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NAUJOS SUMOS IZRAELIUI, KAMBODIJAI
P. VIETNAMO KARAS - VISUOMENĖS 

NEPRITARIMO AUKA, SAKO GEN. WALT
SAIGONAS. — Karo veiksmai Pietų Vietname lyg aprimo, 

tačiau paskutiniu metu vėl amerikiečių dėmesys atkreipiamas j 
tą nelaimingą, karą. Viena priežastis yra prezidento Nixono parei
kalauta nemaža suma Kambodijos paramai. Fort Benninge pra
sidėjo karo teismas, kuriame įeit. William Calley kaltinamas ci
vilių vietnamiečių skerdynėmis. Vienas buvęs kariuomenės foto
grafas, uždirbęs už skerdynių fotografijas iš amerikiečių spaudos 
apie 35,000 dol., liudijo teisme pats matęs, kaip amerikiečiai žudo 
nekaltus civilius.

Nors karo veiksmai sumažė
jo, šiais metais Pietryčių Azijo
je jau žuvo 4,000 amerikiečių. 
Praėjusių savaitę žuvusių buvo 
tik 32„ tačiau kartu atėjo žinia, 
kad netoli Da Nango migloje j 
kalną atsimušė karinis marinų 
helikopteris, kuriame žuvo 15 
marinų, jų tarpe pulkininkas 
William Leftwich.

Pietų Vietnamo daliniai puo
la kartu su Kambodijos daliniais 
komunistų pozicijas šiaurėje ry
tų Kambodijoje, kur komunistai 
perkirto kelis žvarbius kelius.

Pentagonas paskelbė, kad š. 
Vietnamas šių metų rudenį ėmė 
siųsti daugiau kareivių į pie
tus. Jų skaičius, pasibaigus se
zoniniam lietui, yra dvigubai di
desnis, negu buvo siunčiama tuo 
pačių metu pernai, šiuo metu 
infiltracija yra tokia, kad gali 
pasiekti 1968 metų lygį, kada 
buvo atsiųsta 200,000 vyrų.

šiaurės Vietnamo generolas 
Giap rugsėjo mėnesį vienoje ko
munistų konferencijoje pareiš
kęs, kad atsirado naujų proble
mų” laisvinant pietus”, tačiau 
daromi žygiai visas problemas 
nugalėti. Manoma, kad Hanojus 
skiria didesnį dėmesį Kambodi- 
jai, negu Pietų Vietnamu! ir La- 
osui.

Komunistų tiekimą ginklais ir 
kareiviais nuolat truko Ameri
kos bombonešiai, tačiau jų ne
užtenka visai sustabdyti komu
nistų infiltracijai., •

Marinų vadas P. Vietname 
gen. Lewis Walt spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad iš Viet
namo Amerikos karo vadai daug 
galėjo pasimokyti. Viena pamo
ka — visuomenės nepritarimas 
griežtesniems karo veiksmams, 
tą karą prailgino. Jei amerikie
čiai būtų reikalą supratę, jie bū
tų leidę uždaryti priešo uostą 
Haif ongą, per kurį ateina komu
nistams ginklai. Priešo pats sti
priausias ginklas šiame kare bu
vęs — propaganda, kuri sumaišė 
amerikiečius ir įtikino juos, kad 
reikia pasitraukti iš Vietnamo. 
Karinė vadovybė kalta tuo, kad 
ji nesugebėjo išaiškinti šio ka
ro visuomenei.

Vietnamo karas buvęs parti
zaninis karas, todėl įvykę daug 
pasikeitimų amerikiečių galvo
senoje. Amerikos kariuomenė 
tokiam karui nebuvusi ruošta ir 
neturėjusi patyrimo. Jis pats 
viename kaimelyje kalbėjęs su 
vietnamiečių pareigūnu, galvo
damas, kad jis yra kaimo seniū
nas. Tik vėliau viena moteris 
jam pasakiusi, kad jis kalbėjo 
su vietos apskrities Vi et Congo 
vadu.

MASKVA___Sovietų valdžia,
gavusi britų protestą dėl sovie- 
tų-britų laivų susidūrimo Vidur
žemio jūroje, pati įteikė protestą 
Britanijai, kurios laivas buvęs 
kaltas dėl nelaimingo susidūri
mo, kuriame žuvo keli sovietų 
jūreiviai.

NORFILKAS. — Iš Vietna
mo į Viduržemio jūrą atplaukia 
du Amerikos karo laivai.

IŠ VISO PASAULIO

ŽENEVA. — Jau 20 valstybių 
pasiuntė savo paramą Pakista- 
nui, nukentėjusiam nuo audros 
ir potvynio. Komunistinė Kini
ja davė 400,000 dol. pinigais ir 
milijoną dol. vertės maisto ir 
kitų reikmenų. Pradėjus siųsti 
rūbus vaikams, Pakistanas pra
nešė, kad nukentėjusiose salose 
labai mažai vaikų liko gyvų, jie 

{pirmi buvo nuplauti milžiniškos 
vandenyno bangos.

SIDONAS. — Libane gyven
tojų pasipiktinimą sukėlė žmog
žudystė, kurioje automatiniais 
šautuvais buvo sušaudytas vie
no kaimo seniūnas ir jo nėščia 
žmona. Liudininkai sako, kad 
juos sušaudė palestiniečiai ara
bai. Tas dar daugiau nustatė

Piety Amerikos žemyne Kuba ir Čilė jau turi marksistines vyriau
sybes. Ateityje tokios vyriausybės gali atsirasti -Bolivijoj, Peru ir 

Panamoj.

libaniečius prieš palestiniečių 
partizanus, žuvęs seniūnas bu
vo pasižymėjęs partizanų prie-, 

j COLORADO SPRINGS. P. 
Vietnamo viceprezidentas" Ky 
lankėsi JAV karo avaicijos aka
demijoje ir padėjo vainiką prie doje, bet ir visame pasaulyje. NYT savo vokiečių-lenkų santykių 
tos akademijos baigusių ir žu- apžvalgoje nurodo tų tautų istorines kovas ir neapykantą. Pamo
vusių Vietname 60 lakūnų pa- nimas kryžiuočių ordinas ir Žalgirio mūšis. Sutartis bus pasirašyta 
minklo.'

NEWARK. — FBI suėmė 29 
asmenis, kaltinamus azartinių 
lošimų rytinėse valstijose orga-
nizavimu. ši gauja per metus 
turėjusi 20 mil. dolerių pajamų.

WASHINGTONAS. — Muiti
nės biuras per tris mėnesius kon
fiskavo 37,212 svarus nelegalių 
narkotikų. Tai dvigubai dides
nis kiekis, negu pernai per tą 
patį laikotarpį.

Nauja politika 
Kinijos atžvilgiu

WASHINGTONAS. — Sena
torius Jacob Javits, kuris kartu 
yra ir Amerikos delegacijos 
Jungtinėse Tautose narys, pasi
sakė už įsileidimą į JT komunis
tinės Kinijos, kartu paliekant ir 
Tautinę Kiniją. Senatorius pa
siūlė kongrese rezoliuciją, išreiš
kiančią pritarimą naujai Ame
rikos politikai Kinijos reprezen- 
tavimo atžvilgiu. Vyriausybės 
nariai, ypač prezidento patarėjas 
Kissingeris, prašė senatorių, kad 
jis nepabrėžtų tos politikos “nau
jumo” prieš balsavimą Jungtinė
se Tautose, kur šiandien bus 
sprendžiamas Kinijos klausimas.

New Yorke JT narys Mauri
tius paskelbė, kad jis balsuos 
prieš Kinijos priėmimą. Pernai 
Mauritius balsavo už Kinijos 
priėmimą Malaizija paskelbė, kad 
ji susilaikys nuo balsavimo, nors 
pernai ji balsavo prieš.

Tautinės Kinijos spauda daug 
rašo apie Jungtinių Tautų deba
tus. Visur pabrėžiama, kad jos 
delegacija su komunistinės Ki
nijos atstovai nesėdės tame pa
čiame kambaryje.

LENKIJOS SPAUDA SUTARTIES PROGA

VARŠUVA. -— Vakarų Vokietijos ir Lenkijos sutarties už
baigimas sukėlė daug komentarų ne tik paliestų valstybių spau-

apžvalgoje nurodo tų tautų istorines kovas ir neapykantą. Pami-

kanclerio Brandto ir lenkų premjero Cyrankiewiciaus už kelių sa
vaičių. Įdomu, kad sutartį dėl naujų santykių ir sienų pasirašys 
Cyrankiewicius, išlikęs gyvas nacių mirties stovykloje Auschwitze.

Padėjęs savo inicialus sutar
tyje, vokiečių užsienio reikalų 
ministeris Walter Scheel primi
nė lenkams, kad Vokietijoje ši 
sutartis sulauks nemažai puoli
mų. Ir viešoji opinija ir parla
mentas nepalankiai pažiūrės į 
kai kuriuos sutarties punktus, 
todėl būtų gerai, kad Lenkijos 
vyriausybė tuoj pat imtųsi žy
gių išspręsti Lenkijoje gyvet 
nančios vokiečių mažumos pro
blemą ir išleistų vokiečius, no
rinčius išvažiuoti. Tas Bonos vy
riausybei palengvintų gauti par
lamente pritarimą sutarčiai.

Sakoma, kad Vokietija šia su
tartimi pripažįsta vakarines Len
kijos sienas Oderio ir Neises upė
mis. Nors žodžio “annerkenen” 
— pripažinti — šioje sutartyje 
gal ir nėra (jos tekstas dar ne
paskelbtas) , kaip jo nėra ir Bo
nos sutartyje su Maskva, dėl 
sienų klausimo Bonos bundesta- 
ge bus daugiausia sunkumų.

Naujos lenkų-vokiečių sienos 
buvo nustatytos Amerikos, An
glijos ir So v. Sąjungos Potsda
mo konferencijoje. Sienų klau
simas buvo svarstomas Tehera
ne ir Jaltoje. Sienas pakeisti tuo 
metu pasiūlė Lenkijos egzilinė 
vyriausybė Londone. Jai nesi
priešino ir komunistinė, sovietų 
pastatyta, valdžia Varšuvoje. 
Buvosios vokiečių provincijos 
turėjo atsilyginti Lenkijai už so
vietų atplėštas buvusios Lenki
jos sritis rytuose.

šiandien, po visų sienų pakei
timų, Lenkija yra daug "lenkiš- 
kesnė”, negu buvo prieš karą, 
kada įvairios tautinės mažumos 
sudarė trečdalį Lenkijos gyven
tojų. Lenkija neteko milijonų

Elta, nr. 10, 1970, biuletenis 
anglų kalba. Turiny: Fed. Vo
kietijos vyriausybės atsakymas 
Vlikui sovietų-vokiečių sutarties 
reikalu, ištraukos iš V. Sidzi
kausko kalbos, PET pilnaties 
posėdyje, apie Europos saugu
mo konferencija, dar apie PET 
posėdžius, apie importą į okup. 
Lietuvą, aliarmuojantį gimimų 
skaičiaus mažėjimą Lietuvoje, 
mokytojų laisvalaikį Lietuvoje 
ir kt.

Pabaigoje pateiktas sąrašas 
knygų, brošiūrų bei straipsnių 
apie Lietuvą įvairiomis kalbo
mis. (E)

MASKVA. — Sovietų moks
lininkas Boris Petrovas rašo “Iz- 
vestijose”, kad erdvėlaivių siun
timas j erdves be įgulų yra sau
gesnis ir pigesnis. Toje srityje 
rusai pralenkę amerikiečius. 
Vienas sovietų erdvėlaivis jau 
nuo rugpjūčio 17 d. skrendąs į 
planetą Venerą.

ukrainiečių, gudų, neteko oku
puotų lietuvių, o išvažiavus mi
lijonams vokiečių ir naciams iš
naikinus 3 milijonus Lenkijos 
žydų, Lenkija liko gan homoge
ninė valstybė.

Lenkų spaudoje sutarties pro
ga pabrėžiama, kad nauji santy
kiai priklausys nuo to, kaip su
tartį priims Vokietijos gyven
tojai. Jiems teks pergyventi psi
chologinį pasikeitimą, tik tada 
sutartis turės prasmę.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar prie Čikagos į Michi- 
gano ežerą įkrito nedidelis lėk
tuvas. Visi trys keleiviai buvo 
išgelbėti.

