
tams tą padiktavo jos pablogėję 
santykiai su rytiniu kaimynu 
Kinija. Lenkijai atsirado proga 
užbaigti ilgus metus užsitęsusius 
nenormalius santykius su Vo
kietija.

Naujas darbo 
apsaugos įstatymas
WASHINGTONAS. — Sena

tas 82 balsais prieš 3 priėmė 
naują pramonės įmonių ir žemės 
ūkio darbo saugumo įstatymą. 
Bus įsteigtos federalinės prie
žiūros įstaigos, kurios tikrins 
darbovietėse darbo sąlygas ir 
apsaugos priemones.

šį įstatymą ragino pravesti 
darbo unijų federacija. Ilgą lai
ką buvo debatuojama, kam pa
vesti saugumo įstatymą vykdy
ti. Buvo siūloma atkirose vals
tijose steigti priežiūros įstai
gas, tačiau darbo unijos pagei
davo pavesti visą priežiūrą ir 
nuostatų sudarymą vyriausybės 
darbo departamentui. Taip sę- 
natas ir padarė.

Įvairiose darbo nelaimėse 
Amerikoje per metus užmušama 
14,500 žmonių, o 2 milijonai tam
pa didesniais ar mažesniais in
validais. Darbo unijos spaudė 
vyriausybę sugriežtinti darbo 
apsaugos standartus ir priežiū
rą.

♦ Vakar tarėsi Izraelio užsie
nio reikalų ministeris Ebanas su 
valst. sekr. Rogers.



Frank Zogas, President

1739 Baleted Street

&«u-

2 Years Savings 
_ CerfifTcafe 

jMinirhum $5,000)

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— THURSDAY, NOVEMBER 19, 1970

UP TO
V $20,000. .

W SAVINGS

DETROIT, MICH.
A. L. Inžinierių ir Architektų 

Detroito skyriaus kviečiamas 
W. Rask-Rasčiauskas, (Travel 
Service Bureau) rodys lapkri
čio 22 d. 4 vai. po pietų (maž
daug po Kariuomenės minėji
mo) Lietuvių namuose filmą iš 
kelionės po Lietuvą.

Kam miela pamatyti Gedimi
no, Vytautės ir mūsų, kad ir 
okupuotą tėvynę prašom atsi
lankyti.

Po to vyks AMAS susirinki- 
fnaS, kavutė — alutis ir pasi
kalbėjimai. Kavutę ruošia p. B. 
Sverienė, kooperuodama su ki
tomis poniomis. & J.

Vacys Urbonas į magnetofono juostą užrašo ALB programą.

Nuotrauka K. Sragausko

nauskas; organizatoriais išrink
ti Stefanija Douvan, Vytautas 
Markūzas ir Juozas Gužauskas; 
programos vedėj u sutiko būti H. 
Kapturaūskas, o programų di
rektore — Mirga Motuzaitė-Mi- 
chaels. Valdomuosius of gailus 
išrinkus, Radijo Steigėjų komi
tetas likvidavosi.

kos reikės. Alka ir vėliau ne: 
kartą grįždavo vieną kitą mon
tažą atlikti.

Be čia įvardytų, Klubas kvies
davo eilę kitų meninių vienetų, 
bei kultūrinių ir jaunimo orga
nizacijų, "kad patalkintų progra
moms paįvairinti.

Šalia transliacijų, Klubas reng
davo -gegužines, kuriose buvo 
renkamos gražuolės. Į tokias 
gegužinės suvažiuodavo daug 
jaunimo. Atmenu, kad iš kai ku
rių gegužinių ir radijo progra
ma būdavo tiesioginiai perduo
dama. Iš kitų aukas rinkdamas 
savo transliacijoms, Klubas, jfei 
būna pertėkliaus, nepagaili ir ki
tiems. Jis yra Lietuvių namų 
teisėtas narys, ir Dainavos jau
nimo Stovyklos šimtininkas, ir 
lietuviškos spaudos rėmėjas — 
tik keletą tesuminint.

Moterų Klabo veikla
Chicagos Lietuvių Brighton 

Paiko Moterų klubo susirinki-- 
inas įvyko lapkričio 5 d. Veu- 
geliauskienės salėje. Pirminiu 
kė Mary Nebereza atidarė su
sirinkimą. Pranešė, kad mirė 
narė Karolina Kechergius. Su
sirinkimas vienos minutės at-

Take stock in America
Buy LIS. Savings Bonds

w Most of ub know about dae 
įood Am around here.

'AMsoogh sometimes w

Passbook Savings 
AH accounts com 
pounded daily — 
" paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SOS32 

PHONE: 254-447?

When a family leaves behind 
tai old familiar way of Kfe 
to start a new one, there are 
•ome reasons.

Reasons you SįĮĮSAk 
might like to 
knestioL .

įstatus, jie 1952 m. gale buvo 
užregistruoti Michigano sosti
nėje Lansinge. Kadangi lietu
viškos muzikos ir dainų plokš
telių buvo didelis trūkumas, tai 
imta organizuoti dainininkus. 
Jau 1945 m. gale pirmoji dai
nininkų grupė ėmė ruoštis ra
dijo koncertams ir už penkių sa
vaičių galėjo radijo programose 
dalyvauti. Jie buvo: Jonas Va
liukas, Marijona Galinienė ir 
Darata Martinaitienė. Tuojau 
imta organizuoti chorą, kurio 
vadovu tapo J. Valiukas. Iš kar
to J. Valiuką patvirtinti choro 
vadovu buvę delsiama, bet kai 
jo virš 30-ties asmenų choras 
gerai pasirodė 1946 m. Vasario 
16-šios minėjime, tai jis Klubo 
choro vadovu buvo patvirtintas. 
Choro valdybos pirmininku buvo 
išrinktas Juozas Beliekas. J. Va
liukui 1948 m. pasitraukus, nau
ju choro vadovu buvo kviečia
mas Čikagiškis Kazys Stepona
vičius, bet šiam nesutikus, laiki
nai apsiėmė Rapolas Valatka. 
Tais metais Petras Medonis -su
sirišo su Vokietijoj gyvenančiu 
Bronium Budriūnu ir pažadėjo 
jam apmoksti kelionę, jei tik jis 
į -Detroitą vyktų. Budriūno at
vykimui užsitęsus, trumpam cho
rą buvo perėmęs St. žemaitis, 
šiam iš Detroito išsikėlus, o vie
tiniam mužikui Kvedarui atsi
sakius, R. Valatka dirbo su cho
ru toliau, iki 1949 m. gegužės 4 
choro vadovavimą perėmė B. 
Budriūnas.

Nepaisant visų sunkumų šu 
dvigubai mišriu choru (“dvigu
bai” sakau todėl, kad mišrus 
choras susidėjo iš tik ką iš Vo
kietijos 'suvažiavusių, Budriūno 
lietuviškus pamokymus supran
tančių ir čiagimių, Budriūną la
bai sunkiai suprantančių, arba 
beveik visai nesuprantančių jau
nuolių) , per dvejus mėtus B. Bu
dri finui pavyko suburti apie 70 
balsingų žmonių, šalia didžiojo 
mišraus choro, jis atskirai la
vino moterų chorą, mažąjį vy
rų chorą, moterų sekstetą ir vy
rų kvartetą. Tačiau tuometinė 
Klubo vadovybė nesuprato, ko
kio pajėgumo muziką čia turi
me ir kokius stebuklus jis ilgai
niui galėtų padaryti. Už poros 
metų buvo pradėta karpyti chor
vedžio atlyginimą ir nuo 1951 
m. gegužės atlyginimas buvo vi
sai nutrauktas. Dar už metų B. 
Budriūnas chorą paliko, kurį 
laiką bevacfovaudamas tik stip
riam vyrų kvartetui. Vėliau jis 
iš Detroito visam išvyko į Los 
Angeles. Jei ne toks Klubo tuo 
metinės vadovybės trumpare
giškumas, Klubo garbė, 25-rių 
metų sukaktį švenčiant, būtų 
gal daug didesnė, nes Detroitas 
turėtų chorą ar ansamblį, pana
šų į Cleveland© ir Čikagos an
samblius. Vėliau, 1936—1957 
metais, Stasys Sližys vadovavo 
Klubo moterų sekstetui, o 1958 
m. jis buvo suorganizavęs Klu
bo vyrų oktetą.

Kurį laiką (1951—1952 me
tais) į Klubą buvo įstojęs Justo 
Pusdešrio vadovaujamas Dra
mos sambūris Alka, bet po kelių 
radijo vaidinimų pasitraukė, pa
žadėdamas talkinti, kai jo tah

Plati, šakota Klubo veikla
Kaip matome, prieš dvidešimt 

penkerius metus Detroito lie
tuviai mokėjo gražiai ir grei
tai vėikti, kur reikalas spyrė. O 
tuomet naujųjų ateivių čia nė 
kvapo nebuvo. Tuomet mes iš 
karo griuvėsių rinkomės Į bu
vusias kareivines, į barakus, į 
visokias pastoges, kur tik ne
užlijo ir kur gulėjo mus pa
siekti duonos plutą bei sriubos 
šaukštą teikianti Unros ranka.

Apie Detroito lietuvių Radijo 
klubą patyrę, atsiliepė veikėjai 
ir iš kitur. Pirmasis buvo Juo
zas Baeiūnas iš Sodu, Mich., Ta
bor Farmos savininkas, atsku
bėjęs su sveikinimu ir 50 dol. 
■auka. O Kazys S. Karpius, Dir
vos red. iš Cleveland©, stoda- 
■mas.,’į Klubo rėmėjų eiles, pa
dovanojo 30 patefono plokštelių. 
Į Klubą ėmė rinktis pavieniai 
visų srovių tautiečiai ir organi
zacijos. Tų pačių metų rugsė
jo pradžioje Klubo ižde jau bu
vo 666 doleriai. Klubas savo 
tikslą atsiekė; prokomunistinis 
radijo pusvalandis iš WJLB ra
dijo stoties buvo išstumtas ir 
Klubo sutartis su ta stotimi bu
vo pasirašyta.

1945 m. rugsėjo 8, nuo 7:30 
iki 8:00 vai. vakare. įvyko 
pirmoji radijo transliacija.

Paruošus ir .priėmus Klubo

akcijos šmeižtus skleidžiančiai 
burnai užčiaupti.

