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ziciją. Laukiama, kad komunis
tinė Kinija čia parodys didesnę 
energiją ir aktyviai įsijungs Į 
įvairių konfliktų sprendimo dar-

kuri sustabdytų Graikijai kari 
nę ir ekonominę paramą.

mika pasiruošusi spaudimus at- 
laik;

Egipte sudegė is- 
Kairo Operą

Stebėtojai sako, kad šis vizitas 
Jugoslavijos prezidentui jau ga
li būti paskutinis. Jis 79 metų 
ir rengiasi perduoti Jugoslavi
jos vadeles naujai preziden
tų tarybai, kuri paims kraš
to valdymą. Jugoslavai kalba, 
kad niekas negalės Tito pakeis
ti. “Jis yra nepakartojamas”, 
— pareiškė Milo  van Djilas, ju
goslavų rašytojas ir komunistų 
režimo kritikas, išbuvęs Tito ka
lėjimuose 8 metus. Stalinas kar-

MAUJIKMOS
Tk< 1 jrbui

Tito pasakė kalbą Washingtono 
Spaudos klube. Jis. gynė savo 
nepriklausomo komunizmo lini
ją, sakydamas, kad Jugoslavija 
eina savo keliu ir niekam nelei
džia jos manipuliuoti.

Kairas
toriais pastatas
kuri buvo pastatyta atžymint 
1969 metais Suezo kanalo atida
rymą. čia pirmą kartą buvo pa
statyta Verdi “Aida”.

štuku”, tačiau Tito išsilaikė, 
neišsigandęs Stalino grasinimų.

+ Senatas atmetė pasiūlymą 
nutraukti lėšas karui Vietname. 
Atmestas ir pasiūlymas sumažin
ti lėšas Jungtinėms Tautoms.

Tas žurnalas dėsto, kad “pa
saulio žydija” siekianti per Ni- 
xono kelionę surasti Sovietų Są
jungai paspausti įrankį, kad lai 
mėtų sionizmo interesai Viduri
niuose Rytuose.

žydų komiteto raportas nuro
do, kad neapykantą bandoma sė
ti į politiką ir iš to gali nukentė
ti tik žydai.

BOSTONAS. — Amerikos žy
di] komitetas paskelbė, kad deši
nieji radikalai Amerikoje bando 
naują prezidento Nixono politi
ką Kinijos atžvilgiu suversti žy
dams. Pradėta pikta antisemi
tinė akcija prieš patarėją Hen
ry Kissingerį, visų didžiausią 
“sionistą žydą”. Nurodoma, kad 
“White Power” žurnalas, leidžia
mas Arlingtone, Virginijoj visą 
Nixono kelionių planą vadina 
“žydų sąmokslu”. Žydų suokal
bis net iš Kinijos vadų padaręs 
tokias pačias marionetes, kaip 
Nixonas.

Santykių tarp Kremliaus ir 
Tito nebuvo nuo 1948 metų iki 
1955 m., kada Chruščiovas turė
jo atsiprašyti Jugoslavijos ir pri
pažinti, kad visos tautos turi tei
sę siekti savo socialistinio iš
vystymo savais kebais. Brežne
vas tokiai teorijai buvo šalto
kas ir užgniaužė tautinio ko-, 
munizmo apraiškas Čekoslovaki
joje. Tačiau ir jis neseniai lan
kydamasis Jugoslavijoje pakar
tojo nesikišimo ir partijų ne
priklausomumo principus.

Tautom&^kad, jiį greitai. atsiųs 
delegaciją * perimti Taivano pa
liktos vietos.torikas Taylor pavadino kartą 

Tito “paskutiniuoju Habsburgo 
dinastijos nariu”. Didžiausias 
Tito nuopelnas esąs įvairių Bal
kanų tautų sujungimas į vienin
gą Jugoslavijos valstybę. Pats 
Titą pripažįsta, kad šis uždavi
nys nebuvo lengvas, tačiau jam 
pavykęs išspręsti. Jis irgi laiko 
tą vienybę savo asmeniniu lai- 
iriėjimu. ;

SPRINGFIELD AS 
valstijos sekretorius John I^e- 
wis pranešė, kad jis nekandida
tuos į šią vietą, bet pasitrauks 
iš politikos. Spėjama, kad jo nu
tarimą kandidatuoti pakeitė 
spaudos pranešimai apie jo įsi
vėlimą j arklių lenktynių stadi- 
jono akcijas.