♦ Jordano miestuose ir vakar 
įvyko kovos tarp kariuomenės 
ir palestiniečių. Palestinos par
tizanai persekiojami ir Libane.

♦ Filipinuose audra padarė 
daug nuostolių, žuvo 30 asme
nų ir daug žmonių liko benamiai. 
Vėjai ir potvyniai palietė ir Ma
nilą.

♦ New Orleans policija apsu
po Juodųjų panterų būstinę, įvy
ko susišaudymas.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Hanojaus atstovas pareiškė, kad 
virš š. Vietnamo negali skrai
dyti nei Amerikos žvalgybos lėk
tuvai. Jie bus apšaudomi. Jo
kio susitarimo dėl žvalgybos lėk
tuvų su Amerika nebuvę pada
ryta. Amerikos ambasadorius 
atsakė, kad ateityje žvalgybos 
lėktuvai bus lydimi kovos lėktu
vų.

♦ Plieno darbininkų unija pa
skelbė,. kad ateinančiais metais 
ji pareikalaus didelių algų prie
dų ir algos turės automatiškai 
būti keliamos, kylant pragyve
nimo kainoms.

♦ Paramos Pakistanui išve- 
žiojimas nusitęsė, nes Pakista
no valdžia reikalavo, kad britai 
ir amerikiečiai tik duotų heli
kopterius be pilotų, nes patys pa
kistaniečiai juos vairuotų. Ame
rika ų* Britanija su tuo nesutiko.

WASHINGTONAS. — Amba
sadorius P. Vietname Bunkeris, 
pasitaręs su prezidentu ir tris 
savaites pailsėjęs, išskrido at
gal į Saigoną.

Nusikaltimas
prieš Lietuvą

The New York Times š. m. 
spalio 7 d. įdėjo dr. J. K. Valiū
no, Vliko pirmininko, šio turi
nio laišką, — pavadintą — Nu
sikaltimas prieš Lietuvą.

“Spauda, aprašydama sovietų 
lėktuvo nukreipimą į Turkiją, 
nenurodė priežasčių ir motyvų, 
dėl kurių žmonės atliko tą žygį. 
Prano ir Algirdo Bražinskų veik
smą galima suprasti tik ryšium 
su paskutiniais trisdešimt metų 
įvykiais Lietuvoje.

Taip vadinami ‘oro piratų’ 
‘nusikaltimai’, iš tikrųjų yra tik 
desperatiška reakcija į sovie
tinės valdžios visą virtinę nusi
kaltimų tautinėje — valstybi
nėje (national) plotmėje prieš 
Bražinskų gimtąjį karštą.

1940 m., kada dar p. Bražins
kas buvo 16 metų, Lietuva buvo 
okupuota ir jėga įjungta į So
vietų Sąjungą. Sekančiais me
tais jis matė masinę (4,200 žmo
nių) lietuvių deportaciją į So
vietų Sąjungos Rytus, kuri bu
vo pralenkta 1945-50 m. depor
tacijomis (350,000 žmonių).

Daugelis šių tremtinių žuvo. 
Sovietų vykdoma genocido po
litika, sukėlė prieš okupantą 
Lietuvos partizanų karą, kuris 
truko nuo 1945 iki 1952 m. Dar 
šiandien, jėga įvykdytas Lietu
vos įjungimas daugelio valsty
bių nepripažįstamas, tarp jų ir 
JAV. Pagal tarptautinę teisę, 
Lietuva yra okupuota ir Sovietų 
Sąjungos valdžios įstaigų veiks
mai prieš lietuvius, yra tos (oku
pacinės) teisės laužymas.

Pats Bražinskas buvo nuteis-

WASHING'I'ONAS. — Trečadienį prezidentas Nixonas su
kvietė abiejų partijų kongreso vadus į Baltuosius Rūmus ir prašė 
jų stengtis, kad kuo greičiau būtų priimtas jo papildomas naujų 
sumų užsienio valstybių paramai prašymas. Prezidentui reikia 
virš milijardo dolerių, šalia 2.2 milijardų, gautų užsienio paramai 
anksčiau. Didžiausia tos sumos dalis eis Izraeliui — pusė mili
jardo. šią sumą senatas jau pažadėjo skirti. Toliau prezidentas 
prašo 155 milijonų dol. Kambodijai, kuriai jau buvo duota apie 
100 milijonų iš sumų, kongreso skirtii Formozai, Turkijai ir Grai
kijai.

Prezidentas keis 
vyriausybės narius 
WASHINGTONAS. — Vyriau

sybei artimuose sluoksniuose 
kalbama, kad netrukus preziden
tas Nixonas savo vyriausybėje 
padarys pakeitimų. Sausio mė
nesį sueis prezidento termino pu
sė laiko. Tarp minimų pakeiti
mų, būsiąs pakeistas iždo se
kretorius David Kennedy ir že
mės ūkio sekr. Clifford Hardin.

Arčiau prie Baltųjų Rūmii sto
vintieji tvirtina, kad du minėti 
pareigūnai iš vyriausybės pasi
trauks be jokių priekaištų prezi-
dentui. Jų laukia kiti, geriau 
atlyginami darbai. įKiek blo
giau būšią su vidaus sekretoriu
mi Walter Hickel, kuris' neno
rįs išeiti iš valdžios. Jis, tačiau, 
yra kritikavęs vyriausybės po
litiką ir esąs numatytas pakeisti.

Sekretoriaus Rogers 
raštas latviams

Latvijos nepriklausomybės 
šventės proga, valstybės sekre
torius Williams Rogers atsiuntė 
Latvijos atstovui Washingtone, 
daktarui Anatoliui Dinbergui, 
tokį pareiškimą:

“Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo penkiasdešimt ant
rųjų metinių proga aš noriu pa
reikšti Jums savo nuoširdžius 
geriausius linkėjimus ir Jungti
nių Valstybių vyriausybės bei 
visos tautos sveikinimus.

Nors Latvija vėl neteko nepri
klausomybės dėl svetimųjų agre
sijos 1940 metais, latvių tauta 
aiškiai parodė, kad ji neatsisa
kė nei savo valstybingumo pa
jautimo, nei savo teisingų sie
kimų pačiai lemti savo gyveni
mą ir ateitį. Laisvosios tautos 
gali tik respektuoti ir pagirti šį 
valstybinį sąmoningumą bei sa
vitos kultūros pajautimą.

Aš noriu užtikrinti Jus, kad 
Jungtinės Valstybės reiškia to
kį pat respekta bei supratimą, 
ir toliau rems latvių tautos tei
sę į laisvą ir nepriklausomą val
stybinį gyvenimą.

Nuoširdžiai
(pasirašė) William Rogers, 

Valstybės sekretorius

tas sunkiems darbams ir ištrem
tas į Uzbekistaną. Dar daugiau 
negu 100,000 lietuvių tebelaiko
mi Sovietų Sąjungos rytinėse 
dalyse. Dauguma jų net nebuvo 
teisiami; į jų sknudus neatsako
ma, o jų turiamasis nusikaltimas 
yra jų tautybė; jų išvietinimas 
— duoti vietas rusams kolonis
tams, masiniai gabenamiems į 
Lietuvą”.

Pats Bražinskas pasakė: “Ma
no pabėgimo svarbiausia priežas-
tis — desperatiškas mėginimas 
ištrūkti į laisvę”. (E)

Šis Kambodijos rėmimas gali 
vėl sukelti senate naujus deba
tus apie vyriausybės politiką 
Pietryčių Azijoje. Be Kambo
dijos, vyriausybė prašo 65 mi
lijonų Pietų Vietnamui. Senato 
užsienio reikalų komitetas, va
dovaujamas žinomo valdžios kri
tiko sen. Fulbrighto, gali suda
ryti šiam prezidento prašymui 
nemažų kliūčių.

Prezidentas naujų sumų pra
šo ne todėl, kad anksčiau jis to
kių išlaidų nenumatė, ar jo vy
riausybė blogai planavo. Jis pa
grindžia savo prašymą “Nixo
no doktrina”, kuri numato Azi
jos valstybių gynybą palikti tų 
valstybių valdžioms, tik teikiant 
karinę ir ekonominę paramą, ta-
čiau nesiunčiant amerikiečiu ka- 
reiviųt

Be minėtij paramos prašančių 
valstybių, naujame reikalavime 
numatyta duoti 30 mil. dol. 
Jordanui ir 5 mil. Libanui. Grai
kijai, Turkijai ir Tautinei Kini
jai teks duoti numatytus 100 
m2, dol. ir Indonezijai — 30 mil, 
"dol. " ‘~ ■ ■

Naują paramą Izraeliui kon
grese bus lengviausiai pravesti. 
Izraelis jau rodo ženklų, kad jis 
sutiktų derėtis su Egiptu ir jam 
neatitraukus savo pastatytų per 
paliaubas raketų. Izraelis žada 
nereikalauti raketų atitraukimo, 
jei Amerika duotų Izraeliui nau
jų ginklų. Britanijos spauda 
jau rašė, kad Izraelio pageidau
jami ginklai yra 180 tankų, dar 
24 Phantom lėktuvai ir “Shrike” 
raketos, kurios galėtų susitvar
kyti su naujom sovietų raketom 
Egipto pusėje. ‘Phantom lėktu
vai kainuoja po kelis milijonus 
dol., o raketos tik 125,000 dol. 
kiekviena. Jos labai taikliai ga
li skristi tiesiai į taikinį,, sek
damos taikinių išleidžiamus sig
nalus, elektroninius impulsus.

Streikas pakenkė 
pramonės gamybai
WASHINGTONAS. — Spalio 

mėnesį Amerikoje pramonės 
produkcija nukrito 2.3%. Prie 
to nemažai prisidėjo streikas Ge
neral Motors bendrovėje. Eko
nomistai neabejoja, kad šis nu
kritimas yra laikinas ir produk
cija vėl pakils.

Prekybos departamentas pa
skelbė gerą žinią, kad spalio mė
nesį vėl padidėjo naujų namų 
statyba. Dėl to padidėjimo nuo
pelnai atiduodami palengvėju
siai finansavimo padėčiai. Su
mažinus nuošimčius už duoda
mas federalinio rezervo paskolas 
bankams, atsirado daugiau pi
nigų namų statytojams finan
suoti ir individų paskoloms.

— Jurgis Valaitis, Vliko Fi
nansų tvarkytojas, dalyvavo Lie
tuvių Bendruomenės Del Rane, 
N. J., apylinkės gausiame susi
rinkime ir painformavo apie Vil
ko veiklą bei P. ir A. Bražins
kų padėtį. (E)



ALFONSAS NAKAS

^Tęsinys)

Radijo transliacijos — 
pagrihčlihis tikštas

-Apie visokeriopą Klubo veiklą, 
kalbėdamas, turėčiau įvardyti 
dar daugelį jo kultūrinių?visuo-; 
mėninių tidrbų ir išskaičiuoti nė 
dešimtis, o šimtus asmenų. Bet 
apie tai eiliniam skaitytojui 'hū-Į 
tų perdaug, o kur daugiau žinit^ 
gauti ^Detroito lietuvių isto'ri-f 
ja besidomintiem, pasakysiu vė-,

'Pfefcrindiniu ALB Radijo klu-^ 
bo tikslu, buvo, yra ir bus — lie-y 
tuViŠkOs radijo transliacijos. 
Kai sakau “lietuviškos”, tai ne-, 
būtinai turiu galvoje liėtuvių’ 

kalbą. Tiesa, didelė dalis trans
liacijų žodinio teksto yra atlie
kama lietuviškai, bet girdėjome 
eilę programų, ir ateity gal dar. 
nė kartą girdėsime, kur po ke
liolika minučių yra kalbama an-, 
gliškai, bet lietuviška kultūrine 
ar politinė tema. Tokių pasigė
rėtinų programos perlų yra pa
žėrė 'Ričardas Kriščiūnas ir Ho-: 
bertas Selenis. Bet tai — me
teorų žybtelėjimai. Iš pastoviau 
angliškai .transliuojančių, man 
labiausiai patikdavo Rimo Kor
sako programos.

Per 25-rius metus ALB Ra-’ 
dijo klubas naudojosi trimis ’fa-‘ 
dijo stotimis: ’WJLB-AM, bah- 
ga 1400; WCHB-AM, banga 
1440; ir, dabartine, WQRS-FM,. 