Iniciatoriais buvo Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 6-to skyriaus 
nariai (vėliau tas skyrius tapo 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Detroito skyrium). Jie 
1945 m. liepos 15 susirinkime, 
įvykusiame šv. Antano parapi
jos mokykloje, nutarė steigti ra
dijo valandėlę ir čia pat išrinko 
Radijo Steigėjų komitetą, į ku
rį įėjo: Harry Aronas Kaptu- 
rauskas, Stefanija Čiurlionytė- 
Douvan, Marija Sims, Juozas 
Ambrose, Helen Rauby ir Vy
tautas Markūzas. Sekančiame 
komiteto posėdyje, 1945 m. lie
pos 29 (dr. Jono ir Marijos Sims 
namuose, 2207 Oakman Blvd.) 
pirm. H. Kapturauskui buvo pa
vesta tartis su radijo stotimis 
ir gauti leidimą pusės valandos 
programai. Programą nutarta

Amerikos Lietuvių 
angliškai — “American 

Lithuanian Voice”. Pradėta na
rių verbavimo ir aukų rinkimo 
vajus. Kadangi čia reikėjo vi
sų lietuvių paramos, tai nuspręs
ta, kad steigiamas radijo klubas 
bus nepartinis. Pagaliau, 1945 
m. rugpiūčio 12, įvyko Ameri
kos Lietuvių Balso Radijo klubo 
steigiamasis susirinkimas ir čia 
buvo išrinkta pirmbji valdyba. 
Va, jos sąstatas: Harry Aro
nas Kapturauskas — pirminin
kas, Juozas Bartašius ir Juozas 
Ambrose — vicepirmininkai, Ma
rija Sims — protokolų raštinin
kė, Helen Rauby — finansų se
kretorė ir Viktoras Petrikas — 
iždininkas; revizijos komisiją 
sudarė dr. Juozas Pėters, Juozas 
Tamošiūnas, ir Antanas Kaka-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus .visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje. / '

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

ristoj imu pagerbė Tirirusiąją. 
Taip pat buvo pranešta, kad 
tdabes pasiuntė vainiką ir pa- 
rūpįno garbės grabnešes, ku
rios palydėjo velionę į amžino 
poilsio vietą. Velionės šeimai 
išreikšta gili užuojauta.

Parengimų komisija prane
šė, kad viskas eina tvarkihgai. 
Jau pasiruošta metiniam ba
liui, kuris įvyks lapkričio 22 
d. Hollywood Inn svetainėje. 
Bus skanių užkandžių ir gėri
mų. Kojoms pamankštinti gros 
George Joniko orkestras.

Visos narės kvrečiaifibs da
lyvauti. Kurios neatvyks į. ba
lių, tai visvien turės už bilietą 
užsimokėti. Toks yra padary
tas nutarimas.

Buvo aptarta daug svarbių 
reikalų, susijusių su klubo ge
rove. Kadangi artinasi pusme
tinis susirinkimas, tai visokie 
pasiūlymai palikta tam susirin
kimui priimti ar atmesti. Beje, 
pusmetiniame susirinkime bus 
renkama ir nauja valdyba 
1971 metams. Susirinkimas 
įvyks gruodžio 3d. — E. M.

Mrt. PHIL PAKEL, PreskkhtJOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Moo. 12 P M. to 8 P. M. Tues. 8 to 4, Thun. & Fri. 8 to 8. Sat. 8 to 12:30

Lietuvių Balsui Detroite 25-ri metai
Prieš pora metų paminėjome 

sidabrinę Dloco sukaktį. Prieš 
beveik metus tokią pat sukaktį 
iškilmingai atšventų Balfo 76-tas 
skyrius. Ogi va, 1970 m. lapkri
čio 8, Lietuvių namuose, vėl už 
stalų buvo susodinta kuo ne pus
trečio šimto žmonių, kad išklau- 
sytų keliolika “žodžių” ir “žode
lių”, kalbų ir kalbėlių, kad iŠ- 
gettų šampano taurę, kad su- 
'*al^tų kepsnius ir tortus... 
Amerikos Lietuvių. Balso Radi
jo klubo garbei. Nes tik nepilnus 
keturius mėnesius pavėlavus 
nuo to klubo užuomazgos, ir tik 
lygiai duinėnesius nuo pirmųjų 
radijo transliacijų, buvo šven
čiama Amerikos Lietuvių Balso 

• 25*rių metų veiklos sukaktis.
Kodėl, kada ir kaip Klubas 

steigėsi
Čia labai knietėjo, vienu at

sikvėpimu, aprašyti banketo ei-pavadinti 
gą ir pamiršti. Bet stabtelėjęs j Balsu 
nusprendžiau, jog svarbiau yra 
Klubo istorija, negu minėjimas, 
tad. apie banketą pasilieku pa
čiai "pabaigai.

Antrajam Pasauliniam karui 
baigiantis, Sovietų Sąjungai su 
Jungtinėmis Amerikos Valsti
jomis tapus sąjungininkais, mū
sų prokomunistinis elementas 
jautėsi labai gerai. Jau tuomet 
veikiantį radijo pusvalandi WJ
LB stotyje tvarkė prokumunis- 
tiškai nusiteikę asmenys. Jie 
skleidė prosovietinę propagandą 
ir šmeižė Vakaruose atsidūru
sius lietuvius pabėgėlius. Tokių 
šmeižtų suklaidinti, ne vienas 
atsižadėjęs net savo giminaičių. 
Patriotinio nusisteikimo tautie
čiai suprato, kad reikia greitos

DĖDĖS ŠERNO DYVENLMO BRUOŽE
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai-Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo štraipsnius, knygas ir klausėsi 
Jo paskaitų. Dabar .jie gėli paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. 5 Jiėinš bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žieinos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo Žinog&WfGyveftiiną - Dėdės šerno gyvenimo 
brūbžūs. Jįė pfaiižiūį^hš kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Ruko Tėhgvaš, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas dtfoš progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kietą, ideologinę veikla.

Antanas Jtūkas, . VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugiją, .Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dot

GAUNAMA ^NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Chicago, BL 60608

INSURED
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Pietų Amerikoje
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1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

gai darau, 
altorius ir 
; i šalį.

s
2

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

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

.Vedėjas J.. LIEPON IS
■ Pirmadieniais ir ketvirtadieniais' nuo 9 iki 9:30. Kitom' dienom' nuo 

9 iki 6 vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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3 — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL.—I IS, 197Q

Today's FUNNY vili pay $1.00 far 
each original "hinny* Se«d gags
♦o: Today's FUNNY, 1200 Wert Thirtl 
St„ OerHond, Ohio 441IX

SIGUTĖ, KASTUTĖ IR “MOČEKA”
(Pasakų plokštelių pasiklausius)

Daug gražių žodelių spaudoje 
prirašyta apie lietuviškas dai
nų, muzikos ir kitokio meno 
plokšteles. Tai priemonė lietu
vybei palaikyti.

Turime ir vaikams skirtų 
plokštelių, kurių tikslas taip pat 
puikus — lietuvybę ugdyti nuo 
pat mažumėlio. Ne kartą teko 
būti vaikų būryje, kai jie klau
sėsi lietuviškų pasakų.

“žirginėlių”, Birutės Pūkele- 
vičiūtės paruoštų, plokštelių yra 
dvi. Mažutėliai, kurie mielai 
klausosi pirmųjų “žirginėlių” 
ir patys ima dainuoti apie “gai
delį septintą prie girnelių prira
kintą”, antriesiems “žirginė
liams” tiek meilės nerodo. Gal 
dėl to, kad juose mažiau atskirų 
temų ir pasakojimai yra ilgesni.

“Sigutės” pasaką, be preten
zijų į artistišką pasakojimą, vie
noje plokštelėje pasakoja Aure
lija Paukštelis, ši pasaka Lietu
voje buvo pradžios mokyklos 
skaitymų knygose. Okupuotoje 
Lietuvoje yra išleista atskira 
knygute. Vaikai tos pasakos iš
klauso su užuojauta našlaitėlei 
Sigutei ir su tikru nusiminimu, 
kad pamotė buvo tokia žiauri.

“Močeka” — pasaka, kurią 
Leonas Barauskas pasakoja, yra 
tos pat Sigutės tematika, tik L. 
B. pasakojime Sigutė virtusi 
Kastute, o pamotė ragana vadi
nama “Močeka”. Mačiau, kaip 
vienas vaikas, išklausęs “Moče- 
kos” pasaką, nubėgo į kitą kam
barį ir grįžo “Sigutės” knygelę 
ir Aurelijos Paukštelienės plokš
telę nešinas ir tuoj ėmė kelti 
klausimus: kodėl čia pasakoja
ma apie Kastutę, kai ten rašoma 
ir kalbama apie Sigutę? Kas ta 
“Močeka” ?

Rašytojai mėgsta pasaka: 
kraipyti, savaip jas perrašyti,! 
naujai sukurti. Tokios kūrybos 
apstu J. švaisto ir S. Pipiraitės- 
Tomarienės pasakų knygose. 
Nieko nebūtų nuostabaus, jei ir 
L. Barauskas ne apie Sigutę, bet 
apie Kastutę pasakoja, bet 
kyla klausimas, ar jam vertėjo 1^*^ 
pasirinkti tokios pačios temati-j 
kos pasaką, kurį jau anksčiau 1 
plokštelėje, tegul ir netaip liuk
susiniai, įrašyta?

Pagaliau, tai ir kitas ne vaikų 
keliamas klausimas: koks rei
kalas buvo į lietuvišką plokšte
lę įtraukti “močeką” — tokį žo
dį, kurio nėra lietuvių kalbos žo
dyne? Lietuvių Kalbos Vado
vas paaiškina, jog “močeka” yra 
gudiškas žodis ir lietuvių kal
boje nevartotinas. Kodėl tas 
svetimas žodis pasakoje pavar
totas ir platinamas po lietuvių 
namus, sunku pasakyti.

Sutinkant su vieno recenzen
to nuomone, jog L. Barausko 
plokštelės įrašymas yra liuksusi
nis (“su daugeliu žymių vardų 
ir net simfoniniu orkestru”), 
reiktų prie to pridėti, jog tas 
liuksusas, tiek turiniu (muši
mai, užmušimai, pakorimas), 
tiek garsais yra neretą vaiką 
bauginąs. Mačiau, kaip vos tik 
tą plokštelę pradėjus groti, vos 
pirmuosius garsus išgirdusios 
darželinio amžiaus mergaitės 
bėgo glaustis prie vyresniųjų, 
šaukdamos: “Bijau, bijauTad 
ir liko įspūdis, jog L. B. pasa
kų plokštelė tinka dideliems, pa
sakas mėgstantiems, vaikams.

“Zuikis Pu&is”, Grigaičių, Ti
jūnėlių ir Venclovų išleista vai
kams skirta plokštelė, kaip ir 
spauda rašo, “gerai eina”. Mielai

— Sek pasaką, mamyte,
- ‘ ' Apie senus laikus,

Kai aitvarai ir laumės
■ . ? ‘ . Skrajojo po laukus...

: ’ S. Petersonienė
i Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, .34 psL. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Hdukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Daft V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

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

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, SENOyĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislu — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

ĮRCT dagavo Lietuvos lėšomis leistą 
į laikraštį Išvien. Laikraščiui su- 
įstojus su savo talkininke l^auri- 
nayičįene išvyko Bolivijon, kur 
ir mirė gegužės 27, 1940, būda- 

I mas 50 metų amžiaus, o jo ben- 
Į drakeleivė persikėlė Chicagon.