Debatai dėl Europos rinkos 
britų spaudoje ir parlamente tę
sėsi 10 metų. Pirmą kartą Bri
tanija pareiškė norą įstoti dar 
1961 liepos 31 d. Prancūzijai pa
sipriešinus, pareiškimas nebuvo 
svarstomas. Antrą sykį pareiš
kimas buvo paduotas 1967 m. 
gegužės 2 d. Ir šį sykį de Gaulle 
vetavo, pareikšdamas, kad Bri
tanijos savotiška padėtis, jos ry
šiai su užjūriais ir ypač su Ame
rika neleidžia jai jungtis į įvai
riomis, taisyklėmis ir nuostatais 
suvaržytą Europos bendruome-

Sekmadienį, spalio 31 d. 2 vai 
naktį baigiasi dienos šviesos tau. 
pymo laikas. Nepamirškite at 

sukti laikrodį 1 vai. atgal.

WASHINGTON AS. — Baltųjų Rūmų sluoksniai atskleidė, 
kad prezidentas Nixonas aptarė su Jugoslavijos Tito savo kelionių 
į Pekiną ir į Maskva planus. Nixonas teiravęsis pas Tito apie 
Brežnevą: kas jis per žmogus ir ko iš jo galima tikėtis. Buvo 
svarstomi Viduriniųjų Rytų klausimai, šiandien bus paskelbtas 
šių pasitarimų komunikatas. Prezidentas Nixonas, sveikindamas 
savo svečią Baltuose Rūmuose, pareiškė: “Tegyvuoja ilga ir stipri 
draugystė tarp Jugoslavijos ir Amerikos”.

Jtcob Malik, Sovietų Sąjungos amba
sadorius Jungtinės* Tautose, piktai 
kalboje puolė Amerikos žydus, kurie 
persekioją sovietų diplomatus Ameri

koje.

Kinijai teks ne tik Tautinės 
vietos asamblėjoje, taryboje ir 
įvairiuose komitetuose. Jai rei
kės parūpinti tarnautojų ir sek
retoriatui. Kiekviena valstybė 
turi užpildyti administracijoje 
tam tikrą skaičių vietų. Kini
jai teks apie 78 vietos.. Tautinė 
Kinija turėjo 46 tarnautojus. 
Juos dabar teks pakeisti.

sakytų de Gaulle’iui. “Kiekvie
ną kartą, kai Britanijai reikia 
pasirinkti tarp Europos ar atvi
ros jūros, mes visada pasirink
sime atvirą jūrą”, pasakė Chur- 
chillis.

Balsavimą iš žiūrovų galeri
jos stebėjo prancūzas Jean 
Monnet, Europos vienybės ska
tintojas ir rinkos autorius, 82 
metų amžiaus. Jis prieš 20 me
ti] įsteigė pirmą vieningą Euro
pos Anglies ir Plieno bendruo
mene.

PEKINAS. — Kinų valdžios 
laikraštis paskelbė, kad Taivano 
klausimas yra Kinijos vidaus 
reikalas. Kinija niekad nesutik
sianti su “dviejų Kini jų” arba 
“vienos Kinijos — vieno Tai
vano” arba su “vienos Kinijos, 
dviejų jos vyriausybių” pasiūly
mais. Tokios schemos esančios 
tik imperialistų svajonė.