'banga 105.1. Beveik visada pro-, 
gramas girdėdavome šeštadife- 
niais-ar sekmadieniais, po pusva- 

- landi, po 45 minutes, po valan-‘ 
dą. ’Ir tai visokiu laiku: rytais, 
pavakariais, vakarais. Prieš de
šimtmetį-WCHB stotis su mu- 
iriiš net tokias baikas išdarinė
jo : kas mėnesi programos laiką 
keisdavo, vis laikantis paskuti-’ 
nės valandos prieš saulėlydį. Be 
abejo, daugelis klausytojų to
kiu -atveju -nubyrėdavo. i

G' • ‘nešėjais yra būv^f/H. iA. 'Kap-r 
'f uraūskaš. Charles -Walls, R. Va
latka, ii. Raūby, Valentinas '£a-

/- : latižiuš^ilonąs T&ęiščįū^Sjr^azys

. 'tdnas Tdahušis,- -Rožė Rąžauskie- 
vnė, -Rimas- Korsakas, Jonas *Ur- 
' bohas ir Juozas Leščinskas. Tik

: ' pranešėjais: .‘Lionė -Stankutė,’ 
Algis Barakauskas, Zita Sukaus- 
kaitė, Marija Gilvydytė, dtita

- Garliauskaitė, Birutė Marčiu- 
kaitytė, Liucija Garliauskaitė-ir- 
dar 14 trumpesnį laiką talkinu
sių. Iš visų čia pavardėmis-Įvar
dytų, tik du pirmieji man ne-F 
=gir-dėti.’ Iš girdėtų turiu savo

nepakenčiamuosius ir savo favo- Į 
ritus. Tik savo asmeniškomis: 

.pastabomis nenoriu drumsti su- j 
kaktuvinės nuotaikos...

Tb veiiųimrių —’gCTtjgfe’mkust

‘JaU 1945 m. gale, taigi pir
muosius žingsnius žengdamas, 
ALB Radijo klubas ’turėjo 102 
narius. TUi buvo, reikia many
ti anuomėt ^grina imponuojantis 
skaičius. WlfctU, jau ’bevelk šim
tu nuošimčių Klubo vadovybę 
perėmus naujiesiems ateiviams, 
vienais metais klubo narių re
kordinis skaičius buvo 615 (šeši 
šimtai perikidlika!). Tiek žmo
nių ’tais ‘metais užsimokėjo na
rio mokestį, šiaip jUu narių skai
čius sukasi apie ‘300. Jie ūžsi- 
mdka po B dol. Kasmet dar ran
dasi apie 150 narių-rėmėjų, ku
rie Klubo transliacijoms paau
koja po 10 dol. Nei dauguma na
rių, riėi' narių-rėmėj ų Klubo tvar
kyme visiškai nedalyvauja, ly- 

‘giai, kaip tai -yra ’Btilfo 76-tamė 
skyriuje ir eilėje kitų organiza
cijų. Jie tik atiduoda savo duo
klę, kad galėtų džiaugtis trans
liacijomis.

Pirmam Klubo veiklos dešimt
mečiui baigiantis ir riritro pra
džioje buvo išgyventa eilė nesėk
mių ir tik reikia Stebėtis, kad 

-klubas išvis ‘nesugriuvo. Dali
nai to's nesėkmės kilo :iš paski
rų asmėnų 'ambicijų, nepapras
to garbės troškimo, noro žūt-būt 
dominuoti, vadovauti, savo balsą 

JVis radijo bangomis girdėti. Bu
vo atsitikimų, kad į susirinki
mus kltibo vadovybė kvietėsi po
liciją, o asmenis Už nekalčiau
sius klausimus apšaukdavo ko-, 
munistais (šitaip atsitiko ir su 
-šių eilučių autorium). Buvo net 
radijb valandėlė -užgrobta ir per 
teismą bylirietasi. ‘Kita dalis ne
sėkmių kilo iš radijo stočių pusės, 
-kai jos, 'norėdamos klubo trans
liacijomis atšikratžti, ėmė plė
šikiškai užlaiką reikalauti,-arba 
transliači j ų laiką -kaitalioti. N et 
dabartinėje WQRS-FM stotyje, 
šiaip labai mums paslaugioje, 
būta daug nemalonumų dėl tech
niškų gbdimų. Dabar iš visų 
tų duobių jau yra išsirista. Ma-> 
•tertalihiai sūnkuniai irgi nugalė
ki. 'Palieka kik problema, kaip 
-nepritrūkti pasiaukojančių pro- 
■gramu direktorių ir pranešėjų. 
Reikia manyti, -kad ir ateityje 
•idealistų vis rasis.

-ALB 'Radijo klubas per 25- 
rius metus pinigais yra -sutelkęs 
$84,985.87 (taigi, beveik aštuo
niasdešimt -penkius tūkstančius 
dolerių!) ir $82,798.13 išleidęs.

hALF'o'Chicigčs apskrities valdybos nariai ir skyriy atstovai dalyvavę svarbiame bendrame apskrities valdybos 
'■posėtfyįe. Nuotraukoje iš’kairės i dešinę: sėdi Dr. B. Motušienė, Karys Kasakeltts, Ona Zailskienė, Feliksas Se- ■ 
reičtk-as, -Valeri|onas Šimkus — pirmininkas, Kostas Čepaitis ir Kostas Januška. Stovi'fš'kairės į dešinę: Kostas 
Bružas, Vladas Navickas, Juozas Mackeviėius, Kostas Repšys, Zailskas, Kazys BalčttJrfcs, ’Kazys Juškevičius, Ado

mas Ūselis, Liudas Naglius ir Edvardas Litvnas.

I
' tinių šokių grupės Grandinėlės 

sveikinimų tekstus J. K. per
skaitė ištisai.

i Kavą begeriant, St. Garliaus- 
kas iš linksmosios pusės palietė

Skaitau: "Nuo radijo klubo 
įsisteigtino iki šių dienų visą 
laiką nariais buvo šie asmenys: 
Veronika ir Feliksas Motuzai, 
Marija ir Juozas Miškiniai, Ma-

kai kuriuos radijo transliacijų "rija Sims, dr-. Juozas Peters, Elz- 
I vedėjus ir papasakojo keltą pro- bieta Paurazienė ir Juozas Ta-
žinių bei eiliuotų aktualių anek
dotų.

Pabaigai J. Krikščiūnas kvie
tė sveikintojus žodžiu. Vieniju 
lipo ant scenos, o kiti, laiką tau
pydami, sveikino iš vietų. Svei
kintojais buvo: LB Detroito 
apjtl. vardu — Jonas Gaižutis, 
savanorių kūrėjų — Jurgis Mit- 
-kus, šaulių sąjungos — Vincas 
Tamošiūnas, ateitininkų — dr. 
Vladas Bublys, Vasario 16-sios 
g-jos vardu — tėv. Alfonsas Ber- 
hatonis (jis, proga naudodama
sis, prašė aukų g-jos bendrabu
čiui statyti), žurnalistų — Vy-

mošiūnas”. Ir sukaktuviniam 
bankete pats savo akimis ma
čiau Feliksą -Motuzą, Mariją 
Sims, Elzbietą Paurazienę, Juo
zą Tamošiūną. Mačiau ir eilę 
kitų senosios kartos lietuvių, ku
rie nebe visur jau lankosi. Tai 
įrodė, kad ALB Radijo klubas 
jiems tebėra artimas, kaip ir 
prieš 25-rius metus, nes jis sklei
džia grožį ir informuoja.

(Pabaiga)

MIMIKOS INSTITUTAS
Jungtinėse Amerikos Valsti-

.. .•..'v.w.-i.’j...   u...'.        ------------

DĖDĖS « GYVENIMO M0ŽA1 5
YRA GERIAUSIA DOVANA , 

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti -’Dėdę‘šerną ’ 
asmeniškai-pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi T 
-jo ’-paskaitų. Dabar jie -gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai- i 

- kus -ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs liėtuvis > 
♦galėtų žiethOs pasiskaitymams nupirkti Antino Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šėrno gyvehimo ; 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa- į 
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaiiftitnui, rašytojo A. ’ 
Rūko lengvas, vaiždtiš gražia literatūritie TbrmU 'pasakoji- ? 

‘tnas duos progos ‘susipažititi su mūšų'pirmųjų išeivių vš vie- į 
stiblių 'gyvenimu -ir jų kieta. Ideologine veikla. j

Antanas Rūkis, MENKO ŽMOGAUS GYVĖJIMAS, 
Juozo Adomaičio - sefflb gyvenimo bruožai. Išleido Ame- t 
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 2b6 psU ” 
kaina 2 dol.

GAUNAMA ‘'NAUJIENŲ” ADMINIsYRACIJOJE
... ..... 4 — r ■ -> - ---»»^ . .. .

Beveik viskas buvo išleista ra
dijo tranSliacijdms ir su jomis 
stirfštiėms dalykams (magneto
fonams, plokštelėms, etc.).

Kltibo valdybų sąstatas visada 
yrUTabai didelis. Pavyzdžiui, da
bartinėje valdyboje yra bene 24 
žriidhės. Nebesiimsiu visų pa
vardės minėti. Tik negaliu ne- 
prisftniiiti vieno asmens — Klu
bo pinhmiriko. Tuo pirmininku 
yra didelio stažo, didelės erudi
cijos visuomenininkas Vacys 
Urbonas. Ne salduolis, ne intri
gantas, o tiesus, duotą žodį bran
ginąs vyras. Iš profesijos ifaži- 
iiiėriu’s, tad tikslus apskaičiavi
muose ir. realistas. Jis kliibui 
faktinai vadovauja paskutinius 
dššimtį metų, pirmus penkerius 
— kaip vykdomasis vicepirmi- 
nibkas? paskutinius'penkerius — 
■pirmininkas. Jo pirmininkavi
mo laikais A‘LB Radijo klubas 
tapo Detroito lietuvių gyveni- 
itib’nfeStskiriama dalimi.

Sukaktuvinis 'leidinys
įgaliau, atėjo Ihikas pasaky

ti; iš khf ks,'šį rašihį ruošdamas, 
'ėiitiaiu visas datas, žmonių pa
vardes, skaičius. Ogi pasinau
dojau 'kolegės ‘ir bičiulio Stasio 
GariiaUsko partioštu leidiniu, ku
rį vaišių ’nfėtu 'javo kiekvienas 
dtiiyvis. '‘Leidinys, pavadintas 
“Amerikos Liėtuvių ‘Balsas 1945 
—1970”. yra i’28 pusi., 8^x11 
in'čų formato.- 'Papuoštas juoda- 
balta "Eduarde Vasiliausko fo- 
tografiriių' ^ifsefiu. Spaustas 
Gilinda Press, Ine., Clevelahde, 
tiražas-500 egz. Leidinio turi
ny labai daug kondensuotos klu
bo istorijos-, kuriai surinkti, ži
nau, turėjo būti panaudota ne 
dešimtys,*© šimtai valandų. Ne
paisant keliolikos korektūros 
■klaidų ir kelių bereikalingų pa
sikartojimų, medžiaga bus ne
paprastai naudinga ateities De
troito ir Amerikos lietuvių isto
rijai. Iš 29 foto-iliustracijų, yra 
poros protokolų nuotraukos ir 
taipgi poros klubą garsinančių 
skelbimų. Vieno tokio skelbi
mo tekstas, rašytas 1945 metais, 
visgi, tuometiniams veikėjams 
garbės nedaro ir net negaliu su
prasti, kas taip gramozdiškai ga-» 
Įėjo atspausti! čia 6 teksto eilu
tes, spausdititas trijų skirtingų 
dydžių raidėmis, duodu ištisai r 
“Klausykite (Amerikos lietuviu 
balso radio programoj per stoty 
W.J.L.R.) 1400 ant yusu. radio) 
kas subatos vakara kaip 7:30

perskyriau ei- Skaitė raštu atsiųstus sveikini
mus, ‘bei sUminėjo sveikinusias? 
dolėriais. Toronto lietuvių ra
dijo valandėlės vedėjo Jono Si
manavičiaus ir Cleveland© tau-

ženklus, kaip 
Kalba, atrodo, 
1895-jų metų.

p. m.” Laužtais 
lutes. Sudėjau 
skelbime buvo, 
ne: 1945-jų, o 
Be abejo, redaktorius bus svars
tęs, dėti, ar ne. Mandfiig, labai 
gerai padarė, kad įdėjo. Kas pa
rašyta — parašyta.