Lietuvoje Matas šalčius su 
š ! Vladu Putvinskių įkūrė Lietu- 

vos šaulių Sąjungą. Jo Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos bilietas tu
ri pirmą numeri.

Apart Ramintos, Lietuvoje gy
vena ir kitos dvi Mato šalčiaus 

I dukterys — Aldona ir Aušra, 
taipgi abi gydytojos.

Senoji Amerikos lietuvių kar
ta Matą šalčių tebeatsimena, 
kai jis gyveno ir mokytojavo 
Skrantone, redagavo Ateitį Bos
tone ir nuo 1916 iki 1919 m. pra
džios (iki grįždamas į Lietuvą) 
daug veikė kaip Lietuvių Cen
trinio Komiteto sekretorius nu- 
kentėjusiems nuo karo lietu
viams šelpti.

Septintoji Lituania gatvė
Septintoji gatvė Lituania ta

po atidaryta Quilmes .mieste 
pora kvartalų nuo stoties D. Bos
co. Atidarymo ceremonijas at
liko Quilmes burmistras inž. Ci
cero, ALOST pirm. A. Mičiūdas 
ir šios gatvės krikšto kūmai: 
Emilija T. čekanauskienė su inž. 
J. Čekanausku ir Katalina P. 
čekanauskienė su Kastantu Rač
kausku. Bronzinį įrašą dovano
jo inž. J. Čekanauskas.

Po to įvyko pamaldos Santo 
Coloma bažnyčioje, kurias lai
kė kun. Vytautas Palubinskas, 
anksčiau klebonavęs Quilmes, 
kuris savo pamoksle pateikė vi
są eilę istorinių datų. Jis dau
giausia padėjo ALOS Tarybai tą 
buvusią Los Robles gatvę, 10 
kvartalų, kurių 3 jau asfaltuoti, 
pavadinti Lietuvos vardu.
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Vakaru Vokietijoje buvo pagamintos "pašliūžos", kurioms nereikia sniego. Jos ypač gerai dirba ant trumpos žo
lės. Ant pašliūžų baty uždėtos, naujosios pašliūžos primena kariuomenės tanku vikšrus, besisukančius ant nai

loninių raty.

pačių mažųjų klausoma, nes tu
rinys nenubodus, įvairus. Ma
žiukai juk ir turi daug laiko 
plokštelių pasiklausyti. Kai vai
kai paaugę j a, juos traukia spor
to aikštės, važinėjimas dviračiu, 
mažiau kambaryje bebūna, re
čiau plokštelių pasigenda. Vie
na pirmaskyrė mokinė pasakojo, 
jog ji mokanti visą dainą “Vi
jo lizdą pelėda”, kurios tik pos
melis dainuojamas “Zuikio Pui- 
kio” plokštelėje.

Kad ir nedideli pasakų plokš
telių tiražai, bet, atrodo, kad 
plokštelės greičiau išperkamos, 
negu knygos, kurios taip pat iš
leidžiamos nedideliais kiekiais. 
O tai jau turėtų būti paskatini
mas plokštelių menininkams ir 
leidėjams ir toliau toje srityje 
veikti.

Paštą pagirti vertėtų

šiandien, kai Naujienoms ra
šau, lapkričio 12 diena. Paštinin
kas atnešė laikraščius. Du nu
meriai Naujienų dienraščio: pir
madienio, lapkr. 9 dienos ir ket
virtadienio, lapkričio 12 d. Kaž
kur užkliuvę antradienio ir tre
čiadienio numeriai.

Tai nieko stebėtina, nes per 
paskutinius kelerius metus pri
pratome labai netvarkingai ir 
pavėluotai laikraščius gauti, bet 
stebėtis reikia, kaip lapkričio 12 
dienos Naujienos iš Čikagos taip 
greitai į Los Angeles atkelia
vo, kad tą pačią dieną paštinin
kas atnešė? Atrodo, kad tre
čiadienio vakare Naujienos Či
kagoje pateko į oro pašto maišą 
ir ketvirtadienį jau galėjome 
skaityti nepasendintą dienraštį.

Per daugiau kaip 10 metų tai 
pirmas atsitikimas, kad paštas 
taip greit dienraštį atgabeno ir 
jei tokios praktikos nuolat im
tųsi, be abejo, paštas susilauk
tų daug gerų žodžių, vietoj da
bartinių nusiskundimų.

Kalnai tik 4,200 pėdų

Naujienų lapkr. 12 d. nume
ryje, straipsnyje “Naujas Kali
fornijos kalnų kelias” išspaus
dinta, jog iš Los Angeles į šiau
rę važiuojant reikia persiristi 
per 40,200 pėdų aukščio kalnus. 
Tai klaida, vienas nulis yra ne- 
vieton įsiritęs, nes kalnų, kur 
Ridge Route nutiestas, aukštis 
tėra 4,200 pėdų. J. Klauseikis

Lietuvių Klubas Manitoboje

WINNIPEG, Manitoba. — š. 
m. spalio 31 d. (šeštadienio) 
vakare įvyko klubo valdybos po
sėdis į kurį be v-bos narių at
silankė ir pašaliečių. Posėdžiui 
vykstant v-bos narys J. Deme- 
reckas pasiūlė, kad klubas nors 
kiek piniginiai paremtų laisvės 
kovotojus Praną ir Algirdą Bra
žinskus, kurie šiuo metu randa
si Turkijoje. Tik staiga vienas 
iš buvusių 1966 metų “delega
tų” į okup. Lietuvą Juozas Ra
dzevičius sugniaužęs kumščius 
puolė J. Demėrecką iškolioda- 
mas įvairiausiais nešvankiais žo
džiais. J. Radzevičius savo puo
limus tęsė, pakartodamas. Sun
ku pasakyti kuo būtų pasibaigę, 
jei J. Demereckas nebūtų nuty
lėjęs.

Posėdžiui pasibaigus dalis 
v-bos narių užsuko į netoliese 
esantį Yale hotelį. Išmetus po 
vieną kitą alutį klubo sekreto
rius Peet Lenio priėjo prie ki
to staliuko, kur sėdėjo senas klu
bo narys Juozas Ambrazevičius, 
kurs padaręs staigų šuolį kirto 
sekretoriui kumščiu į galvą. Tas 
nesusigaudydamas lyg apsvaigo 
ir Ambrazevičiuj pakartojo dar 
kelius smūgius. Tada Lenio kir
to atgal, bet vikriai prišoko 
alaus padavėjas, kuris Lenio iš
metė per duris, Ambrazevičių 
palikdamas nepaliestą.

J. Ambrazevičius yra vienas 
iš senesniųjų klubo narių, kurs 
klubui kuriantis buvo davęs 
$600 paskolą. Nesenai per vieną 
parengimą sekretorius Lenio su 
savo sėbrais buvo išmetęs J. 
Ambravevičių iš klubo ir apskun
dęs policijai. Ambrazevičius pa
reiškė: “Aš tuos klubo komu
nistėlius išgaudysiu po vieną”.

Nesenai panašus incidentas 
įvyko su klubo nariu Ant. Ma
lala, kuris net teisme buvo at
sidūręs, bet J. Ambrazevičius 
išėjo laimėtoju. Dar kitas inci
dentas įvyko su klubo nariu K. 
ženteliu. Vienu žodžiu, J. Am
brazevičius kažką savotiškai 
tvarko... Kaip jam seksis toliau, 
pamatysime.

Nepaslaptis, kad buvę Stali
no vaikučiai kažkaip vėl pradėjo 
atsigauti. Bet reikia neužmirš
ti, ką nelabai seniai per vieną ra
dijo stotį pasakė K. MacDonald, 
ilgus metus dirbęs Kanados slap
tojoje policijoje. Jis pasakė:

“Komunistų veikla Kanadoje vi
są laiką buvo sekama, jų agen
tai registruojami specialiuose są
rašuose, tačiau kol Kanadoje ne
įvyko FLQ (Kvebeko separa

tistų) trukšmas, nieko nebuvo 
daroma, nes Kanada yra demo
kratiškas kraštas”. Toliau jis 
patvirtino, kad komunistų agen
tai yra labai veiklūs — jų pilna 
darbo unijose, mokytojų federa
cijose, mokslo įstaigose etc. Tai
gi, atrodo, kad ateina laikas...

Prie Lietuvių Klubo Manito
boje dar veikia Lietuvių Pašai
pūnė D-ja ir Lietuvių Literatū
ros D-ja. Pastaroji grynai ko
munistinė. Iš šių organizacijų 
naujieji ateiviai jau išbėgiojo, 
bet į klubą vis dar prisižvejoja 
po vieną kitą iš naujųjų. Tad 
ar ne laikas apsigalvoti?

K. Strikaitis

Mato šalčiaus archyvas

Argentinos Liet. Balsas rašo, 
kad 6 tomu kelionių aprašymo 
— Svečiuose pas 40 tautų auto
rius, Mato šalčiaus duktė, gydy
toja 'Raminta Savickienė, gyve
nanti Kaune, Biliūno alėjoje, 
prie pat Panemunės šilo, vieną 
savo namų kambarį paskyrė sa
vo tėvo užrašų, nuotraukų ir su
sirašinėjimo archyvui.

Mokytojas Matas šalčius gy
veno ir Argentinoje. Jis čia re-
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Su dideliu susidomėjimu y.ai|omas | 
POVILO LAURINAVIČIAUS

Kieti viršeliai — $4.00, minkslapiai, ’.'I

Knygoje randame gyvai iič Įjętų-J 
vos kraštas, miestiečiu, kaimi(vėsimai 
ir kit ' ’

Romaną galima įsigyti arENOSĘ.

Prašome siųsti čekį arba Mr0ū:. >

NAUJIENOS, 1739 So. Halstecs

J i a -• 4 J* -

Raginkite savo apylinįfc 
augti - taupykite!

Pas mus taupom du 
didelius darbus. Pir pa
siekti asmeniškus Infra, 
jie padeda sukurt ben
druomenę ir parūprigytL

Taupykite daba priei 
10 mėnesio dieną,:) mė
nesio pirmos.

LTES

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, ML 60608

1800 So. Halsted St
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DID

Įsteigta 1923 metais 0
Įstaigos pietuose kiemas automobiliam
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Lietuvos Seimas ar “Liaudies Seimas”
Šių metų rugpiūčio mėnesio Vilniuje leidžiamas “Ko

munistas”, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 
žurnalas, pirmame viršelio puslapyje įdėjo 1940 metų 
rugpiūčio 3 d. Kremliuje padarytų nutarimą ir apvedė jį 
balta juosta. Be kitų dalykų, tas nutarimas sako, kad 
“Tarybinių Socialistinių Respublikų Sąjungos Aukščiau
sioji Taryba, išklausiusi “Lietuvos Seimo Įgaliotosios 
Komisijos pareiškimą”, nutarė “patenkinti Lietuvos Sei
mo prašymą ir priimti Lietuvos Tarybų Socialistinę Res
publiką j Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą”. 
Oficialus sovietų valdžios nutarimas, kaip matome, kal
ba apie “Lietuvos Seimą”.