JAV žydai bijo 
antisemitizmo

♦ Belfaste grupė moterų puo
lė akmenimis britų "kareivių pa
trulį. Bomba sprogo netoli po
licijos įstaigos. Sugriautos dvi 
krautuvės, žuvo policijos in
spektorius, du policininkai — 
sunkiai, 15 — lengvai sužeistu

MARSELIS. — Miesto gatvės, 
atvykus sovietų komunistų part-i 
jos vadui Brežnevui, buvo tuš
čios. Dešiniųjų grupių atstovai 
sudegino kelias sovietų vėliavas. 
Brežnevą stčtiko keli tūkstan
čiai komunistų. Grįždamas iš 
Paryžiaus, Brežnevas žada susto
ti Rytų Berlyne, kur jis susitiks 
su vietiniais komunistų va
dais. j

žuvo 7, buvo sužeisti 84 ameri
kiečiai. Vietnamiečiu žuvo 394 
ir 700 buvo sužeistų, o komunis
tai neteko 1,271 kareivio.
♦ Pietų Vietnamas sutraukė 

į miestus kariuomenę, nes sek
madienį laukiama neramumų 
prezidento Thieu inauguravimo 
metu.

♦ Du protesto laivai išplaukė 
į Amchitko salą, prie Aliaskos, 
kur ateinančią savaitę turi įvyk
ti branduolinio užtaiso sprogdi
nimas. Protesto organizatoriai 
tikisi sustabdyti sprogdinimą sa
vo buvimu sprogimo zonoje.

♦ Spaudos agentūra AP skel
bia, kad žvalgybos žiniomis, Ki
nijoje buvo “išvalytas” armi
jos štabo viršininkas, o aviaci
jos vadas ir laivyno politrukas 
pasiųsti “perauklėti”.

Sieks politinės vienybės
Parlamente šiuo klausimu bu

vo pasakytos 176 kalbos. Opozi
cijos vadas Wilsonas žadėjo 
atėjęs į valdžią pareikalauti rin
kos valstybių pakeisti sąlygas, 
kuriomis Britanija priimama. 
Vyriausybės kalbėtojai įrodinėjo, 
kad Britanija nebegali laikytis 
atskirai nuo Europos ir turi siek- 
ti_ kartu su kontinento valsty- 

■ bėra- ne- .tik ekaoominės^bet ir. 
politinės vienybės, šie argumen
tai toli atitrūkę nuo buvusio

“Paskutinis Habsburgas”
Josit Broz gimė Kroatijoje, 

septintas vaikas 15 kos vaikų šei
moje. Su komunizmo idėjomis 
jis susipažino Zagrebe, dirbda
mas šaltakalvio dirbtuvėje. Jis 
pradėjo veikti už Kroatijos iš
laisvinimą iš Austro-Vengrijos 
imperijos. Karo metu jis buvo 
mobilizuotas ir Karpatuose pa
teko į rusų nelaisvę. Rusijoje jis 
išmoko rusų kalbą ir Sugrįžo? iš

Stalino “Balkanų nykštukas”

Vienas iš didžiausių Tito nuo
pelnų yra įrodymas, kad komu
nistinė valstybė gali gyvuoti ir 
be Maskvos vadovavimo. Tauti
nis komunizmas prasidėjo Ju
goslavijoje. Jis pirmas ėmė ne
klausyti Maskvos nurodymų. 
Stalinas 1948 metais pasakė: 
“Kas yra tas Tito? Aš tik paju
dinsiu savo mažąjį pirštą ir jo 
nebeliks”. Stalinui nepavyko, 
nors Kremliaus propaganda vi
ską darė, kad jugoslavų partija 
išmestu Tito.

Europos Bendrosios rinkos na
rys, todėl į šias derybas žiūrima 
kaip į Kinijos durų atidarymą 
visai Europai.