Tikrai daugiau kaip vieną 
kartą S. Garliauskas ’leidiny 
“kėlė lėšas”. Kodėlgi 'nebuvo ga
lima lėšas telkti, kaip dešimtis 
kartų visi kalbininkai irius mo
kė? Ir net 2 k. paminėjo, jog 
buvo skambinama “Lietuviais 
mes esame gimę”, “mes” it 
“esame” sukeisdamas vietomis. 
TrUputį per abstrakčiai aprašy
tos “Didžiosios krizės”. Jei kas 
leidiniu naudosis už kitų 25-rių 
metų, kai dauguma liudininkų 
būsime išmirę, nebežinos,_ kas, 
kur ir kiek dėl tų krizių buvo 
kaltas. Reikėjo, regis, operuo
ti pavardėndis ir nuogais faktais. 
Jei pavardės ir faktus būčiau 
radęs, tai ir aš šiame lašinyje 
jau būčiau kaip reikiant pasi
naudojęs. Aplamai, leidinys 
gražus ir gęras, nesuterštas ko
mercinėmis reklamomis, žinau, 
kad jį gaus visos mūsų laikraš
čių reakcijos.

Sukaktuvinės vaišės
Dabar grįšiine į pradžią, į ten, 

kur rašinį pradėjau.
Didžioji Lietuvių namų salė 

buvo tapusi -penkiais ilgėtis sta
lų takais. Stalų, baltai dengtų, 
šventiškai ?papuoštų.- -Visos kė
dės, 'beveik be pavėlavimo, bu
vo užsėstos. . Jonas Kriščiūnas 
atsidūrė scenoje, prie tautinėm 
marškom dengto pulto, prie mik
rofono. Jo sodraus balso įžan
ga buvo su poezijos posmais. Jis 
ir vėliau vis į sceną grįždavo, 
nes programai vadovavo. Kun. 
Kažirtiferas Simaitis sukalbėjo 
maldą. Yisi kartu, šūštoję, su- 
giėdbjo “Grdži tu, titano brangi 
tėvynė” pirftiąjį postiią. Susto
ję, susikaupę išklausėme bene 
20-tį kltibo 'niirušių tiarių pa
vardžių.

Pusvalandį pasivaišinus, prie 
mikrofono atėjo klubo pirm. Va
cys Urbonas ir suglaustai pa
pasakojo beveik visą St. Gar- 
liausko leidiny paskelbtą isto
riją, dargi padėkos žodžiais pri- 
šimindamas’eilę klubui dirbusių 
ir dirbančių asmenų. Vis dėl
to, pirmininko kalbą teužtrUko 
tik 35 minutes. Dabar prie mi
krofono grįžo J. 'Krikščiūnas ir

. -tS4V-

•': jpi
t Mi didėliu kušldofnėjirnu yra ‘ perkamas Tr cskaiWttias
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•Knygoje Taridalifė gyvai -ir vaizdžiai aprašytas LietU- - 
vos kraštas, miestiečiu, kflhnibčib ir‘dvhsiškių ’ršgyVenimki į 
Ir kft

Hdilikną gtflinta htigyti arba užsisakyti NAUJlENOŠfe.

♦‘rrHohTt- siųsti čeki m rh» Money Orderį tokiu adresu: -
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2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILIIXOIS 60608 .

tautas Alantas, fronto bičiulių! J°se įsteigtas “Miinikos institu- 
— Vytautas Petrulis, Lietuvių 
namų — Genovaitė Viskantie
nė, Alkos sambūrio — Vytautas 
Ogilvis, Dainavos — Jonas Ur
bonas, SLA 200 kuopos — An
tanas Bukauskas ir Windsoro lie
tuvių — kun. Dominykas Leng
vinas.

tas”, kuriame mokoma, kaip bet 
kuriuo atveju padaryti nekaltą 
veido išraišką. “Pas mus išmok
site meno — visada turėti dorą 
veido išraišką”, rašoma skelbi
muose. Teii dar, be to, nurody
ta: “Būtina politikams ir versli
ninkams”.

Vaišių programa buvo išsem
ta per beveik tris valandas.

Visiškai baigdamas, dar kartą 
j atsiverčiu sukaktuvinį leidinį ir

♦ Senatvė yra, kai žmogus 
dar flirtuoja su mergaitėmis, 
bet nebepamena dėlko.

What makes a m an leave 
the people he knows, the home 
he maae, even the language 
be speaks, to come here?

iney grow at a guaranteed 
rate, so youU hate a nice bundle

You can pick them up aihere

invest m sextie reasons.
Reasons you 

mightliketo

Take Stock m America

1739 fSo. Halsted Street Chicago, Ifl. 60608

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF 4101000. OR MORE,

Office houkfc 
*Mdn<9ty, ‘rrin<Hy,rPH<f*y,'9 A:M/to 4 P.K 

ThurrtTiy,^ AM. tblTjL
S*tofd*y,-9 A .M. to 1 PAL

PER ANNUM

TER ANNUM

2 YEAR MATURITY '

PASSBOOK 
ACCOUNT

Paid and 
Compounded 00/

Tel. 847-7747 -X ’’’»B"'inTO •" 'NOW INSURED TO $20,000
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

nėšio pirmos,

today's FUNNYSOLE AGENTS: GERMAN DISTILLERIES LTD. NEW YORK 1OOO1

DAIL. A. PETRIKONTO 
PARODA CHICAGOJE

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

Taupymo Indi I UI 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

der grosse Weinbrand 
aus Riidesheim am Rhein

Pa Naujų Metų yra numatyta 
surengti dail. Vytauto Kasiulio 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje. Kasiulis gyvena Paryžiu-

Antanas Petrikonis "Prieš audrą"

Iš atidaromos parodos Van Pelt galerijoje, 3137 W. 63 gat., lapkričio 28 d.,
6 vai. vakaro. Nuotrauka V. Noreikos

dailininko paruošta 
spausdinti 1947 m.

Emigracija darbą 
šiame leidinyje pa- 

iliustra-

Dail. Zita Sodeikienė gimė 
1934 m. Jurbarke. Baigė Mari
jos gimnaziją ir Chicagos Meno 
institutą. Dalyvavo lietuvių ir 
kitataučių menininkų dailės pa
rodose Chicagoje ir kituose mie
stuose. Yra iliustravusi eilę kny
gų. Narė Chicago Society of 
Artists Sales and Rental Gallery 
of the Art Institute of Chicago 
ir Art Institute Alumni Associa
tion.

PRANAS GASPARONIS 

Skulptūra

vės”, tapytas kolažas, “Geneti
nės fantazijos” (n r. 18), mėly
name tone grafika, “Kita Rojaus 
pusė” “Nesuvaldoma trauka”, 
“Tarp sapnų ir tikrovės” (grafi
ka , “Gyvenimo sintezė” (juo- 
das-baltas gr.) ovalas su daugy
be figūrų. Yra vienas monotipo 
montažas.

K. Zapkus ir Z. Sodeikienė 
baigė tą pačią Chicagos Meno 
instituto mokyklą. Ir vienas ir 
antroji be abejo, talentingi me
nininkai ir jų dviejų dvasiniai 
polėkiai turėjo panašumo į 
viens kitą. Kai Zapkaus anksty
vųjų tapybos darbų paroda bu
vo suruošta Čiurlionio galerijo
je, tada jis buvo pasiekęs nuo
stabiai aukšto estetinio lygio. 
Jis atkreipė meno kritikų dėme
sį, meno galerijos siūlėsi su
rengti jam parodas. Gavęs sti
pendiją, išvyko į Paryžių. Bet 
kaip taisyklė, Paryžius dide-

SAVYBĖS IR AMŽIUS
Nervingiausi žmonės yra tarp 

40 ir 50 m. Mokslininkai ir me
nininkai pajėgiausi tarp 30 ir 
50 m. Geriausi išradėjai ir ma
tematikai — 33-34 m., gydyto
jai ir psichologai — 36-39 m., po
etai — 26-30 m., rašytojai — 
40 m. Daugiausia pinigų žmonės 
uždirba tarp 55 ir 60 m.

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

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

vos užstelbia patį kūrinį. Grįž
tant prie kolažo, galima kiek 
aiškiau pasakyti apie tokį me
ną. Tikras kolažas neturi lo
giško daiktų santykio su daik
tais, atseit, sąmoningas pasižai- 
dimas — paradoksas.

Bene bus geriausia Sodeikie- 
nės aliejinės tapybos kompozici
ja, tai “Metafizinė išraiška” 
(kat. nr. 1). Šis paveikslas spal
vų žaisme tiesiog žydi. Malo
nūs sodrių spalvų variantai — 
žalia, geltona, raudona bei an
traeiliai jų atspalviai teikia rit
mo simfoniškumą. Šito pa
veikslo geometrinė su elipsais 
struktūra nėra abstrakti todėl, 
kad formos ir spalvos organiš
ko pobūdžio, primena augaliją, 
kad ir daržoves, tačiau savitos 
formos neišryškėja iki nuogo 
realizmo.

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 

čekj ar Money orderi tokiu adresu:

Dailininko P. Auginus mir
ties dešimtmečio paminėjimui 
Augių šeima 1970 m. išleido jo 
paruoštą, bet dar ligi šiol ne
spausdintą “PUPOS PASAKĄ”. 
1,000 egz. tiražas. Spalvotos 
iliustracijos. Spaudė Saleziečių 
spaustuvė Romoje. Darbas at
liktas labai gražiai. Kaina $4.00. 
Knygos pabaigoje yra paminėta:

“Pupos pasaga (10 spalvotų 
iliustracijų ir ranka rašytas tek
stas) buvo 
ir atiduota 
Augsburge, 
sutrukdė.
panaudotos tos pačios 
cijos ir išlikę, su pasaka surišti 
eskizai.”

sausu, 
mane- 
Sodei- 
nutrū- 
iškal- 
be to, 

simbo- 
menas menui” for-

Beveik visa Pauliaus Augiaus 
kūryba yra surinkta ir išleista 
monografijoje “Paulius Au
gius”, 1967 m. Chicagoje. Tai 
puikus liuksusinis meno kūrinių 
leidinys. Be to, yra išleistos ke
lios jo iliustruotos knygos': Sa

jos paroda baigiasi šį sekma
dienį, lapkričio "niėn. 22 dieną. 
Atdara savaitgalyje nuo 11 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

Parodą surengė Filisterių 
Skautų S-gos Chicagos skyrius.

M. š. Balzeko Liet, kultūros muziejuje 4012 Archer Avė., lapkričio mėn. vyksta Kalėdinių šiaudinly .ornamerajfy jfcįą. 
sės. Iš kairės: Helen Pius, klasių vedėja, Marija Kriaučiūnienė, Moterų Gildijos pirnū ir Verną OMenėj1 Gildiją 
narė. Klasės vyksta nuo 7:30 iki 9:00 vai. vakaro. Nuotrauka- J. KasakatiSo

liems talentams yra pavojingas. 
Po Paryžiaus Zapkaus darbai 
pasirodė nebe tokie, kokie anks
čiau buvo. Jis persiėmė 
bedvasiu dekoratyviniu 
rizmu. Tarp Zupkaus ir 
kienės kūrybinė sintezė 
ko. Sodeikienės menas 
bus, humaniškas, platus, 
išpuoštas išradingomis 
liškomis 
momis.

šia proga norėtųsi pabrėžti 
šiuos dail. Z. Sodeikienės gra
fikos darbus: “Tarp laiko ir erd-

“SEKMADIENIO TAPYTOJŲ” 
PARODA

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, 4012 Arcer Avė., 
lapkričio-gruodžio mėn. vyks
ta “Sekmadienio tapytojų” dai
lės darbų paroda, surengta iš 
Sesers Rosanne vedamos suau
gusių studentų klasės.

Įėjimas nemokamas. Muzie
jus atdaras septynias dienas 
nuo 1:00 v. iki 4:30 v. p. p.

TInjrt to 
Lovte Dort 
AMtwJewi

® 1970 by te.