Tuo tarpu to paties žurnalo viduryje Lietuvos komu
nistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus jau kalba apie “liaudies seimą”. Jis rašo:

“Absoliučios krašto piliečių daugumos išrinktas 
Liaudies Seimas 1940 m. liepos 21 d. įstatymiškai pa
tvirtino liaudie pergalę Lietuvoje paskelbdamas Lie
tuvą tarybine, socialistine valstybe. Liaudies seimas 
vieningai priėmė deklaraciją dėl Tarybė Lietuvos 
įstojimo į TSRS sudėtį”. (Komunistas, 1970 m. rug
pjūtis, 10 psL).
Tikslesnis, aišku, yra Sniečkaus tvirtinimas, o ne 

Maskvos. Jokio Lietuvos seimo rasų okupuotoje Lietu
voje nebuvo. Lietuvoje buvo surežisuoti “liaudies seimo” 
“rinkimai”, Sniečkus,tuo metu buvo Lietuvoje ir aklai vyk
dė sovietų specialių ambasadorių Pozdniakovo ir Dakano- 
zovo įsakymus. Sniečkus žino, kas tuo metu darėsi Lietuvo 
je, nes jis buvo “vyriausias macheris”. Pagal jo įsakymą 
buvo sudaryti “liaudies seimo sąrašai”, suorganizuoti 
agitatoriai, užkinkyta partijos kontroliuojama spauda ir 
“išrinktas” “liaudies seimas”. Kandidatus statė tiktai 
komunistai. Buvo “išrinkti” daugumoje komunistai ar
ba pasižadėjusieji pritarti komunistų vedamai politikai. 
Be Sniečkaus žinios niekas negalėjo patekti į “liaudies 
seimo” sąrašus. Reiškia, negalėjo patekti ir į ‘liaudies 
seimą”.

. Sniečkus žino, bet Maskva gali ir nežinoti. Sniečkus 
“rinkimus” taip organizavo, kaip Dekanozovas, jam bu
vo įsakęs. Sniečkus dar gyvas, tuo tarpu Dekanozovas 
buvo sušaudytas tuojau po Stalino mirties. Sovietų poli
cija išaiškino, kad Dekanozovas, eidamas Stalino deši
nės rankos pareigas, tuo pačiu metu bendradarbiavo ir

trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje;
metams $20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams $21.W 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui  $2^0

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Alto konferencijos atidaromas žodis
(Tęsinys)

Inžinierius Eugenijus Bart
kus, Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas, praeitą šešta
dienį, lapkričio 41 dieną, tuojau 
po 10-tos valandos ryto, pradė
jo Alto konferenciją. Vakar at
spausdinome pirmą inž. Bart
kaus kalbos dalį, o šiandien 
spausdiname jo kalbos pabaigą. 
Jis kalbą šitaip tęsė:

— Aš, asmeniškai išeidamas 

su Hitleriu. Dekanozovas daugelį dalykų išpasakojo Hit
leriui, tuo tarpu Hitleris nei žodžiu neprasitarė Dekano
zovui, kad jis rengiasi pulti sovietų imperiją. Sušaudžius 
Dekanozovą, niekas nenori kišti nosies į jo oficialius pra
nešimus, užtat rusai ir nežino. Netenka stebėtis, kad šio 
fakto nežino ir toki “komunisto” redaktoriai P. Gel- 
bakas, A. Britovas, L Karlinas, M. Moskvinas, L. Zelans- 
kis ir kiti komunistinės lietuvių spaudos įvairūs kon
troliuotojai,

Sniečkus žino, kad tuo metu jokio Lietuvos seimo 
nebuvo. Buvo ant greitųjų sudarytas, “liaudies seimas”, 
kurio nariai taip pat nieko nežinojo apie planuojamą 
Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Jeigu jie 
būtų žinoję, tai į tokį seimą daugelis būtų nekandidata
vę. Apie reikalą “prijungti” Lietuvą prie Rusijos kal
bas pradėjo kelti tiktai pirmą seimo susirinkimo dieną. 
Didokas komunistų parinktų kandidatų į “liaudies sei
mą” būrelis protestavo prieš Lietuvos nepriklausomy
bės panaikinimą. Jie ragino kitus “liaudies seimo” na
rius protestuoti ir nebalsuoti už prijungimą. Dekanozo
vas, patyręs apie to “seimo” nuotaikas, atsiuntė gerai 
ginkluotą būrį čekistų rusų prie “liaudies seimo”. Vėliau 
čekistai įsibrovė į “seimo” koridorius. Jie buvo pasiruošę 
suimti kiekvieną “liaudies seimo” atstovą, kuris drįstų 
prasitarti prieš pasiūlymą prijungti Lietuvą prie Rusijos.

“Liaudies seimui” pravarius Dekanozovui naudingą 
rezoliuciją, tuojau buvo parinkti “geriausi Lietuvos sū
nūs ir dukros”, sudaryta komisija, kuriai liepta nuva
žiuoti į Maskvą ir prijungti Lietuvą. Komisijos prieša
kyje buvo pastatytas ilgus metus Rusijoje gyvenęs ir ten 
kompartijos agitacinius kursus baigęs Motiejus Junča 
Kučinskas, o nariai buvo Salomėja Neris, Antanas 
Venclova, Petras Cvirka ir dar keli kiti rusams parsi
davę lietuviai rašytojai. Kaip “liaudies seimas”, taip ir 
komisijos pasiuntimas į Maskvą buvo pačių rusų sureži
suotas. Lietuvą okupavo sovietų karo jėgos, bet jie ban
dė sudaryti įspūdį, būk prijungimo prašė patys lietuviai, 
i Tiktai vėliau, praėjus kelioms dienoms po “prijun
gimo”, sovietų spauda paskelbė, kad ^Lietuva, Latvija 
ir Estija, Pirmojo Pasaulinio Karo pabaigoje atplėštos 
iš Sovietų Sąjungos, dabar vėl tapo prijungtos. Rusai, 
vykdydami didžiuosius Lenino planus, stato pačią di
džiausią “komunistinę imperiją”. Savo tikslui siekti jie 
yra suorganizavę pačią žiauriausią policiją ir gausiausią 
kariuomenę. Jie nesivaržo jokiomis priemonėmis. Prieš 
30 metų paskelbė didelį melą apie “liaudies seimą”, šian
dien Sniečkus tą patį melą kartoja, spausdina oficia
liuose dokumentuose ir bando įtikinti, kad prieš 30 metų 
komunistai padarė perversmą ir pravedė dideles pakai
tas. Tuo tarpu visi žinome, kad komunistai lietuviams 
buvo primesti sovietų tankais, ir čekistų naganais. Jie 
prievartauja Lietuvos gyventojus iki šios dienos.

iš aktyvios Alto veiklos į pasy
vią, norėčiau pasidalinti su ju
mis keliomis mintimis. Turiu 
pasidžiaugti, kad bepirminin- 
kaujant man teko sudaryti la
bai artimus ir draugiškus santy
kius su Vhku. Vidiniai mūsų 
ryšiai buvo labai tamprūs. Tie 
trys metai pasižymėjo ypatingu 
susiklausymu ir draugiškumu. 
Ypatingai tai išaiškėjo per 7-tąjį 
Amerikos Lietuvių Kongresą 

Detroite. Ir ruošiant jį, ir pa
čiame kongrese jutusi vieninga 
ir darbinga nuotaika. Dalyvavi
mas tame kongrese veik 300 
draugijų atstovų dar kartą įro
dė, kad ALTas yra remiamas 
plačios ir gausios Amerikos lie
tuvių visuomenės. Deja, santy
kiuose su Bendruomene neturė
jome tokios geros laimės. Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė 
rado reikalo sulaužyti 20 metų 
galiojusį susitarimą, apibrėžian
tį darbų pasidalinimą ir lėšų kė
limo būdus. Antrą kartą Ben
druomenė rado reikalo sutruk
dyti ALTui audienciją pas kraš
to prezidentą. Aš tikiu, kad nau
ji žmonės vadovaujančiuose Ben 
druomenės postuose ir ateinanti 
Alto valdyba ras galimybių at
naujinti senus susitarimus ir 
ateityje jais vadovautis.

Man ypatingai džiugu, kad 
man vadovaujant ALTui p. L. 
Šimutis paruošė ALT o 30 metų 
veiklos istoriją, ši knyga jau 
yra renkama. Tikiu, kad šis vei
kalas bus inspiracija ir vadovas 
laisvinimo darbe veikėjams atei
tyje.

Daug energijos ir kapitalo pa
ėmė Genocido parodos paruoši
mas. Tai, turbūt, yra didžiau
sias ir kapitalinis kaltinimo ak
tas okupantui, ši paroda ar jos 
skaidrės turėtų būti parodyta 
kiekviename žemės kampelyje.

Žvilgsnis į priekį: kova ne
baigta, ji tik pradėta. Turime 
mes atsinaujinti, — ryžtis auko-

KA MAČIAU GENOCIDO PARODOJE
Lapkričio 14 d. i šv. Kryžiaus 

parapijos salėje antrą kartą 
ėjau pasižiūrėti Altos Genoci
do parodos. . Prie stalo sėdėjo 
senyvo amžiaus vyras ir jauna 
simpatinga, mergaitė, Eleono
ra Kivėnaitė, Parodą žiūrėjo 
vos porą vyrų. Priešakyje di
dokas ratas. Rato viduryje vo
ras, vaizduojąs komunizmą ir 
jo užgrobtas valstybes. Rate 
šviesos keičiasi ir parodo, kad 
1918 - 1920 lm. komunizmo 
skraiste prisidengęs rusiškas 
imperializmas pavergė Šiaurės 
Kaukazą, Baltgudiją, Armėni
ją, jUkrainą; 1922 m. — Tur
kestaną; 1940 m. — Lietuvą, 
Latviją, Estiją; 1945 m. — šiau 
rėš Korėją, Šiaurės Vietnamą, 
Albaniją, Mongoliją, Rumu
niją; 19-16 m. Bulgariją, Jugo
slaviją; 1947 m. — Lenkiją, 
Vengriją; 1948 m. Čekoslova
kiją; 1949 m. Kiniją, Rytinę 
Vokietiją; 1951 m. — Tibetą; 
1959 m. — Kuba. Toliau klaus
tukas? Kokiai valstybei eilė?