BELFASTAS. — Airių kova 
šiaurinėj . Airijoj prieš britų ka
riuomenę sustiprėjo ir nuo sek
madienio žuvo 11 asmenų, jų 
tarpe trys kareiviai ir vienas 
policininkas. Dar 10 buvo su
žeista. ..
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Socializmas neatnešė Jaukty laimėjimu
SANTIAGO. — Ne tik užsienio stebėtojai, beij ir pati Čilės 

vyriausybė praneša apie ekonominę krizę, kuri jaučiama visoje 
Čilėje. Prezidento Allendes vadovaujama Liaudies Vienybės koa
licija -ragina suvalstybintas Įmones parodyti didesnį atsakomy
bės jausmą, nes kitaip Čilė žygiuos į bankrotą.- Vadžia, siekda
ma darbo žmonių paramos, paėmusi Vairą, pakėlė algas iki 60%. 
Dabar darbininkąįjeikalauja dar daugiau iš “savo valdžios”. Na
šumas įmonėse sumažėjo, gaminių kainos pakilo. Opozicija skelbia, 
kad tokios krizės Čilė dar nėra turėjusi.

Jungtinės Tautos 
laukia kinų

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose diplomatai laukia at
vykstant Pekino delegacijos ir 
spėlioja kaip kinai laikysis šioje 
organizacijoje. Įvairūs eksper
tai galvoja kad Kinija laikysis 
nuosaikiai ir bandys sujungti 
apie save, vadinamo, Trečiojo 
bloko valstybes, kurios laikys 
bendrą frontą prieš Ameriką ir 
prieš Sovietų Sąjungą. Tautinė 
Kinija, turėdama vietą svarbio
je Saugumo Taryboje, nė vie
no karto nepanaudojo veto tei
sės ir laikėsi labai atsargiai, lyg 
suprasdama savo nestiprią po-

Sprausminiy lėktuvo motoru laboratorijoje dirba ir vienintelė moteris Susan Keister, 30 mėty. 
Ji studijuoja lėktuvu technologiją Pietinio Illinois universitete. Nors ji yra vienintelė to kurso 

moteris studentė, ji jau yra išskraidžiusi 5,500 vaiandę. Susan turi ir penkis vaikus.

Pakenks Amerikai
Amerikos vyriąusybė oficia

liai sveikina*Britanijos įstojimą 
į Europos rinką, tačiau kartu 
reiškiama baimė, kad ta Euro
pos integracija gali laba-i pa
kenkti Amerikos biznio intere
sams. Jei šalia Britanijos į rin
ką bus priimtos Danija, Norve
gija ir Airija. Europos rinka taps 
stipriu konkurentu pasaulinėse 
rinkose. Europa taps viso pa
saulio prekybos trečdalio gamin
toja, kada Amerikos prekyba sie
kia 14% pasaulio prekybos. Auk
so ir valiutos atsargų Europos 
rinka turės tris kart daugiau už 
Ameriką. Britanija pirks ma
žiau iš Amerikos, ypač maisto 
produktų. Tas gali atsiliepti 
Amerikos ekonomikai.

premjera Šato
TOKIJO. — jfįionijos aukš- 

tieji rūmai 132 balsais prieš 106 
atmetė opozicijos įteiktą nepa
sitikėjimo vyriausybe pasiūly
mą. Premjeras Šato ir jo už
sienio reikalų ministeris Fukuda 
kaltinami bereikalingu pralaimė
jimu Jungtinėse Tautose, kur 
Japonija, bandė išgelbėti Tau
tinės Kinijos reprezentaciją.

Spauda, darbo unijos ir net 
keli valdančios partijos politikai 
reikalauja užmegzti diplomati
nius ryšius su Pekinu. Tam pri
taria ir biznio pasaulis, laukda
mas Kinijoje naujų rinkų savo 
gaminiams.

ir toliau tęsti pramonės [premjero Churchillio žodžių, pa 
ės ūkio išvystymą.

Pekino laikraščiai kartoja rei
kalavimus Amerikai atitraukti 
savo karines bazes ir laivyną iš 
Taivano. Kinijos liaudis esanti 
pasiruošusi išlaisvinti šventą 
Taivano provinciją, kurią okupa
vusi laiko Amerikos imperialistų 
ir kinu reakcionierių klika.
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NEW DELHI. — Indijos val
džia paneigia, tačiau užsienio 
diplomatai tvirtina, kad Indija 
laukia iš sovietų nemažai nau
jų ginklų. Vos trims dienoms 
praslinkus po rusų užsienio vice_ 
ministerio Firjubino vizito, In- 
aviacijos viršininką maršalą 
Pavel Kutachovo vadovaujama 
delegacija. Indijos valdžia tvir
tina, kad jis vizituoja Indijos 
aviacijos viršininką .maršalas 
Lai, tačiau skelbiama, kad Ku- 
tachovas buvo pakviestas tik 
prieš tris savaites, kai pablogė
jo santykiai su Pakistanu.-