Lapkričio 28 d. Van Pelt me
no galerijoje, 3137 W. 03 gt. 
atidaroma dail. Antano Petri- 
konio tapybos paroda. Bus iš
statyta aliejinių, akrilikos ir 
akvarelės darbų.

Paroda tęsis iki gruodžio mėn. 
13 d. Lankymo valandos viso
mis savaitės dienomis nuo 10 
iki 6 vai. vak. Pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 10 iki 9 vai. 
vak. Įėjimas nemokamas.

ries "Eglė Žalčių Ka- 
/‘Našlaile”, S; Ru

činskaitės “Žalčio Pasaka” (100 
iliustracijų). Petronėlės Orin- 

Viligailė”, Vytauto Ma
černio Poezija ir kt. iliustraci
jos buvo panaudotos lietuviško
je spaudoje.

Naujoji knyga įrišta kietais 
viršeliais. Viršelio fonas juo
das, paveikslas spalvotas. M. š.

“PUPOS BASAKAP
Dail. Paulius Augius mitė jomėji*.' 

19.il) m. gruo<lžio mėlt. 8 <|.>kalienė 
Chicagoje. Buvo gimęs Lietu 
voje 1900 m. Baigė meno m<> 
kyklas Kaune ir Paryžiuje. Yra taitės 
laimėjęs keletą premijų už gra 
tikos darbus.
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Simbolikos fragmentai Sodeikienės 
kūryboje

Dail. Zitos Sodeikienės paro
dos, kuri buvo atidaryta praėju
sį šeštadienį Čiurlionio galerijo
je, kataloge pasakyta: “Tapyba, 
ofortai, kolažiniai piešiniai ir 
piešiniai”. -

Keturių skirtingų dailės tech
nikų darbai turi bendrą kalbą 
su simbolika, mistika ir lyrika, 
šių elementų sintezėj slypi kone 
visi josios kūriniai. Tačiau gra
fikoje tam tikrose situacijose 
vyrauja žmogus. Gal todėl dai
lininkė kai kuriuos savo kūri
nius vadina kolažiniais pieši
niais, kad fragmentai sujungia
mi į vieną planą. Iš tikrųjų čia 
ir nėra paprastas kolažas, ko
kius mes esame pratę matyli 
kitose parodose, atseit: suklijuo
tus iš visokiausios medžiagos, 
net iš popieriaus arba fotografi
jų daiktus, o čia tikri piešiniai 
— tapyba ir spalvota grafika. 
Kodėl tada vadinti kolažu arba 
kolažiniu piešiniu, kuomet ta
pyti ar piešti simboliniai frag
mentai sudaro paveikslo plasti
nę visumą?

Dail. Z. Sodeikienė šioje savo 
parodoje išstatė 40 darbų, dides
ne dalimi grafikos kūrinių, kiek 
mažiau ofortų. Iš tapybų yra 
keletas abstrakčių, su architek
tūrai tipingais elementais kom
pozicijų, pvz., triptikas, įmon
tuotas galerijos kertėje, daro 
šiek tiek optinių disonansų to
dėl, kad stiprios, plokščios spal-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

^as mus ^auPomI jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

/ st lo- jie padeda sukarti geresnę apylinkės ben-
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš

NIV
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Informacinė konferencija
Dziennik Związkowy lapkr. 

17 d. nr. skiltyje “Z Dnia” pra
nešime “Įdomi informacinė kon
ferencija” rašo:

Paskutinė informacinė konfe
rencija Valstybės Departamen
te, suruošta spaudai ir visuome
ninių organizacijų vadams buvo

įdomesnė negu kai kurios anks- 
tybesnės. Gal būt dėl to, kad 
nesistengta perstatyti visos 
Amerikos užsienių politikos 
vaizdo, o vien susikoncentruota 
į du uždavinius: Jungtines Tau
tas ir Rytų Aziją. Naujiena bu
vo pašventimas viso popiečio pa
rinktų klausimų diskusijoms su 
valstybės departamento sekre-

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Spaudos mėnuo
Lietuvių Bendruomenės Chicagos Apygarda yra su

dariusi kultūriniams reikalams puoselėti komisiją, kuri 
suruošė Spaudos mėnesį. Energingas tos komisijos pir
mininkas dar spalio pradžioje išsiuntinėjo lietuvių spau
dai specialiai paruoštą atsišaukimą, kuriame nurodė lie
tuviškos spaudos svarbą visuomeniniam ir kultūriniam 
mūsų gyvenimui ir pasiūlė kelias priemones, kaip tai 
spaudai padėti ir, kaip patiems į spaudos darbą įsitraukti.

Lapkričio mėnesį tos komisijos pirmininkas jau su
ruošė lietuvių spaudos programėles televizijoje, Lietuvių 
Radijo Forume ir ruošia visą eilę kitų organizuotų su
buvimų spaudos reikalams puoselėti ir gvildenti. Kiek- 
viena proga jis pabrėžia, kad mūsų spauda turi būti tiks
li, daiktiška, paremta faktais; kad turime turėti reika
lingos pakantos kitai nuomonei išklausyti; kad turime 
daryti sprendimus tiktai visus duomenis atidžiai apsvars
tę. Visa tai labai gražu, bet koks yra iki šio meto vesto 
Spaudos mėnesio darbo praktiškas vaisius? Kiek pada
ryta daiktiškų pareiškimų ir kiek parodyta pakantos? 
Atrodo, kad labai mažai. Yra pagrindo įspūdžiui, kad 
Spaudos mėnuo buvo suruoštas prieš Naujienas.

Kodėl yra pagrindo tokiam įspūdžiui? Tokias min
tis kelia šie duomenys: 1. Chicagos apygardos kultūros 
komisija ruošia Spaudos mėnesį visai lietuviškai spaudai 
paremti, tuo tarpu tos pačios apygardos pirmininkas pa
naudoja kiekvieną progą Naujienoms įgelti. 2. Lietuvių 
Radijo Forumo valanda buvo duota visiems laikraščiams 
pasisakyti, tuo tarpu Draugo žmonės naudojo ją ne apie 
save kalbėti, bet apie “kitą dienraštį”. 0 kasgi tas “ki
tas dienraštis”? Viešai nepasakė, bet kiekvienam aišku, 
kad jis turėjo galvoje Naujienas.

Vietoj paaiškinimo, kodėl Draugas iš kaikurių orga
nizacijų ima tokias dideles sumas, Draugo administrato
rius pasigyrė, kad jo administruojamo dienraščio skaity
tojų skaičius tris kartus didesnis, negu “kito dienraš
čio”. Nei jis to “kito dienraščio” skaitytojų skaičių tik
rino, nei jis turėjo progos tą skaičių palyginti su savo 
skaitytojų skaičiumi, bet pokštelėjo viešai vėju paremtą 
tvirtinimą ir baigta. Iki šio meto buvusieji Draugo admi
nistratoriai šitokių pareiškimų nedarydavo. Jie, matyt, 
turi geresnę nuovoką apie visą ši klausimą ir taip leng
vai tuščiomis nesisvaido.

Bet Spaudos Mėnesiui vos persiritus į antrąją pusę,

Draugas įdėjo šitokį “lietuviškos spaudos puoselėjimo 
ir pakantos” pavyzdį:

“Naujienos: Dėl savo užimtos linijos skaldyti 
mus, lietuvius, išeivijoje ir niekinti mūsų mirusius 
Nepriklausomos Lietuvos kūrėjus, nuo aukos at
sisakau ir kitus lietuvius įspėju atsiriboti nuo to
kios spaudos, kuri tuo užsiima”. (Draugas, 1970 
m. lapkr. 18 d. 6 pusi.)
Kad žalios duonos kepėjas šitokį neaiškų raizgalą 

gali sumesti, tai netenka stebėtis, bet kad Draugas rado 
reikalo Spaudos mėnesį šitokį laišką dėti, tai tik patvir
tina anksčiau kilusią mintį. Draugui bent reikėjo patai
syti atsiųsto laiško kalbą, bent skaitytojai žinotų, ka to 
laiško kepėjas norėjo pasakyti. Kiekvienas rimtas žmo
gus žino, kad Naujienos niekad mirusių Nepriklausomy
bės kūrėjų neniekino ir lietuvių išeivijoje neskaldė. Tą 
žino ir Draugo žmonės.

Atrodo, kad didelį nerimą sukėlė J. Bertašiaus išdės
tytos mintys apie prof. Augustino Voldemaro politiką. 
Ponas Bertašius prof. Voldemarą labai gerai pažino ir jo 
politiką visą gyvenimą studijavo. Bertašiaus rašiniuose 
nebuvo nieko įžeidžiančio. Jis iškėlė viešumon įvykius, 
kurie ne vienam lietuviui buvo žinomi. Bertašiaus pa
skelbtos mintys jau padėjo išryškinti kelis prof. Volde
maro veiklos aspektus. Atrodo, kad p. Bertašiaus raši
niai labai suerzino tariamus prof. Voldemaro šalininkus. 
Prof. Voldemaras buvo inteligentas, jis daug dirbo, ty
rinėjo, studijavo. Jis padarė kelis įdomius įnašus į lie
tuvių tautos praeitį, tuo .tarpu dabartiniai Voldemaro 
šalininkai studijuoti nemėgsta. Jie nemėgsta ir tų, ku
rie studijuoja. Pats Voldemaras būtų pasveikinęs p. Ber- 
tašių, padėjusį išaiškinti kelis netikslumus, o voldemari- 
niai mūsų vyrai net ant Naujienų pyksta, kad tas mintis 
paskelbė.

Pyktis pas šių dienų Voldemaro šalininkus toks di
delis, kad ir logiškai galvoti užmiršta. Bertašiaus straips
niai jiems nepatiko, bet tuos jo straipsnius jie net per 
porą savo laikraščio numerių leido, praleido netiksliai 
atpasakodami juos. Būtų buvę tiksliau, jeigu būtų išti
sai praleidę, bent iškraipymų nebūtų pasitaikę. Jeigu 
Bertašiaus rašiniai toki blogi, tai reikėjo juos ignoruoti. 
Bet jeigu jau norėjo savuosius supažindinti su jo kelia
momis mintimis, tai reikėjo tiksliai jas atpasakoti. At
rodo,, kad tos Bertašiaus mintys suskaldė voldemarinius. 
Dėl to jie labai pyksta, bet pyktį dabar bando suversti 
ant Naujienų. Jie net tvirtiną, kad jos lietuvių išeivijoje 
vienybę skaldo. Jie net Spaudos mėnesį bando prieš Nau
jienas nukreipti. Naujienos ne vieną šitokią nerimtą 
kampaniją atlaikė, išeis laimėtojos ir šios. Teisybė yra 
aštriausias Naujienų ginklas.

toriaus asistentais, atsakingais, 
už jų išsprendimą. Visi konfe
rencijos dalyviai buvo padalinti 
į mažas grupes, kiekvienai jų 
skirtas atskiras klausimas ir jis 
nukreiptas į atitinkamą Vals
tybės Departamento pareigūną.
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Pirmą kartą konferencijoje 
dalyvavo skaitlinga jaunuome
nės grupė. Sprendžiant iš dis
kusijų, jų tarpe buvo daug aiš
kiai priešingai nusistačiusių Ad
ministracijai ir Amerikos užsie
nių politikai. Jų pakvietimą ten
ka pasveikinti teigiamai. Aukš
tų, lakių frazių konferencija su 
praktiška politika ir galvosena, 
reikalinga vesti į sprendimą, ga
li išeiti į sveikatą ne vien jau
nuomenei, bet ir visam kraštui.

♦
“Background Briefing” reiš

kia, kad yra galima naudotis su
teiktomis informacijomis, tik ne
galima skelbti informatoriaus 
pavardės arba jo Valstybės De
partamente užimamų pareigų. 
Valstybės sekretoriaus asisten
tai neskelbia jokių paslapčių ir 
neteikia kokių nors reveliacijų, 
o tik išeidami iš šiuo metu esan
čių situacijų paaiškina Jungti
nių Valstybių diplomatinius ėji
mus, pateikdami ir kai kuriuos 
pavyzdžius galvosenos, kokia 
vadovaujasi aukščiausieji parei
gūnai darydami savo sprendi
mus. Tatai pagelbsti konferen
cijos dalyviams geriau vertinti 
tarptautinius įvykius.