šalia karaliaus Mindaugo 
(1259 m.), Laisvės statulos ir 
Laisvės Varpo paveikslai. Do
kumentas, iš kurio sužinome,

kad dar Lietuvos neokupavus 
Kremliaus Politbiuras 1939 m. 
rugpiūčio 23 d. posėdyje buvo 
nutaręs po okupavimo Lietu
vos ištremti j Sibirą 700,000 
lietuvių. Guzevičiaus, Snieš- 
kaūs, Paleckio, Dekanozovo fo 
tografijos. Tai fotografijos tų 
asmenų, kurie Maskvai įsa
kius naikino vietoje ir masi
niai trėmė lietuvius i Sibiro 
taigas. Rūsys, kuriame buvo 
kankiniai lietuviai, sienos ir 
grindys padengtos krauju. 
Kankinimo įrankiai ir įvairios 
kankinimui pritaikytų mašinų 
dalys. Dalis kankintų ir ka
lintų lietuvių fotografijos.

Rainių miškelyje atkastų la
vonų vaizdai. (Panevėžyje gy
dytojų Gudonio, Žemgulio ir 
kitu asmenų nužudymo vaiz
dai. Petrunįškių žudynių vaiz
dai. Atkastų Katyne rusų nu
žudytų lenkų karininkų vaiz
dai. Įvairūs dokumentai ir ins 
trukcijos, liečią lietuvių iš Lie
tuvos ištrėmimą. Rusiškosios 
“Troikos” teismo vaizdas. Pa
gal “Troikos” nutarimus, be 
jokių liudininkų ar gynėjų, 
buvo nusprendžiamas žmogaus

G ir aukotis Lietuvai. Mūsų likjiuas. šūvis į pakausj ar il- 
gi ūkias —• teisė mūsų kraštui gienas metams į. Sibiro koncen

tracijos stovyklas išsiuntimas. 
Šiurpūs Pravieniškių priver

čiamosios darbo stovyklos 
(daugumoje ūkininkų už nepa

būti laisvam ir lygiam pasaulio 
valstybių bendruomenėje. Ko
vos priemonės: ieškojimas vis 
naujų draugų ir palaikymas ry
šių su senais. Skleidimas mums 
daromos skriaudos ko plačiau- 
siems sluoksniams. Vistiek nie
kad ir niekur okupantas nebuvo 
amžinas. Anksčiau ar vėliau ir 
kruvinoji bolševiko meška su
dribs, o mūsų pareiga yra būti 
pasiruošusiem tai dienai.

Grįžtant prie ALTo, noriu at
kreipti ALTą sudarančių gru
pių dėmesį į tai, kad dar ilgi ir 
sunkūs metai guli prieš akis. 
Skirdami atstovus į direktoria- 
tą, turime skirti ir jaunesnių 
žmonių, kad jie galėtų pasi
ruošti ir perimti ALTo darbą.

Aš, baigdamas 12-kos metų 
ALTo Valdybos darbą ir 3 metų 
pirmininkavimą, noriu pareikš
ti, kad aš iš ALTo veiklos nepa
sitraukiu. A. L. Tautinė Sąjun
ga palieka mane direktoriate. 
Mano paties ir mano įstaigos 
paslaugos yra visad atviros 
ALTo darbam. Aš iš aktyvios 
veiklos išeinu tik laikinai, ir ti
kiu, kad po kelerių metų, kai 
paauginsiu savo šeimą ir įstaigą, 
vėl galėsiu aktyviai prie ALTo 
veiklos prisidėti.

Visiems man talkinusiems, 
kolegom valdyboje ir direkto
riam, spaudai, Lietuvos atsto
vam ir visiems geros valios lie
tuviams, tariu nuoširdų ačiū.

keliamų pyliavų neatidavimą) 
sušaudymo vaizdai. Ten buvo 
nužudyta 450 lietuvių, įskai
tant ir stovyklos lietuvius pri
žiūrėtojus bei jų šeimas.

Į Sibirą 1941 m. tremiamųjų 
vaizdai. Statistika ir dokumen 
tai. Masinių 1944 m. lietuvių 
trėmimų vaizdai. Sibiro žemė
lapis su jame nurodytomis kon 
centracijos stovyklomis. Iš
tremtų, į Sibirą vyskupų: Ra
manausko, Borisevičiaus, Rei
nio ir Matulaičio fotografijos. 
Sibiro koncentracijos stovyklų 
vaizdai. Laikraščių ištraukos 
ir vaizdai iš 1941 m. apie rusų 
atnešimą j Lietuvą “laimingo” 
gyvenimo. Fotografijos rusiš
kosios imperijos vadų. Lietu
vos vyriausio žudiko Sierovo, 
vykdžiusio Lietuvoje genoci
dą, fotografija.

Lietuvos žemėlapis su vieto
vių būdingais vaizdais. Pvz. 
Zarasai garsėjo savo poros tūk 
stančių metų senumo ąžuolu.

Dokumentai, tekstai ir foto
grafijos rusiškųjų komunistų 
ir Hitlerio laikų nacių, pasira
šiusių Lietuvos padalinimo su
tartį. Vėliau naciai sau pri
skirtą Lietuvą pardavė rusams 
už aukso rublius. Tai gėdin
giausias dokumentas. Apie jį 
Maskva ir dabartiniai Lietu
vos “istorikai” bijo prisiminti. 
Apie šį dokumentą nekalba ir 
nerašo ir Amerikoje gyveną 
Kremliaus agentai susispietę 
apie “Vilnį” ir “Laisvę”.

Nuerenbergo teismo vaizdai. 
Keista, kad vienus nusikaltę 
liūs nuteisė pakarti, bet nema- 
žesnius pasaulio nusikaltėlius 
— Kremliaus valdovus — ne
teisė ir net jų teisėjai dalyvavo.

Reikia manyti, kad ateis lai
kas ir Maskvos nusikaltėlius 
pasieks su laiku teisingumo 
ranka. Kersteno Komisijos 
dokumentų ištraukos ir vaiz
dai. Maskvoje vykę antireligi 
niai vaizdai, Jaltos konferen- 
-cijosuvaizdai. Ir šimtai kitokių 
■fotografijų, diagramų, statis
tiniu duomenų bei dokumentu 
nuorašų, liečiančių bestiališ- 
kus Kremliaus darbus.

Aišku, norint viską surašy
ti, reikėtų ne porą valandų bet 
porą dienų pastudijuoti.

Bendrai šią parodą kiekvie
nas doras lietuvis privalėtų 
aplankyti, ypač reikėtų Įta- 
kingesnius amerikiečius atsi
vesti.

Altas tikrai atliko dideli ir 
Lietuvos bylai naudingą darbą.

Stasys Juškėnas

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny. 
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
Šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.

Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj. 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika
7

Pagaliau garlaivis galutinai atsisveikina su upės 
srove ir Kuršių Marių audrų dievas Bangpūtys paima 
ji į savo globą. Į laivą atsimušdamos marių bangos 
apipurkščia jį dulksnojančiom purkšlėm, lyg allikda- 
mos krikštynų apeigas. Garlaiviui pradėjus narstyti 
per bangas, čia paneriant nosimi, čia užpakaline da
limi, ne vieno keleivio skruostai pradėjo blykšti ir jie 
viens po kito skubėdavo žemyn po laivo dėmu, kur 
kapitono žmona turėjo įvairių vaistų, gelbstinčių nuo 
jūros ligos. Bet tik dar pradžia to supimo trumpose 
marių bangose. Juo tolyn i atviras marias garlaivis 
brenda, juo daugiau tas supimas Įsišvankina. Kelei
viai greit užmiršo, jog tik ką nesenai Atmatoje dar 
tebedainavo “Baltos burės plazda, bangos duokit ke
lią...”

Nesileisdamas bangoms save išmušti iš kurso, gar
laivis trinksėdamas savo motorais atkakliai stumiasi 
per marių plotus į priekį. Esant geram orui ir mato- 
mui dešinėje, dar galima atpažinti paskutinį sausu
mos lopą — Ventės rago iškyšuli.

Taip laivui per marias besiiriant, kuriam laikui 
praėjįus, jo pryšaky ties horizontu pradeda ryškėti

Kur žadėjom, ten nukaksim... Laivelis yra patikimiausia susisiekimo priemonė Nemu- 
no deltoje.

kokia tai gelsva juostelė, kažkas spėjamo nerealaus. 
Savotiškas jausmas apima matant taip tolimą ir vis 
dar miglotai neaiškią Neringą kylant prieš akis tary
tum iš marių gelmių

NIDOS UOSTO MOLAS

Laikui bėgant ta gelsvoka žemės juosta pradeda 
Įgauti vis ryškesnes formas. Pagaliau jau galima at
skirti negyvąsias ir šalia jų, augmenija apaugusias 
kopas. Vėliau prieš akis iškyla ir Nidos švyturys ant 
aukštos kopos. Kelionė pamažu artėja prie galo. Ko
pų pakrančių praplaukia baltas vasarotojų garlaivis, 
plaukiąs į Juodkrantę. Aiškėja ir atskiros Nidos vieto
vės. Štai matosi Nidos rajonai, vadinami atskirais 

Skruzdynės ir Purvynės kaimų vardais. Nidos įlan
koje stovi besiilsį iš po nakties žūklės žvejų laiveliai, 
kurių stiebai papuošti Įvairiausiai išpjaustytais vimpi- 
lais ir margaspalvėmis vėliavėlėmis.

Garlaivis pagaliau prisišlieja prie uosto molo. Il
gas valandas trukusi kelionė baigta. Keleiviai išsis
kirstys po pažįstamų žvejų sodybas, praleisdami Čia 
savo atostogas, braidydami po Neringos palves, eks- 
kursuodami pamario ir pajūrio pakrantėmis, per ko
pas, besimaudydami Baltijos jūroje ir Kuršių Mkriose. 
O atostogoms pasibaigus, juos ir vėl surinks tas pats 
garlaivis ir tuo pačiu keliu vėl pargabens į namus prie 
kiekvienam Įprastų darbų. Liks tik malonūs prisimi
nimai iš matytų ir pergyventų įspūdžių.

3. PAKALNĖS APSKRITIS PALAIMINTAS 
ROJAUS KAMPELIS

Pakalnės apskrities ir Kuršių Marių pamario gy
ventojus lietuvninkus bei jų buitį aprašančiose knygo
se randame sekančius vokiečių autorių Įspūdžius ir 
apibūdinimus :

“Lietuvis čia yra jau iš prigimties tikraa žemumų, 
raistų ir vandeningų sričių gyventojas. Kur jis savo 
sodybas kuria, prisisodina apie jas įvairiausių medelių 
ir gyvena tarytum žaliuojančiame parke. Tačiau jis 
nepasitenkina savo aplinką padabinęs akį džiuginan
čiais, amžinai šlamančiais, Įvairiaspalve lapija pasi
puošusiais medelynais, bet ir visą, ką jis pasistato ir 
sukala iš medžio, skoningai tai nudažo jaukių spalvų 
dažais. Jo namų vidus, langų palangės, antlangės ir 
langinės yra papuošti gražiai ir rūpestingai išpjautais 
Įvairių figūrų ornamentais. Tokiuo pat būdu jis pa
puošia ir ornamentuoja bei dažo indaujas, spintas, 
kraičių dėžes, kraitlovius, kraitkubilius, vežimus, ve
žėčias, važius ir važelius, o taip pat ir smulkius namų 
apyvokos rakandus bei įrankius. Netgi jo karstas šviti 
skaisčiomis varsomis, o kapai yra papuošti įvairiausių 
figūrų ir gėlių motyvais, išpjaustinėtais antkapiais”.