ROMA. — Italija ir Kinija 
pradeda prekybos delegacijų de
rybas Romoje. Iš Kinijos atvy
ko 17 asmenų grupė, kurioje yra 
įvairių pramonės šakų specialis
tų. Italija siekia Kinijoje pana
šių pramonės bendradarbiavi
mo projektų, kuriuos ji turi So
vietų Sąjungoje. Europos spau-

Pataria vengti 
karo su kaimynu 

NEWDELHI. — Iš Indijos iš
vyko sovietų užsienio viceminis- 
teris Nikolai Firjubin, kuris at
vyko praėjusį šeštadienį. Spėlio
jama, kad Indija prašo iš sovie
tų daugiau ginklų. Galimas daik
tas, kad sovietų pareigūnas at
vyko patarti Indijos vyriausy
bei laikytis nuosaikumo ir veng
ti karo su Pakistanu.

Indijos valdžia sako, kad pa
gal naują Indijos-Sovietų Sąjun
gos sutartį, kilus karo grėsmei 
abi šalys tariasi, kaip ją paša
linti. Dabar kaip tik tokia grės
mė atsiradusi iš Pakistano pusės.

Krizė ypatingai jaučiama var
totojų prekių srityje. Jautiena 
pardavinųjama tik vieną savaitę 
per mėnesį. Dažnai krautuvėse 
pritrūksta vištienos ir kiaušinių. 
Juodoji rinka atsidarė tekstilės 
gaminių prekyboje. Maži siuvė
jai daug uždirba iš užsakymų, o 
darbininkams krautuvėse nėra 
medžiagų.

Mažas pelnas už varį

Nacionalizuotose vario kasy
klose vario gamybos kainos la
bai pakilo. Sumažėjus produk
cijai ir padidėjus darbininkų at
lyginimams, svaras vario kainuo
ja pačiai vyriausybei 47 centai. 
Tarptautinė vario kaina yra 49 
c. už svarą. Toks menkas skir
tumas duoda Čilės vyriausybei 
labai nedidelį pelną, kada vario 
eksportai sudaro 80% viso Či
lės eksporto pajamų. Valdžia 
apskaičiavo, kad biudžeto suba
lansuoti nepasiseks ir bus trū
kumas apie 200 mil. dol.

šitokia padėtis gali atsiliepti 
krašto gyventojų nuotaikose ir 
kada nors būsiančiuose rinki
muose. Daug Liaudies Vienybės 
koalicijos narių jau aiškiai rei
kalauja, kad dabartinis, demo
kratiniu būdu rinktas parlamen
tas, būtų paleistas ir būtų įs
teigta “darbo žmonių atstovy
bė”. Pats prezidentas Allende to
kiam žingsniui nepritaria. Jis 
pageidauja, kad kelias į socializ
mą Čilėje būtų demokratinis, ta
čiau ekonominė krizė gali pa
dėti tik opozicijai, kuri tikisi iš
naudoti gyventojų nepasitenki
nimą ir laimėti ateinančius rin
kimus.

88 DARBIEČIAI NEPAKLAUSĖ SAVO 
PARTIJOS VADO, NEBALSAVO PRIEŠ

LONDONAS. — Britanijos parlamentas ketvirtadienį padarė 
istorinį sprendimą ir pritarė vyriausybės planui įvesti Britaniją į 
Bendrąją Europos Rinką. Balsuojant nebuvo griežtų partinių 
ribų. Už įstojimą balsavo 282 konservatoriai, 69 darbiečiai ir 5 
liberalai. Prieš įstojimą — 39 konservatoriai, 199 darbiečiai 1 li
beralas ir 5 kitų partijų nariai. Susilaikė 2 konservatoriai, 19 dar- 
biečių ir vienas liberalas. Parlamentas priėmė įstojimo į rinką 
planą didele 112 balsų dauguma, už balsus 356, o prieš — 244 
parlamento nariams. Lordų Rūmai įstojimui pritarė dar didesnte 
dauguma 451—58 balsais.