♦

Pavyzdžiu paimkim Vietna
mą. Iš publicistų komentarų ir 
politikų pareiškimų (naminiams 
reikalams) galima gauti įspūdį, 
kad tatai jau pralaimėtas užda
vinys. Tuo tarpu gi Preziden
tas ir Valstybės Departamen
tas, nustatydami politiką dėl 
Vietnamo, turi turėti galpoj kiek
vieno pasistūmėjimo pasekmes 
visam rajonui. Vietnamas nėra 
tuštumoje, o turi kaimynus, ir 
jo likimas turėtų didelės įta
kos visoms pietryčių Azijos tau
toms.

♦

Tatai geriau suprasime, jei 
atsiminsime, kad Lenkijos oku
pacija 1939 metais paskui sa
ve patraukė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užgrobimą, įgalino Ru
siją pulti Suomiją ir pasigrobti 
Rumunijos Besarabiją. Taip pat 
pokarinė Lenkijos okupacija įga
lino Rusiją padaryti invaziją į 
Vengriją ir Čekoslovakiją. Jei 
Lenkija būtų laisva ir nepriklau
soma, Rusija, norrdama primes
ti vengrams ir čekoslovakams sa
vo mongoliškąją teroro siste
mą, būtų turėjusi pirma paimti 
Varšuvą. Viešpataudama Len
kijoje ji gali siųsti savo ordas į 
Čekoslovakiją, į Vengriją arba 
į Vokietiją.

VINCAS A. PILYPAS
mirė 1969 m. lapkričio mėn. 20 d. Scottvillėje, 
Michigan valstijoje. Jis paliko žmoną Mary 
Pilypienę ir dukrą Mildą, ištekėjusią už Dan 
Martz, ir šiandien auginančią savo šeimą. Pi- 
lypienė gyvena pas dukrą, atskiruose kamba
riuose. Pilypas paliko kelis užmestus ir ne 
visai išbaigtus savo rašinėlius apie lietuviu far- 
meriy gyvenimą ir nuotaikas. Manome, kad 
netolimoje ateityje galėsime paskelbti ilgame
čio Naujieną bendradarbio ir lietuvišku farmy 

filosofo dėstomas mintis.

Kaip žydai tvarko 
Lietuvos švietimą
Viename iš “Tiesos”, leidžia

mos Vilniuje, numerių skaito
me:

“Vilniaus miesto liaudies švie
timo skyriuje žydų tautybės pe
dagogai kalbėjo”...

Visi žydai, kurie kalbėjo, sve
timi lietuvių tautai ir yra atsi
bastę iš Sovietų Rusijos. Jų dar
bai pavergtoje Lietuvoje žino
mi; per mokyklas rusinti ir ko- 
munistinti lietuviškąjį jaunimą.

Tai patvirtina jų atviri pasi
sakymai apie save, štai keletas.

Davydas Kurliančikas, HI va
karinės mokyklos direktoriaus 
pavaduotojas: “Baigiau Lenin
grado Ą. Gerceno Valstybinį pe- 
dagognį nsttutą, 20 metų tar
navau armijoje. Demobiiizavę- 
ss drbau įmonėse, ne kartą bu
vau renkamas į partinius orga
nus”.

Jakovas Minkovas, X aštuon
metės mokyklos direktorius: 
“Buvau karys, dirbau žvalgybo
je”.

Uzakas Smelinas, XX viduri
nės mokyklos direktoriaus pa
vaduotojas : “Todėl iš širdies 
pritariu mūsų partijos ir vyriau
sybės politikai, kurios tikslas 
— teikti visapusišką pagalbą 
arabų tautoms...”

Rima Mococchein, IX viduri
nės mokyklos direktoriaus pa
vaduotoja: “Viską darau, kad

tarybinė tėvynė būtų gražesnė, 
turtingesnė”.

Frida Mackevic, XI vidurinės 
mokyklos direktorius: “Vado
vauju lenkų mokyklai”...

Rozalija Ostapenko, Vilniaus 
miesto liaudies švietimo skyriaus 
inspektorė: “Gimiau Tarybų Są
jungoje. Mūsų šeima — visi ko
munistai, visi dirba”. (“Tiesa”, 
1970:1021).

TAIKINGUMO VITAMINAS ‘T’
Martynas Gunsidė (JAV), iš 

profesijos gydytojas, buvo nu
vykęs į Naująją Gvynėją tyrinė
ti kalnuose gyvenančios pigmėjų 
genties. Nors toji gentis gyve
na -labai sunkiose sąlygose, ta
čiau savo likimu patenkinta, 
žmonės visada jaučiasi laimin
gi, taikūs, nežino neapykantos 
jausmo ir nuolaidūs net savo 
priešams. M. 'Gunsidės many
mu, -ši giedra nuotaika priklau
so nuo to, kad .pigmėjai mintą 
tam-tikru vabalu ir jo lervomis, 
pakepinę ant įkaitinto akmens. 
Užvalgius šio ypatingo ’’patieka
lo”, pigmėjai visą pasaulį tiesiog 
norį priglausti prie širdies Šis 
mokslininkas teigia, kad vaba
luose, kuriais minta pigmėjai, 
esąs vitaminas “T” — taikin
gumo vitaminas, sukeliąs taikin
gą nuotaiką.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės. 
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny. 
Kaimenė kuteriu, 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 Mačiutka
8

Ta taip vadinama anų laikų Nemuno arba Tilžės 
žemuma, prasidedanti kuo ne prie pat Tilžės miesto, 
nusitęsia panemunėmis į vakarus iki pat Kuršių Ma
rių pamario. Dabar tie žemumų plotai apytikriai su
puola su Pakalnės (dar kitų sakoma, Lankos) apskri
ties ribomis.

Labai tankiu upių, upelių ir kanalų tinklu išva
gotos, Pakalnės apskrities žemės išliko lyg kokia nuo
šali sala, tankiai nusėta lietuviškais kaimeliais, kurie 
dėl kelių nebuvimo liko beveik visai apsaugoti nuo 
bent kiek žymesnių vokiškųjų kolonistų masių įsibro
vimo. Nuo kolonizavimo vokiečiais šią apskritį apsau
gojo ypač ta aplinkybė, kad čia visos tos gyvenamos 
vietos neišaugo į didesnius miestus. Net ir apskrities ad- 
gffrfištraciniu centru tapęs Gastų miestelis 1939 metais 
teturėjo tik 3000 gĄ’ventojų. Kituose apskrities mieste
liuose ir bažnytkaimiuose tebuvo tik po kelis šimtus gj’- 
ventojų. Apskrity paskutiniu metu buvo 55 tūkstan
čiai gyventojų, beveik vien lietuviai, su nežymia ne
skaitlingų vokiečių dvarininkų ir retų miestelėnų prie
maiša. Lietuviai čia gyveno kompaktine mase gra
žiais lietuviškais vardais pavadintuose kaimuose su 
apie pustrečio šimto atskirų kaimų pavadinimų, užtin

kamų tame upių, upelių ir upokšnių bei kanalų labi
rinte palei pietines panemunes ir Kuršių Marių pakran
tes. Pakalnės apskritis administraciniai buvo pada- 
dalinta i Gastų, Žiezdrinės, Demenių, Gedvilaičių, 
Skaistgirių, Lapynų, Juodgalių, Kelmynų, Naujosios,’ 
Kaukėnų, Metežerynų, Karklės ir Įsės valsčius su dar 
keletu atskirų bažnytkaimių, priklausančių vienam ar 
kitam iš aukščiau išvardintų valsčių, būtent: šakūnų, 
Šilgalių, Linkūnų, Kainininkų ir Knžionių bažnytkai
miai.

KAUKĖNŲ MIESTELIO IR VALSČIAUS ISTORIJOS
Prie Rusnės kilpos išsistatęs Kaukėnų miestelis 

yra vienas iš didesnių Pakalnės apskrities miestelių, 
1939 melais turėjęs apie 4000 gy ventojų. Vardą, mayt, 
buvo gavęs nuo Kaukės upelio. Kaip matyti iš seno 
1595 metų Hennebergerio žemėlapio, Kaukės upelis 
tais laikais dar jungė abi didžiąsias Nemuno šakas — 
senąją Giliją ir Rusnę, bet 1613 metais .pravedus upių 
vagų reguliaciją, tiek Kaukės, tiek ir šalteikės šakos, 
atskirtos nuo didžiosios vandenų srovės, prarado savo 
pirmykštę reikšmę ir liko mažais upeliais. Ant Kaukės 
upelės krantų jau ordino laikais buvo Įsteigta muitinė, 
apie kurią su laiku ir išaugo Kaukėnų miestelis.. Jei 
vokiškuose dokumentuose buvo teisingai užrašytas tos 
vietovės vardas pagal tų laikų lietuvninkų tarimą, iš 
pradžios ta gyvenvietė buvo vadinama Kukeiniais 
(vok. Kukeynen), o taip pat ir Kaukėnais (vok. Kau- 
kenen). ši pastaroji versija yra artimesnė Kaukės upe 
lio vardui, o lietuvių yra tradiciniai įprasta savo kai
mus pavadinti pro juos tekančių upių ar upokšnių var
dais. Vėliau Kaukėnų vardas buvo modifikuotas į 
Kaukiemj (<vok. Kaukehmeh).

Senosios Gilijos vingy Įkurtas dvaras prie Kaukė
nų buvo kurfiursto domenas arba valstybinis dvaras, 
iš kurio buvo administruojami ir kiti apylinkių valsty
biniai dvarai: Sudeliškiai, Klokiai, Sieliai, Vieciškiai,

Algaviškiai, Dvareliškiai, Leitgiriai, Gedvilaičiai, -Bag 
donai, šilininkai, Gernikai ir Siaučiai (vok. Sautschen). 
Vėliau kai kurie šių kaimų tapo atskirų valsčių cent
rais.

17-nie šimtmetyje dabartiniame Kaukėnų -mieste
lyje buvo 24. gyvenamieji, namai, 13 tvartų, 11 daržinių, 
3 .girnų kamaros su rankinėmis girnomis, be to dar, ir 
klėtys (svirnai) grūdams ir sėmenims supilti bei dro
bėms ir audeklams sukrauti. Buvo čia ir 8 jaujos bei 
pirtys. Jaujose būdavo džiovinama sudaiginta miežių 
salyklą lietuvių mėgiamam alui gaminti; čia taip pat 
būdavo džiovinami ir linai, kuriuos čia paskui laužda- 
vo, mindavo ir šukuodavo arba braukdavo.

Apie lietuviškas pirtis Kaukėnų kunigas apie 1700 
metus yra net ištisą istoriją parašęs, kur jis sako:

“Kaimiečiai čia turi pirtis, kur vietoje pečiaus yra 
iš lauko akmenų sukrauta pečiaus krūsnis (krosnis). 
Tą akmenų krosnį jie Įkaitina iki žėravimo ir tada 
ant tų akmenų pila vandeni, kuris tučtuojau virsta 
karštais garais, pripildančiais visą pirties patalpą. 
Nepripratęs žmogus to karščio beveik negali pa
kelti, atrodo praras kvapą ir uždus. Bet ūkininkai, 
suėję čia maudytis, labina tą šilumą. Su savim jie at
sineša beržipių šakelių lapuotas šluotas. Sušlapinę jas 
vandens stalinėje, pašutina ant tų karštu krosnies ak
menų ir jomis vanojasi. Gerai išsipėrę tomis vantomis 
jie tada bėga prie upelio ir nardo šaltame vandeny. 
Tai jie vadina maudymus!”.

Nors tas anų laikų dvasininkas atrodo buvo skep
tiškas dėl tokio maudymosi būdo, tačiau pirtys, da
bar plačiai žinomos sauna vardu, yra labai populiarios 
ne tik šiaurinėje Europoje, bet lytiniame Pabaltijy. 
Jos vis plačiau ir plačiau pradedamos pamėgti ir vi
same vakarų pasauly, įskaitant ir Ameriką. Deja, vo
kiškiems kolonistams tos pirtys atrodė per daug sveti
mu dalyku ir Prūsijos valdžia 18-to šimtmečio pradžio
je net buvo išleidusi potvarkį jas draudžiantį, priskai-

Vaizdas įvažiuojant į Kaukėnus Tilžės gatve. Tolumoje matyti 
Kaukėnų bažnyčios bokštas.

ri damos maudymąsi pirtyse prie nedorovingų ir ne
moralių įpročių 1 1 !