Yra išlikęs ir vienas kelionių aprašymas iš 1795 me
tų, kur keliauninkas, bekeliaudamas per Pakalnės že
mes, tada dar apibūdinamas Nemuno ir Tilžės žemu
mų srities vardu, tas apylinkes yra aprašęs tokiais 
žodžiais:

“Kas gali aprašyti mano nustebimą, kai aš visą tą 
žemumų lygumą, vadinamą Tilžės žemumomis, išvy
dau prieš save tarytum burtininko lazdelei pamojus. 
Koks tai žavus kraštas, tikras palaimintas rojaus kam
pelis, apdovanotas svajingu grožiu ir apsčiais gamtos 
turtais. Derlingi laukai, skaitlingi kaimai, geros ga
nyklos ir plačios vešlios pievos kur tik nepažvelgsi’’.

(Bus daugiau)
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p. Šileikis, o. p.
ORTHOPeOAS-RROTEZISTAS

ICf Aparatai • Protaai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pacaiba kojoms 
(Arch Supports) hr t. t

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telof.: PRospect 6-5084

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

08 kultūros uo
švynės meilės žadintoja, 

tuviškai, neišsirašo ir neskaito] jungiančia vist® lietuvius bend- 
lietuviškų laikraščių ir iš ma- ram tautiniam darbui— Kali- 
žens savo vaikų nepratina jų 
skaityti.

Rizikuodami savo gyvybes 
knygnešiai nešė į Lietuvą iš Prū-i 
sų lietuvišką spaudą, šiandien, 
kuomet laisvai galime ją įsigyti 
ir skaityti, jos nevertiname. 
Statistika rodo, kad pats blo
giausias biznis yra iš lietuviškos 
spaudos.

Mūsų lietuvių kultūringai tau
tai išeivijoje ši statistika priva
lėtų būti diametraliai priešinga.

Todėl paskelbtas lapkričio 
mėnuo — lietuviškos spaudos, 
tenepalieka tuščias garsas ty
ruose.

Algirdas Budreckas

Lietuviai išeivijoje turėtų su
prasti, kad šiuo metu mūsų ran
čose vienintelis ir geriausias 
ginklas laisvei atgauti yra ne 
fizinė jėga — ginklai, bet kul
tūriniai bei dvasiniai turtai. 
Mums turi rūpėti savo tautos 
cėlimas dvasinėmis vertybėmis, 
nes dvasinis ir kūrybinis tautos 
ygis greičiau prilygsta didelėms 
tautoms, negu fizinis. Todėl 
spauda ir yra vienas iš svarbiau
sių kovos ir kultūros ramsčių.

Lietuvos geografinė padėtis 
per amžius lietuviams buvo ne- 
lemtinga. Nuo neatmenamų 
laikų mūsų kraštą nuolat pul
davo kaimynai. Visų jų norai 
buvo mus užgrobti. Ir šiandien 
mūsų kraštas yra jų auka. To
dėl lietuvis nuolat kovojo dėl 
laisvės ir dabar jam lieka tą 
nelemtingą pavergtojo dalią 
nešti.

Užėjus II Pasauliniam Karui, 
lietuviai tremtiniai, gelbėdami 
savo gyvybes, buvo priversti pa
likti savo brolių krauju pasru
vusią ir griuvėsiais pavirtusią 
tėvynę.

Senieji lietuviai išeiviai, ke
liaudami toli už jūrų į Ameriką, 
prisiekinėjo, kad išvyksta trum
pam. Prisiminimui ne vienas iš 
jų pasiėmęs savo tėvynės žemės 
saują, saugojo ją kaip relik
viją. Tai buvo meilės ir prisiri
šimo savo tėvų kraštui simbolis. 
Daugelis jų nebesugrįžo. Tas 
pats atsitiko ir su tremtiniais. 
Visiems sugrįžimas į savo gim
tąjį kraštą atidėtas. Daugelis jų 
nebesugrįš, nes jų norus nutrau
kia mirtis, senatvė ir pan.

Tėvynės meilės vėdini žmonės 
atlieka didžius darbus ir žygius. 
Jiems tėvynė — tai gyvenimo 
prasmė, o taip pat ir tikslas.

Kas vertė rizikuoti gyvybe, 
nešant uždraustas knygas per 
tankiai sargybomis apstatytas 
sienas? Tėvynės meilė.

Jokio atlyginimo, jokių gė
rybių jiems už tai nežadėta, o tik 
menkas, menkas žemės kampe
lis lietuvių kapuose.

Tai va, kas jų laukė.
Knygnešiai, kuriems

lemta žūti, mums nėra mirę, nes 
jų atlikti darbai tėvynei yra 
mums šventi.

Juos visus vedė karšta tėvy
nės meilė, kuri jų širdyse ru
seno;

Nepriklausomybė buvo sun
kiai iškovota. O kas sunkiai 
įgyta, tą reikia mylėti ir ginti.

Tautos tragedija yra ne jos 
ekonominė padėtis, bet laisvės 
netekimas.

Nepriklausomybė tautai yra 
neįkainuojamas turtas, todėl iš
eivijoje kiekvieno lietuvio yra 
šventa pareiga dėti visas pastan
gas, kad mūsų tėvynė Lietuva 
būtų laisva.

Lietuvių stiprybė išeivijoje 
yra lietuvybės išsilaikyme. As
muo, kuris nepaiso savo tauty
bės, vra tuščiaviduris rnedis, 
kuris gyvenimo audroms užėjus 
greičiausiai palfižta.

Pavyzdžiu mums gali Būti žy
dai, kurie gyvendami be savo 
tėvynės per 2 tūkstančius Pietų 
nepalūžo ir išliko, nes jie buvo 
atsparūs savo tautoje.

J. A. V-bėse mūsų tautinis iš
likimas yra mūsų pačių ranko
se. Lietuvos laisvė turi rūpėti 
kiekvienam laisvojo pasbulio 
lietuviui, todėl visi ja turime 
rūpintis, dėti 
kad lietuvybė 
gestų, o ypač 
kartos eilėse.

Mūsų tauta 
ga ir darbšti, ivuei iavi>ijuje 
visa tai privalome puoselėti, ta
da neteks nusiminus dejuoti ir 

(skųstis — mes maža tauta. Tu
rime Visad prisiminti mūsų tuos 
garbingus knygnešius ir pareik
šti jiems didžią pagarbą, o tuo 
pačiu sustiprinti savy pasiryži
mą eiti jų pėdomis.

Jei nebūtų laikraščių, nebūtų 
lietuviškų organizacijų veiklos, 
o lietuvybei reiktų skelbti mirtį. 
Lietuviška spauda ne tik mus 
informuoja, bet ir saugo nuo 
nutautinimo.

Kaip vaikai gali būti gerais

TWAS IR SUNOS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

fornijos Lietuvių Radijo Valan
dėle.

Programų paruošimu rūpina
si nepailstančioji Visuomenės 
veikėja, valdybos pirmininkė, so
listė Stasė Klimaitė-Pautienienė, 
kuri turi susiorganizavusi at
skirą redakcinį kolektyvą. Pas
tarasis padeda jai pravesti kiek
vieną šeštadienį (12 vai.) ra
dijo programas.

Lietuvių Radijo Valandėlė 
Kalifornijoje yra lyg tas šviesus 
žiburėlis Kalifornijos dykumose, 
kuris kiekvieną šeštadienį 12 vai. 
ateina į jūsų namus, priminda
mas, kad mes esame lietuviai 
ir negalime pamiršti savo tėvų 
kalbos ir tėvų žemės.

Linkime radijo valandėlės dar
buotojams, minint 3-jų metų 
veiklos sukaktį, su didesniu pa
tyrimu programą gerinti, jung
ti visus lietuvius, nežiūrint pa
žiūrų skirtumo, bendram lietu
vybės išlaikymui šiame krašte 
darbui.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

TUVIŲ DIREKTORIAI
IMtMtMi

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
na

LEONARD FUNERAL HOME

■;

kitose Chicagos dalyse ir prie-
Radijo klausytojas

as

EUDEIKIS
'SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

buvo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PIRKIT e JAV TAUPYMO BONUS

NOV. 28
—

Phone: YArds 7-19113354 So. HALSTED STREET
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GRADINSKAS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

yra gabi, talentin- 
Todėl išeivijoje

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVJ!

į

f 
i

REpublic 7-1213
Virginia 7-6612

Air All the Way 
30-Ib. Limit

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

visas pastangas, 
užsienyje neuž- 
mūsųi jaunosios

10S ANGELES. CALIF.
Kalifornijos lietuvių radijo 
valandėlės veiklos sukaktis

SKAIDYK PATS IR PABAGING

KITUS SfcAlfYTI

NAUJIENAS

STALINIS 
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų,

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
, 1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30, iki 9:30 'vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO. ILL. 60629

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—o, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Turime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2,114 ĮVEST 23rd PLACE
i ■ 1 ' -* ■ th hi x—llmiJ_________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

NAUJOJI ŠERMENINĖ
DE YOUNG - VROEGH FUNERAL 

HOME

649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAibrook 5-8063

Paskutinėj data kalėdiniams- siunti
niams | užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro peštu. Vė- 
Z— LJuntusr paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-11®
fcjjl. jmfr —I II 111   ■■■!■■ IW—!!■!■ ■! . I,. I I ■■ ■ 111 ■ !■ l.mw

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. | 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie-1 
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._____ Į

SKAITYK ’NAUJIENAS' - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
C H I RU RGA S 
Priima tik susitarus 

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8,

Rez. teL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MUTLKŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi tarimą 

Jei neatsuiepia, skambinti 374-t«jl2

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiKiai antrameniais ir penkiadieniais. 
Treciad. ir seKmad. ofisas uždarytas. 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

DR. EDMUND E. C1ARA 
2/uy W. 51ST Si KEcr 

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—i, i—a, anirao., penki, lu—4, ir 

seštad. 10—-2. vai.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM - E1S1NAS 
AKUŠERIJA ir moterų lioos 

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Tst St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

KELIONĖS I LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 3 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

ROCKFORD, ILL.
Balfo 85-to skyriaus vajus

Kai kurie Balfo skyriai jau 
pravedė aukų rinkimo vajų. Ta
čiau Rockfordo skyrius vajų 
pradeda dabar ir jis tęsis visą 
gruodžio mėnesį.

Amerikos lietuviai gerai ži
no Lietuvos okupanto melagin
gus pasigyrimus, kad menamai 
Lietuvos žmonės esą viskuo ap
rūpinti. Jie žino, kad nieko pa
našaus nėra, kad ten visko trūk
sta, — nuo virtuvės stalo, iki 
padėvėtos sermėgos.

Bandoma labai pabrėžti tai, 
kad Lietuvoje (kaip ir visoje 
Maskvos imperijoje) gydymas 
yra nemokamas. Bet kas iš to, 
kad negalima gauti reikalingų 
vaistų.

Mūsų garbinga Balfo organi
zacija per 28 metus savo gyva
vimo tūkstančius tautiečių su
šelpė maistu, vaistais, drabu
žiais ir kitomis reikmenėmis. 
Tas darbas turi būti tęsiamas, 
nes pašalpos prašymas nepasi
liovė. Gaunami prašymai iš Si
biro, iš Suvalkų trikampio, o 
taip pat ir iš okupuotos Lietu
vos. Kiekvieno mūsų pareiga 
yra ištiesti jiems pagalbos ran
ką.

Pasistenkime kiek galima dau
giau savo tautiečiams padėti. O 
daugiau padėti galėsime, jei sėk
mingai pravesime vajų. Balfo 
aukų rinkėjai pasistengs aplan
kyti jūsų namus. Įteikite jiems 
savo auką. Taip pat aukos bus 
renkamos prie bažnyčios, Lie
tuvių klube ir kitur. Aukos bus 
pakvituojamos bei skelbiamos 
spaudoje. ’

Asmeniškai ar per paštą au
kas priima: Kaz. Rutkauskas, 
710 Highview av. (tel. 399- 
4759), ir J. Bacevičius, 615 
Maple st., 61103 (tel. 962-6292).

Balfo 85-as skyrius

EAST ST. LOUIS, ILL
Kiekvienais metais rudeniop ' 

mūsų apylinkėje vyksta lėšų tel- ’ 
kimas mūsų tautiniams reika
lams. Ponios Onos čerškienės 
pastangomis Tautos Fondui jau 
suaukota 249 dol. (būrelio narių 
mokesčio 142 dol. ir per rink
liavą aukų lapais — 107 dol.). 
P. ir A. Bražinskų byla paska
tino mūsų tautiečius šiais me
tais aukoti daugiau Tautos Fon
dui.

Ponios Agotos Tiškūvieriės, 
Balfo pirmininkės, paštahgoinis 
Balfo reikalams buvo šią vasarą 
surengta gegužinė ir gauta pėl- 
no 70 dol. Per apylinkės visuo
tinį susirinkimą lapkričio 8 d. 
mūšų tautiečių buvo pasisakyta ' 
už didesnę šalpos reikalams -su- ' 
mą, nes norima kuo didesnį skai
čių mūsų tautiečių patekusių 
į vargą sušelpti. Tokiu būdu -en- 
tuziastingesni mūšų tautiečiai, ? 
kaip Ona Petrikieiiė, Vincas Vo
sylius ir Juozas Juodakis atiti
ko Balfo reikalams dar parinkti 
aukų, lankantis 'riūo durij prie , 
durų pas mūsų 'tautiečius.

Prašoma visų hūti miėlhsir->' 
dingešhiems ir aukoti galimai 
daugiau dėl mūšų vargstančių 
brolių ir sesių šalpos.

Be tų rūpesčių, -mūsų apylin-" 
kės tautiečius slegia ir kiti mū
sų tautiniai reikalai, kuriems 
taip pat reikia pinigų. Tiems 
reikalams, kaip spauda, švieti
mas ir k. bendruomenė šių me
tų lapkričio 22 d. rengia tne- 
tinį parengimą Lietuvių para
pijos salėje, 1509 Baugh avė. ir
15 gatvės kampas. Parengimo - 
pradžia 1 vai. p. p. Visų mūsų 
apylinkės šeimininkių prašoma 
šią dieną pietų nerengti namuo
se ir pasidaryti sau laisvą dieną, 
o pietus pavalgyti prašoma at
vykti su visa šeima į mūsų pa
rengimą. čia pietūs bus paruoš
ti pačių mūsų kulinarijoje ga
biausių ponių, kaip V. Dubic- 
kiėnė, O. čėrškienė, V. Kettie- 
žienė, J. Gerčiėhė, E. Stančiehė, 
V. Juodakienė ir daugelis kitų. 
Be skanių pietų ir gaivinančių 
gėrimų, bus visiems sudaryta 
jauki aplinkuma pasibuvoti, pa
simatyti ir pasikalbėti su drau
gais, pažįstamais, šiais metais 
laimėjimui fantus Bukojo: Vin
cas Vosylius — AM-FM radiją; 
Vladas Matulis — mikroskopą; 
Juozas Kučauškas — Sidabrinę 
lėkštę (iš Vokietijos), Antanas 
Vaiciekauškas — teiprėkotdėrį, 
Petras Stailčiuš — aukštos ko
kybės radijo aparatą ir Juozas 
Saladžius — nemažą sumą pini
ginę dovaną.

Prašomi pirkti bilietus ir gau
siai dalyvauti. J. J.

Los Angelėje 1969 metų va
sario men. 16 d. iš KTYM radi
jo stoties AN-1460 bangomis 
buvo pradėta lietuvišku žodžiu 
ir muzikos garsais kalbėti į Ka
lifornijos lietuvius, ši lietuvių 
radijo valandėlė jau baigia ant
ruosius savo veiklos metus. Ji 
yra kultūrinė, o ne komercinė. 
Lėšom radijo stočiai apmokėti 
rūpinasi Kalifornijos Radijo Klu
bas, kurio nariai moka ne ma
žiau kaip 5 dolerius metinio mo
kesčio, renka aukas, ruošia pa
rengimus — koncertus. Kas
met šaukia narių metinius su
sirinkimus, renka klubo valdy
bą, kuri tvarko visus radijo va
landėlės reikalus.

šiais metais spalio mėn. 24 d. 
Radijo Klubas parapijos salėje 
rengė metinį balių-koncertą, ku
riame dainavo solistas Antanas 
Pavasaris. Jam akompanavo 
muz. O. Metrikienė. Balius ge
rai pavyko, dalyvavo didelis bū
rys radijo valandėlės klausyto- 
jų-rtmėjų. tik tenka apgailes
tauti, kad mūsų lietuviškos or
ganizacijos dar vis abejoja — 
svarsto ar reikia remti šią lie
tuvių vienintelę radijo valandė
lę Kalifornijoje.

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

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos



Lietuvos Kariuomenės atsikūrimo 52 jų I 
metų sukakties minėjimas

tars L. Gen. Konsulas Dr. P. 
Daužvardis. Paskaitą skaitys 
Kol. K. Oželis.

10 minučių pertrauka.
4. Meninė dalis, didžiojoje; 

salėje. Meninę dalį išpildysi 
Donelaičio ir Marquette Park.: 
btuanisliniu mokvklu didvsis 
choras vad. p. mok. Gutauskui.' 

kele-Į 
mok. ’

Minėjimas įvyks lapkričio 
22 dienų Jaunimo Centre.

PROGRAMA:

1. Lapkričio mėn. 22 d. 11 
vai. Iškilmingos pamaldos Tė
vų Jėzuitų koplyčioje, 5620 So. 
Claremont Ave. Pamaldas at
našaus ir pamokslą pasakys 
kun. J. Boreviėius. Pamaldų 
metu koplyčioje giedos sol. p.

“Genovaitė Mažeikienė.
2. Tuojau po pamaldų prie 

"Laisvės Kovų paminklo, žuvu- 
'sių kovotojų už Lietuvos Lais- 
”Vę ir'Nepriklausomybę pager- 
-bimas.
• Aukurą uždegs savanoris - 
•kūrėjas generalinio štabo pulk. 
J. Rapšys, asist. birt, partiz. 
Statkevičienė ir birt. V. Kuli
kauskienė. Žodį tars gen. prof. 

'4S. Pirmautas. Vainiką padės 
XoL J. Kulikauskas, asit, birut. 
M. Babickienė ir birt. B. Gustai 
Jienė. Iškilmes prie paminklo 
praves kol. major. Šeštakaus
kas. Iškilmės baigiamos gies

mine: Marija, Marija!
3. Akademinė dalis, didžio

joje salėje. Akademinę dalį 
.pradėsime: J. A. V. ir Lietuvos 
-himnais — sol. G. Mažeikienė 
ir minėjimo dalyviai. Invoka- 
jciją sukalbės kun. J. Borevi- 
čius. Minėjimą atidarys skyr. 
pirmininkas. Sveikinimo žodį

Grandies šokėjai pašoks 
tą tautinių šokių vad. p. 
Irenos Smieliauskienės.

Lietuvių organizacijos 
suomenė kviečiama šios didžio!
sios šventės minėjime skaitliu-j 
gai dalyvauti.

Skyr. valdyba j

ir vi-j

Naudingas susirinkimas
Marquette Parko Lietuvių 

Namu Savininkų organizaci
jos narių susirinkimas įvyks į 
šių metų lapkričio mėn. 20-tą 
dieną, 7:30 vai. vakare, para
pijos salėje, 6820 So, Washte
naw Ave. Bus labai svarbių 
reikalų aptarti ir naudingų ži
nių namų savininkams ir ki-' 
tiems. Salė atsidarys 7:00 v. v. 
Prašome visus narius, norin
čius sumokėti nario 
ir tuos, kurie norėtų įstoti nau 
jais nariais, ------

Daug žalos miškams padaro naktinis kandis, drugys — “gypsy moth". 
Jis nuėda medžių lapus. Dabar mokslininkai surado sintetinį chemi
kalą, kuris kvepia, kaip ty kandžiu patelės. Ėdrūs "vyrai" seka tą 

kvapą ir pakliūna į spąstus.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPER
• Mothers helper. Live—in. Mature
i woman. 2 children. No cooking. Pie-' 
asant North suburban home, close to 
public transportation. Must be exper

ienced with good references. 
Must speak English. 

Call 677-1518

REGISTERED STYLIST
All girl barber shop.

DE 7-5727

18 IKI 45 METŲ 
NORINČIOS MOKYTIS SIŪTI. 

Nereikia kalbėti angliškai. $1,80 va
landai mokantis. Akordinis darbas. 
Operatorė gali uždirbti virš 3 dol. per 

valandą. Skambinkite 
544-3600 

Kalbėkite su Harvey Taylor.

REIKALINGA
RAŠTINĖS VALYTOJA 

dienas savaitėje, nuo 8 vai. ryto iki 
4:30 vai. vakaro.

SLEIGHT & HELLNUTH CO 
900 So CLINTON, CHICAGO 
Skambinkite Mrs. AULISA, 

tel. 427-4600

v K. E R 1 N G 1 S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
' 4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-93

HOME INSURANCE

“ CaU: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FAtM

INSUlAMCf

State Earn Fire and Casualty Company

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
• r- - -*■ -’ *• - --

Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

>

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

siminė, kad visuomenė kai ka 
da labai pasyviai laikosi paren 
girnų, minėjimų, susirinkimų 
atžvilgiu.