Kurfiursto laikais aukščiau paminėtame Kaukėnų 
dvare buvo užvestas dvaro parkas su tvarkomais ke
liukais ir takeliais. Be to, čia buvo užvestas ir vais
medžių sodas su dvaro daržu prie jo. Darže tarp kitų 
Įvairių daržovių, vaismedžių ir rabarbaro krūmelių, 
buvo auginami moliūgai, arba arbūzai, tais laikais 
dar skaitomi egzotiniais ir daugiau puošmeniniais aug
menimis, importuotais iš šiltesnių kraštų.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ ‘‘NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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A LIMA UK. ANNA LIŪNASK
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Rezid. teiefu

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

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

nuo 7 Ua 9 vai. vak. Tree, uzdaryia.

2850 West 63rd SU Chicago, 111- 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija IR Muturų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, ssamOina 374-UU12

Telef.; PRospect 8-1717

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
, tiKtai antradieniais ir penktadieniais, 

'l'reciad. ir seamad. oiisas uždarytas. 
Rez.: 3241 WEST 66th PLACE

Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
Physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid-: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penutadienį nuo 1—5, tree, 

ir sestad. tiktai susitarus.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometrists.

DR. EDMUND L C1ARA
27uY W. ii St STREET

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv.

STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

seštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier ‘6-1882

Dr. A. JfcNKiNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus'

Valandos: pirmacL, ketvirtad. 5—8, 
antrad. 2^-4.

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.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu 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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2.123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Pasisekęs Lietuvos Dukterų rudens balius
Yra nemažai lietuvių šeimų 

ir pavienių asmenų, kurie yra 
atsidūrę beviltiškoje padėty
je. Tokiems būtinai yra reika
linga nuoširdi pagalba, kad jie 
galėtų grįžti į normalų gyveni
mą. Jiems ateina į pagalbą 
Lietuvos Dukterų draugija. 
Draugija gausi narių skaičiu
mi ir vieninga darbuose. Jai 
sėkmingai vadovauja žinoma 
visuomenės veikėja, nenuilsta 
ma darbuotoja Emilija Kielie- 
nė, kuri paaukoja daug savo 
laisvo laiko ir rūpesčio sutelki
mui lėšų į skurdą ir vargą pa
tekusiems sušelpti.

Spalio mėn. 31 dieną jos su
rengė “Rudens” balių. Tą die
ną Jaunimo Centro didžioji sa 
lė prisirinko pilnutėlė. Dar bu 
vo nemažai svečių, kurie no
rėjo gauti bilietų, bet salėje 
jau nebebuvo vietos. Salėje 
tvarka pavyzdinga. Susėdus 
svečiams prie švariai padeng
tų stalų, pirmininkė Emilija 
Kielienė atidarė rudens pokylį. 
Ji svečius nukėlė į Nepriklau
somą Lietuvą, palygindama

Brighton Parkas
Brighton Parko Lietuviu Mo 

terų Klubo ruošiamas šaunus 
metinis pasilinksminimas ši 
sekmadieni, lapkričio 22 die
ną Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd St. nuo 4 vai. po pietų. 
Gros geras orkestras ir atsilan
kiusios klubo narės bei mieli 
svečiai bus vaišinami visokiais 
gardumynais, o priedui dar iš
dalins puikių dovanėlių.

Per tą ilgą laiką, kaip mote
rų klubas gyvuoja, man teko 
daugybę kartų dalyvauti to 
klubo parengimuose ir mes vy
rai visuomet buvome moterų 
nuoširdžiu vaišingumu paten
kinti. Taip bus ir šį kartą. 
Gausiai dalyvaudami parengi
me, smagiai praleisime laiką 
ir paremsime moterų 
kuriam dabar vadovauja Ma
rytė Neberieza.

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 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Lūneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN......

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave. 
Chicago, -Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

PIRKIT t JAV TAUPYMO BONUS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Air AH the Way 
30-Ib. Limit

NOV. 28

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius sipsti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro paltu. Vė
liau issiuntus, paltas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

NBA

kaip Lietuvos ūkininkai rude
nį iškūlę grūdus pila į aruodus, 
taip ir mes dedamos centą 
prie cento pilame į šalpos aruo 
dą. Iš to aruodo yra šelpiami 
būtinai reikalingi paramos.

Po atidarymo buvo pakvies
ta solistė Janina šalnienė, ku
ri padainavo keletą gražių dai
nų, būtent: “Dobilėlis” (mu
zika prof. Vlado Jakubėno), 
“Salvegos daina” Grieg, Var
pų daina iš operos “Lakme” 
(muzika Delibs) ir Lėlės arija 
iš operos “Hoffmano pasakos”. 
Jai akompanavo Vladas Jaku 
bėnas. Solistei už puikiai išpil
dytą programą publika nuošir
džiai padėkojo gausiais ploji
mais. Solistei buvo įteikta gy
vų gėlių puokštė. Po to sceno
je pasirodė trys žymieji muzi
kai: pianistas Manigirdas Mo- 
tekaitis, smuikininkas Povilas 
Matiukas ir violenčelistas Pet
ras Armonas. Jie pasigėrėtinai 
išpildė žymių muzikų kūrinius: 
“Allegretto Giocoso” Caril

Niehtek, 'Outtens daina*’ 
kovskio ir “SaltereHo*’ Prank 
Bridge.

Skoningas vaišes paruošė 
Ona Norvilifertė. Šokiams gro
jo žinomas L. Bichneviėiaus 
orkestras. Grojo daugiausia 
lietuviškus šokius. Svečiai 
skirstėsi į namus patenkinti. 
Linkėtina Lietuvos Dukterims 
nepailsti ir toliau darbuotis 
labdarybės labui

Antanas Stdkėrtas

TĖVAS i r sukus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Susirinkimų ir parengimą

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Brighton Parito Lietuvių Moterų 
Klubas rengia šaunų metinį balių šį 
sekmadienį, lapkričio 22 dieną nuo 4 
valandos popiet. Hollywood Inn sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Bus danių 
valgių, gardžių gėrimų ir kojoms pa
sismaginti gros George Joniko or
kestras. Prašomi visi atsilankyti.

Komis!(a ir Valdyba

— Lie tuvi y žagariečių Klubo susi
rinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 
22 d. 1 vai. popiet, Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Visi nariai ir narės 
malonėkite dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

•J. Keturakis, rasti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
DE YOUNG - VROEGH FUNERAL LEONARD FUNERAL HOME 

HOME

į 649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Sesę Dalią ir brolį Antaną Dundzilus, 
netekus tėvelio

JONO KŪMO, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lituanicos Skautų Tuntas

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad ; 
1970 m. spalio 1 d. daug iškentėjęs Lietuvoj kalėjimuose, ( 
Sibire ir Mardovijoj Potmos priverčiamoj darbo stovykloj ? 
kalinamas mirė ten mūsų mylimas brolis, dėdė ir senelis

JONAS STEIKŪNAS
Lietuvos kariuomenės kapitonas, savanoris-kūrėjas

kitose Chicagos dalyse ir prie'Turime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

Žagariečių Draugiško klubo 
eilinis svarbus susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 
22 dieną Hollywood selėje, 
2417 W. 43rd St. nuo 1 vai. po 
pietų. Išgirsime valdybos pra
nešimus apie klubo veiklą. Pra 
eito parengimo, lapkričio 7 d. 
komisija pateiks apyskaitą, iš 
kurios sužinosime, kaip gerai 
parengimas pavyko, bei kiek 
padaryta pelno. Kitame susi
rinkime, gruodžio 27 d. jau bits 
valdvbos rinkimas 1971 me
tams. Po visų susirinkimų klu 
bas visus susirinkusius narius 
pavaišins iš savo iždo.

♦
Eržvilko Draugiško Klubo 

metinis, tradicinis linksmybių 
parengimas įvyks šį šeštadie
nį, lapkričio 21 d. Talman sa
lėje, 4500 So. Talman Avė., 
nuo 7 vai. vakaro. Visi jauni 
bei seni maloniai kviečiahii 
gausiai atsilankyti ir smagiai 
pasisvečiuoti su linksmais Er- 
žvilkiečiais. Šokiams gros pui
kus James Dusino orkestras, 
bus visokiausių lietuviškų gar
džių valgių, gėrimų ir daug 
gerų dovanėlių. Klubo nariai 
bei svečiai, viešnios, nepraleis
kite šio įdomaus klubo paren
gimo.

Klubo priešmetinis susirinki 
mas ir naujos valdybos rinki
mas 1971 metams įvyks trečia
dienį, gruodžio 2 d. minėtoj 
Talman salėje. A. Jusas

Marijuanos rūkorių 
galima greit pažinti
Kalifornijos universiteto psi

chiatrijos prof. dr. David Po- 
welson sekančiai pavaizdavb il
gesnį laiką marijuana rūkančių 
išorinę išvaizdą: “Jie išvysto sa
votišką eiseną — atrodo, lyg 
kas nors virvelėmis tampytų jų 
raiikžfe ir kojas. Centrinis inte
gracinis (derihamasis) mecha
nizmas yra kažkaip sugedęs. Ir 
visiškai tas pats yra su jų gal
vosena”.

•Nuliūdę: seserys Sofija Puikūiiiėtfė ir MafijOhh f 
•4 - - Banionienė su šeimomis.

EUDEIKIS
SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo įstaiga

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

PETRAS MIKALAJŪNAS
Gyv. 6448 So. Fairfield Ave.

Mirė 1970 m. lapkričio 48 dieną. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 1 
apskrityje.

Amerikoje išgyveno 21 knetus.
Paliko nuliūdę: žmona Emilija (čemfaūskditė), dukfė Tftūta, e4ū- 

nūs Algirdas, 2 pusseserės — Jeanie Nickels ir Albina Brazis su šei
momis, pusbrolis Alex Niprikas ir kiti giminės, draugai‘bei pažištdmL

Lietuvoje liko brolis ir sesuo $u šeimomis.
Priklausė Panevėžiečių klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Wėštėrh 

Avenue.
šeštadienį, lapkričio 21 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios5 į ’Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažriyčią, o po gedulirigti 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv TCSrifniero 'Iftfpirtėse. " J

Visi a. a. Petro Mikalajūno gimiriės, draugai ir :pažįštami ‘huošlr- -< 
dziai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti Jam ^paskutinį pa- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

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

f 4330-34 Bo. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440 -

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
’Chiclgos
’Liettivių
LMldotuviu
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. IJITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

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

JUOZAS JUZĖNAS
Mirė 1970 m. lapkričio 18 dieną, 5:00 vai. vakaro, sulaukęs 86 

tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Utenos aps., -Debeikių parapijoj, 
čionių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Paulina (pagal pirmą vyrą Apolskis), žen- X

me-
Ma- 4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

tas Walter Slench. anūkai — Linda Deese, jos vyras Robert, Donald 
Slench, Gary Apolskis, jo žmona Stizan, Richard AjkJlSkis, jo žfnorra 
Roxanne, April Winested, jos vyras Jerry, Barbara Apolskis ir Ray
mond Apolskis, 4 proanūkai, uošvis John Sleneh, brolienė Marion, jos 
vyras Dr. George M. Golden, švogeris Edward Bndrfck ir jų šeimos 
bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui, Exmainieriu draugijai LDS 
127 kuopai Marquette Parke, LDLD Kultūros klubui.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 7tst Sti
šeštadienį, lapkričio 21 dieną 10:00 vai.’ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Juozo. Juzėno giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, giminės.

Dėl informacijų prašoma skambinti tel. 927-1911.