Toliau Dr. P. Kisielius mums 
mokesti.! papasakojo įspūdžius iš šešto- 

[.jsios Tarybos sesijos suvažiavi- 
jais nariais, atvykti 30 minu- Clevelande. Ten buvo pa
čių prieš susirinkimo pradžią, teikta 3 metų veiklos apybrai-

• v • . Ill 1 VO 11* zllinfl l-ltl r, 1

(“Laisvosios Lietuvos” atst.) 
Visi trumpai apibūdino savo 
atstovaujamus laikraščius ir at 
sakinėjo į telefonu pateiktus 
klausimus. Kai kurie kviestie
ji nęatsilankė.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

STATIONARY ENGINEER

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Pasiruošusi tarnyba lauks Jū
sų.

Bus turtinga programa: Dr. 
Petro Kisieliaus paskaita “Nar 
ko tikai ir jaunimas”

Paaiškinimas apie naują Illi
nois konstituciją.

Pranešimas apie organizuo
jamą mūsų kolonijos savisau
gos sargybą.

Kas padaryta blokų atsto
vams organizuoti.

Narius ir svečius prašome 
gausiai dalyvauti. Savo gau
siu dalyvavimu įrodysime, kad 
rūpinamės savo gražiosios ko
lonijos saugumu ir išlaikymu 
savo rankose. Stasys Patlaba

CICERO
L. B. Cicero Apylinkės Val

dybos pastangomis suruoštas 
susirinkimas įvyko lapkričio 
mėn. 1 d. Parapijos salėje.

Susirinkimą atidarė pirm. p. 
Ingaunis, savo trumpoje kal
boje apibūdindamas valdybos 
santykius su visuomene, su 
klebonu ir t. t. P. Ingaunis už-

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
' ; (Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

PAID QUARTERLY

Passbooks 

5 Vi % 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

SI ,000 minimum 
1 year certificate

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. G0632

ža ir duoti kiti įdomūs ataskai
tiniai pranešimai, šiltai buvo 
sutiktas p. Nainio pranešimas. 
Po dr. Kisieliaus sesijos apibū
dinimo, toliau kalbėjo V. Za
latorius, kuris pasakojo įspū
džius iš spaudos darbuotojų su 
važiavimo, įvykusio V. Adam
kaus farmoje. 'Suvažiavimas 
buvęs diskusinio pobūdžio, to
dėl buvo proga paliesti Įdomias 
aktualijas. Buvo svarstyta Ta
rybos rinkimų klausimas, ap
tarta nutautėjimo ir kitos pro
blemos. Buvo iškeltas klausi
mas dėl perdidelio Tarybos ati 
tolimo nuo apylinkės. Kalbant 
apie rinkimus, salėje buvo pa
daryta pastaba, kad gal geriau 
būtų nesudaryti grupinių rin
kiminių {sąrašėlių, kuriuose 
paprastai atsispindi partiniai 
atspalviai. Suvažiavime daly
vavęs p. V. Volertas įdomiai 
nagrinėjo mišrių šeimų klausi
ma. Vasario 16 d. auku klau
simas taip pat nebuvo pamirš
tas. Tame spaudos darbuotoji] 
suvažiavome dalyvavo eilė laik 
raščių ir radijo valandėlių at
stovų.

Reikalai, susiję su lietuviš
ku švietimu, buvo aptarti A. 
Miliūno. Iš jo kalbos buvo aiš
ku, kaip svarbus yra lėšų tel
kimas mokyklų išlaikymui, tu 
rint galvoje visuomenės talką. 
Buvo paminėtas knygyno klau 
simas ir t. t. Klausimų ir su
manymų metu išgirdome kele
tą patarimų iš salėje dalyvavu
siųjų.

Antroje susirinkimo dalyje 
įvyko Cicero miesto valdžios 
atstovų ir kitų svečių pristaty
mas. Lietuviškai pristatė p. In 
gaunis, o angliškai p. Miliūnas 
Valdžios atstovai pasidalino 
mintimis politiniais ir kitais 
Cicero miestą liečiančiais klau
simais. Genė Valentinienė

— Poelas Kazys Bradūnas, 
laimėjęs visą eilę premijų už 
savo poezijos veikalus, laukia 
pasirodant naujo jo eilėraščių 
rinkinio “Donelaičio kapas”. 
Poetas paskaitys savo eilėraš
čių Spaudos mėnesio literatū
ros vakare.

— Galėsite Įsigyti lietuviškų 
knygų lapkričio 27 — 28 — 29 
dienomis Jaunimo centre. Bus 
atstovaujamos čikagiškės lei
dyklos Spaudos mėnesio pro
ga.

— LB Chicagos apygardos 
apylinkių valdybos maloniai 
kviečiamos aktyviai prisidėti 
prie Spaudos- mėnesio garsini
mo. Kurios gali, prašomos 
pasirūpinti ir lietuviškos spau
dos skleidimu. Spaudos mė
nuo baigiamas gruodžio 15 die 
na. V

— Algis Modestas yra stu
dentų Korp! Neo-Lithuania 
centro valdybos pirmininkas. 
Korporacija išleido žurnalą 
“Naujoji Viltis”. Pirmojo nu
merio mecenatas yra dr. Leo
nas Kriaučeliūnas.

— Leokadija Braždienė va
dovauja Jaunimo centro lietu
vių tautinių šokių grupei, ku
rią sudaro įvairių universitetų, 
kolegijų bei institutų studen
tai. Grupė dažnai pasirodo 
mokslo įstaigų parengimuose 
ir jaunimo šventėse.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSDIINIMAI 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:

1739 So. HaJsted Street, Chicago, Illinois 60608

— Praeitą šeštadienį Lietu
vių Forumas, vadovaujamas 
p. p. Marijos ir inž. Antano Ru
džių, paskyrė visą programą 
Spaudos mėnesiui. Programą 
pradėjo angliškai Marija Ru
dienė. nurodydama, kokiam 
tikslui programa skiriama. 
Programai vadovavęs žurn. 
Vyt. Kasniūnas pakvietė tarti 
įžangini žodi LB Chicagos apy
gardos valdybos vicepirm. J. 
Vaičiūną, kuris nušvietė Span 
dos mėnesio reikšmę ir pakvie 
tė į įvykstantį lapkričio 27 die
ną Literatūros Vakarą. Kiti 
kalbėtojai buvo: kun. Cinikas 
CPraugo” atstovas), A. Ku- 
čys (“Varpo” atst.), E. Boreiša 
(“Sėjos” atst.) ir V. Šimkus
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Licensed for high pressure boiler. Oil ■ 
and gas fired. Knowledge of ammonia! 
refrigeration helpful. Permanent po

sition. Paid vacation and other 
benefits. 
APPLY

WARD BAKING COMPANY
5659 So. LaSALLE 

NO 7-5900
An equal opportunity employer

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
Įreigimai — judri vieta — labai geras 

i biznis, lengva aptarnauti.
I 3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiv

MOTERIS ARBA VYRAS 
Atlikti namų šeimininkavimo darbus. 
Gyventi vietoje, gražioje užmiesčio 
aplinkoje, 50 minučių nuo Chicagos. 

$50 savaitėje.
Skambinti iki 2 vai. popiet. 

Tel. 375-3121 arba 
(219) 933-0700

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Fully remod.. all exc. fixtures, pack
age deal. Color TV w-UHF antenna 
for Bear Home game. Air cond.. must 
be seen to anprec. < 

sell due to IH.
WA 5-8181

CL 4-2390

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

BY OWNER
Bev. area. 7 room 4 bedroom 
cptg. nat. f/p. Many extras.

FU 9-1966

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje, čia yra vis
kas ką nori geras pirkėjas.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarėm.

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

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

2 BUTŲ. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

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

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

Valdis Rea? Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

BY OWNER

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

wishes to 3 bedroom brk. bungalow, 10 yrs. old. 
basement. Patio — Fiber glass 
shed. Ceramic tile bath. 

Colored fixtures.
Call HU 9-1270

Full REAL'ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454
— Leonas Balzaras yra Lie-' 

tuvos kariuomenės kūrėjų - 
savanorių Chicagos skyriaus 
pirmininkas. Skyriaus valdy
ba nori sueiti į kontaktą su vi
sais čia gyvenančiais kūrėjais

e # uiiuuo uaiu aim pjnuvx ivvm,
- savanoriais, kad reikliu esant basement and private patio. Central 
galima būtų Nuteikti reikia
mus patarnavimus ar pagalbą.

— Stud. Vaidotas Vaitis —
Vaičekauskas yra
turėdamas galimybės studijuo 
ti Havajų universitete. Nese
nai jis buvo atskridęs atostogų 6% rooms. Indiana limestone, ranch, 
pas savo tėvus, kurie gyvena 
Evanstone.

FOREST PARK: By owner. 5 vear old 
• townhouse, end unit, walk to Lake St. 
;“L”, shopping, maintenance free. 3 
[bedrooms, deluxe kitchen with large 
snack bar and. walk in pantry. Lux
urious bath and powder room, full

air conditioning. Carueting and 
draperies. S30’s. 366-4728.

BRIGHTON PARKE savininkas par- 
. duoda 2 butų uo 4 kambarius mūrini 

laiminąs narna su 2 mašinų garažu. Teirautis 
tel. LA 3-0179.

BERWYN — BY OWNER

TRUMPAI
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

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

W

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus, Mercedes. Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

— Adu. Algirdas 7?- Ostraus
kas, JD, išrinktas Dariaus — 
Girėno lietuviškos mokyklos 
Tėvų komiteto pirmininku. 
Komitetas ruošia metini mo
kyklos parengimą gruodžio 5 
d. B. Pakšto salėje. Mokykla 
yra Gage Parko apylinkėje.

2 car garage. 1800 sc. ft. full base
ment, studio anartment. On 2 business 
lots. Attached Indiana limestone busi
ness building. 1200 sq. ft., $275 mon- 

tlv. Low 70’s. 
Call 788-7569.

5 KAMBARIU mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam norčiuje. šilima ga
zu, moderni virtuvė ir vonia,- 2 auto
mobiliu saražas. $20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
tis neužbaigtas), apvnaujis' mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai, 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidenciia. 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildvmai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas, Mar
quette Parke. $32,000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
rm. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43 000

4’ PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

, svei- 
_________ biznio.

Patogios išsimolcė- 
jimo sąlygos.

J.-B A C E V I Č I U S 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ
- [Namų, autoi

Tfr \lių. gyvybės.
> katos ir bū

A. & L. INSURANCE & REALTY

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

ViduriniyĮy Ryty karas įkvėpė Kali
fornijos Rudi Gernreich sukurti mo
terims paveiksle matoma eilutę: 
trumpos kelnės. Safari tipo karkas ir 

araby skrybėlė.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