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-121S
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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$ių metų spalio mėnesį svajonė tapo realybe — Lituanicos. skulptūra pastatyta, tiktai pinigai dar nesumokėti. 
Lituanikos Parko Komitetas dar turi rūpesčio sumokėti paskutinėms sąskaitoms. Pagelbėti šiai situacijai tuoj 
pat atsirado savanoriu trejukė: iš poniu Irenos Nekuvi mės, Marijos Ambrozaitienės ir Erikos Masiulienės, ku
rios darys pastangas įsigyti žinomu lietuviu menininkų darbus, kurie bus paskirstyti vakaro metu. Taip pat Li
tuanikos Komitetas ruošia Naujų Metu sutikimą Jonynu salėje, kurio pelnas eis tam pačiam tikslui. Oficiali 
Lituanicos paminklo dedikacija — perdavimas Beverly Shores miestui, žada įvykti 1971 metu pavasarį. Nuot
raukoje iš kairės į dešinę stovi pagrindiniai statytojai: Dr. K. Ambrozaitis, E. Masiulis, J. Mildažis (klubo pir
mininkas) ir St. Rudys. Priekyje sėdi Irena Jonynienė ir skulptorius Juozas Bakis, trūksta Christine Austin, 

komiteto vicepirmininkės.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Proses

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Fully remod., all exe. fixtures, pack
age deal. Color TV w-UHF antenna 
for Bear Home game. Air cond.. must 
be seen to apprec. Own. wishes to 

sed due to III.
WA 5-8181

CARRY - OUT RESTAURANT
i Excellent South suburban location. 
Established business. 75 x 125 foot 

lot, building and all equipment.
Owner must sell.

Call NORM, 779-4555

tai blogi dalykai... Visa, kas 
padaroma, tai sunaikinamas sa
vas gyvenimas, duodant galimy
bę kitiems iš to pasipelnyti” ...

“Jeigu kas jums siūlys tuos 
vaistus, būkite vyriškesni negu 

jas buvau — atsakykite — NE. 
I Pasimokykite iš mano klaidos. 
Aš nenoriu, kad kas kitas perei
tų tą pragarą, kokį aš perėjau ir 

i tebepereinu ...”

REGISTERED STYLIST
All girl barber shop.
5—6 days a week.

DE 7-5727 REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

. ...

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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.

J. W. JOHNSON CO.
3100 W. Randolph St., Bellwood. HL

REIKALINGA 
RASTINĖS VALYTOJA 

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

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

tel. 427-4600

PART TIME
STEADY WORK
4 hours a day. 

General office. Must type.

666-2343

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

DEL 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

BALFO VAJUS
PRIE PABAIGOS I

Vienas dalykas visą laiką; 
mane stebina ir stiprina, tai 
šalpos darbuotojų, organiza
torių ir talkininkų nepapras
tas pasiryžimas, energija ir 
noras kasmet vis daugiau plės
ti, organizuoti ir surinkti dau
giau lėšų šalpai, kuri šiandien 
taip yra . reikalinga skurstan
čiam lietuviui padėti, kur tik 
jis bebūtų!

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 St.

Tek GR 6-3134 arba GR 6-3353

Kai nueini i baltininku susi
rinkimą arba pamatai auką 
rinkėjus gatvėje, žmogus ste
biesi jų veiklumu, pasiaukoji
mu ir meile darbui. Ir tų žmo
nių skaičius nemažėja.

Tai teko matyti ir lapkirčio 
6 d. Balfo Chicagos apskrities 
ir skyrių atstovu bei talkinin
kų pasitarime, kuriame dele
gatai pranešė apie sėkmingai 
vykstanti vajų Chicago j e ir 
apylinkėse. Jis greitai bus baig 
tas. Jame dalyvauja apie 200 
asmenų, kurie yra Įjungti i šal 
pos rinkimą. Vajus bus užbaig 
tas vakariene, kurią apmoka 
vajaus glabėjas John Evans - 
Ivanauskas. Tuo patenkinta 
Balfo vadovybė ir aukų rinkė
jai, nes turi progos pasimatyti, 
susipažinti ir išgirsti apie va
jaus eigą.

Ta proga buvo paskelbta apie

būsimąjj Balfo seimą Bostone 
ir pareikšta pageidavimų, kaip 
studentų stipendijų bei Balfo 
direktorių reikalu. Pasižadėjo 
i seimą vykti keliolika atstovų. 
Buvo pageidauta, kad kitas sei 
mas būtų arčiau Chicagos, nes 
i rytines valstybes vykti yra to
loka ir daug kaštuoja.

Susirinkime dalyvavo apie 40 
asmenų.

Antanas Gintneris

A. G. AUTO REBUILDERS j
ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI Į

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

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

r" ~ ''..TIZL ■
h. -- .....--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ -

‘ SIUNTINIAI Į LIETUVA
L COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 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

Vėl pabrangino pieną
Jewel Food Stores ir Domi

nicks Stores Chicagoje pranešė, 
kad jos mieste ir priemiesčiuose 
vėl pakėlė pieno kainą — nuo 
94 iki 97 centų galiomii ir kad 
artimiausiu laiku pakels dar po
ra centų. Jų pavyzdžiu grei
čiausia paseksiančios ir kitos 
pieno kompanijos. Kainas kelti 
verčiančios didėjančios pragy
venimo išlaidos.

Dominick sako, kad krautu
vės šiemet ima nuo galiono pie
no 7 centus daugiau kaip per
nai.

Aptiko panterų buveinę
Gavusi pranešimą, kad 517 S.

1 Central Avė. nusišovė ar buvo 
Į nušauta moteris, policija tame 
apartamente rado du stambaus 
kalibro pistalietus, 1,500 šovi
nių, armijos karių aprangų, ir 
aštuonias mačetes, priklausan
čias to apartamento savininkui 
Thomas Floyd, 29 m., juodųjų 
panterų nariui. Apartamentas 
buvo išdekoruotas Juodųjų Pan
terų partijos plakatais, Juodųjų 
nacionalistų vėliava, Chicagos 
miesto planu su nužymėtomis 
policijos nuovadomis ir nacio
nalinės gvardijos barakais. Be 
to dar tame pačiame apartamen
te rastos armijos dujokaukės, 
walkie-talkie radio vienetai ir 
dėžės su šautuvų amunicija, 
puodynė su marijuana ir aps
čiai revoliucinės literatūros.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia

STATIONARY ENGINEER
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

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

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

$50 savaitėje.
Skambinti iki 2 vai. popiet. 

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

2735 WEST 71 st STREET TEL. 925-6015

5% 
Passbooks 

5’/z % 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

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

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

Narkomanija plinta
Narkotikų sekcijos policijos 

Įeit. William Mahoney praneši
mu, per nepilną savaitę Chica
goje nuo narkotikų vartojimo 
mirė penki asmenys. Per pir
muosius 8 šių metu mėnesius 
nuo per didelių narkotikų do
zių mirė 83; pernai mirė 103. 
Cook apskrities koronerio sta
tistika rodo, kad šiame apskri
tyje per pirmus 9 šių metų mė
nesius vien nuo heroino mirė 
122, tai yra 91 daugiau kaip 
pernai.

šerifo policija per spalio mė
nesį suėmė 52 narkomanus 
(narkotikų vartotojus), kai per
nai per spalio mėnesį buvo su
imti tik du. Per rugsėjo mėnesį! 
šiemet suėmė 42, pernai 17. 
“Narkotikų šiemet sukonfiska- 
vome 5 kartus daugiau kaip per
nai. Areštai pašoko iš 307 per
nai iki 510 per šių metų praei-l 
tus mėnesius”, sako policija.

Savižudžio laiškas 
tėvams

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
įreigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

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

CL 4-2390

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

BY OWNER
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Praeitą savaitę nusišovė 18 į 
metų amžiaus, Joliet, Ill., moki
nys Percy Patrick Pilon, pasiju-' 
tęs, kad narkotikai suardė visą \ 
jo jauną gyvenimą ir jam nebė
ra kelio atgal.

Paliktame laiške tėvams jis 
be kita ko pareiškė: “Aš išmė
ginau visų rūšių vaistus 
(drugs), pradedant hash (hašiš), 
pot (marijuana) ir acid (LSD) 
iki pačių tvirtųjų (heroino). 
Visa tai yra blogi dalykai. Tie 
žmonės, kurie juos platina, pa
tys jų nevartoja, nes Žino, kad

TRUMPAI
■■■■■ tu .M mr-if—rTrHi-T-rr~",.,ir ,, I mrf ji. 11.1 i i . ......................nu ,i.i į , LJ
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— Am. Ltet. Montessori dr- 
jos Įvairių daiktų išpardavi
mas vyksta lapkričio 20 d. nuo 
10 vai. ryto ikfS vai. vak.; šeš
tadieni, lapkričio 21 d., nuo 10 
vai. ryto iki 6 vai. vak. Prime- 
nam, kad iki Naujųjų Metų 
dar galima vartotus daiktus 
si ii s ti i Lenkiją.

— ‘‘Lietuvių Švietimas Vo
kietijoje” leidinio, redaguoto 
Vincento Liulevičiaus, prista
tymas Įvyksta š. m. gruodžio 6 
d. 4 vai. p. p. Chicago Savings 
and Loan Ašsoc. patalpose, 
6245 So. Western Ave. Įėjimas 
laisvas. Kartu bus pagerbtas ir 
knygos leidėjas Jonas Karvelis 
jo 70 m. amžiaus sukakties pro 
ga. Knygos pristatymą, redak
toriaus ir (leidėjo pagerbimą 
ruošia A. L. Mokytojų S-ga.

— Sol. Antanas Sprindys va
dovauja komitetui, kuris ruo
šia Lietuvos operos 50 metų 
sukakties minėjimą. Iškilmės 
prasidės sausio 30 d. Jaunimo 
centre atidarant parodą. Se
kančią dieną ten pat Įvyks iš
kilminga akademija.

— Sandra Čeponytė, Marijos 
aukšt. mokyklos studentė, lai
mėjo 1-mą premiją plakatų ir 
šūkių konkurse, kuri paskel
bė Talman Taupymo ir skoli
nimo bendrovė. Konkurse da
lyvavo apie 400 Įvairaus am
žiaus mokiniu. C - •

— Sgt. Maj. Walter J. Saba- 
lauski, tarnaująs 101 parašiu
tininkų divizijoj, Vietname 
yra apdovanotas Bronzinės 
žvaigždės medaliu už drąsą ir 
sumanumą kautynėse. Tai yra 
8-tas medalis, gautas už pasi
žymėjimus Vietnamo kare. 
Prieš porą metų dėl sgt W. Sa 
balausko drąsos ir sumanumo 
išsigelbėjo iš apsupimo kuopa 
kareivių. Padėtis buvo tiek 
kritiška, kad kuopos vadas ra 
gino aviaciją bombarduoti sa
vas pozicijas. Jo šeima ir gi
minės gyvena Marquette Par
ko apylinkėje.

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir įrengimai

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

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
tarsimu

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

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

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

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. ’ Galima pirkti

FU 9-1966

BY OWNER

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

ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 3 bedroom brk. bungalow, 10 yrs. old. 
lietuviai. ’

FuHSOUTHWEST FWNITURE CO.
TEL. GR 6-4421

6200 So. WESTERN AVE.

basement. Patio — Fiber glass 
shed. Ceramic tile bath.

Colored fixtures.
Call HU 9-1270

REAL< ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

FOREST PARK: By owner, 5 year old 
townhouse, end unit, w’alk to Lake St. 
<CL”, shopping, maintenance free, 3 
bedrooms, deluxe kitchen with large 
snack bar and walk in pantry. Lux 
urious bath and powder room, full 
basement and private patio. Central 

air conditioning. Carpeting and 
draperies. S3O’s. 366-4728.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FARM

INSURANCI

State Farm Fire and Casualty Company

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

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdraudė
L RUDIS Tel. CL 44050

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimu įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

BRIGHTON PARKE savininkas par
duoda 2 butų po 4 kambarius mūrini 
narna su 2 mašinų garažu. Teirautis 

tel. LA 3-0179.

BERWYN — BY OWNER 
6% rooms, Indiana limestone ranch, 
2 car garage, 1800 sp. ft., full base
ment, studio apartment. On 2 business 
lots. Attached Indiana limestone busi
ness building, 1200 sq. ft., $275 mon- 

tly. Low 70’s.
Call 788-7569.

HANDYMAN SPECIAL
9 room house, 2 baths. 

Needs work.
A bargain at $3500.

468-0096

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941 
________ ___ ..... z

AGENTŪRA:
Namu, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
j~ b"a c e v I č i u s

6455 So. Kedxie Ave. PR 8-2233

APDRAUDŲ

t ----------------------------------
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai. 

v_. f

z’ PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu. moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.

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

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

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai 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- 
nss. 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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning j nauius ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinag 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