Reikalauja išvežti 
iš Taivano bazes

Taipėjus. — Tautinės Kinijos 
prezidentas Chiang Kai Shekas 
pareiškė savo partijos atstovų 
suvažiavime, kad jo vyriausybė 
neturi intencijų atiduoti Taiva
no, Quemoy ar Matsu salų ko
munistams. Jo kariuomenė yra 
pasirengusi tas salas ginti.

Tautinės Kinijos ekonomika 
šiuo metu žydėte žydi, paskelbė 
vyriausybė. Gamybinis visumi
nis produktas auga per metus 
nuo 10 iki 20 nuošimčių. Toks 
augimas tęsiasi įau 6 metai. 
Ekonomikos augimą galėtų su
stabdyti tik jei Amerika paliktų 
Taivaną be gynybos skydo, tada 
sumažėtų biznio pasaulio pasiti
kėjimas ',ir salų saugumas. Dar 
nežinia, kokį politinį ir ekonomi
nį spaudimą į pasaulio tautas 
padarys Pekino valdžia, siekda-



Hongkongas, spalio 16 diena. 
Atšventęs savo gimtadienį H<wg 
Kong viešbučio didžiojoje salė
je, šiandien gerai pailsėjau. Pri
ėjau išvados, kad lengviausia 
pailsėti, kai daug nepervargsti. 
Jeigu iš vakaro pertempi ner
vus ar raumenis* tai pailsėti ga
na sunku. Ankščiau poilsiui man 
užtekdavo dviejų ar trijų valan
dų* bet šiandien reikia Jcekių 
keturių, o kartais net ir penkių.

Penkias valandas patysojęs, 
galiu ir vėl pradėti iš pradžių. 
Dabar su liūdesiu prisimena 
tuos laikus, kai man parai už
tekėta vo dviejų ar trijų valan
dų miego. Kiek aš tada per parą 
galėdavau padaryti, kiek knygų 
perskaityti, kiek laikraščių per
žiūrėti, .kiek prisiklausyti apie 
kitus kraštus ir kitų žmonių 
gyvenimą! Aš parduodavau 
daugiau už kitus tik todėl, kad 
būdavau pepervargęs, turėda
vau daugiau energijos, kad mie
godavau kaip užmuštas, nieko 
nesapnuodavau ir gerai pailsė
davau.

Aš žinau, kad galima iš raštų 
labai daug pasimokyti, bet man 
jau seniai paaiškėjo, kad gali
ma daug pramokti ir bevažinė
jant po pasaulį. Apie Hongkongą 
būčiau galėjęs kelias knygas per
skaityti, bet nebeturėčiau tokio 
vaizdo, kokį turėsiu dabar, šio 
miesto gatves išvaikščiojęs ir 
su žmonėmis išsikalbėjęs.

Pasirodo, kad visas miestas 
šiandien labai susirūpinęs mažų 
,Yaįkų, sumainytu u. Tai paty
riau dar tame pačiame hotelyje, 
prie baro. Nespėjau užsakyti 
Chicagoje įprasto Canadian 
Club stikliuko, man patarnauto
jas tuojau pradėjo pasakoti, 
kaip tėvas yra susijaudinęs, kad 
jam buvo dukra sukeista.

— Kaip tai — sukeista? — 
paklausiau.

— Jis nuėjo atsiimti savo nau
jai gimusios dukrelės, o jam bu- 
\o paduota svetima,. — man pa
aiškino,

— Tai kas jas sumaišė? — 
paklausiau.

— Kas žino, bet jis labai nu
liūdo, kai jam reikėjo nešti na
mo ne savą mergaitę.

—Kur tas atsitiko?
—. Atsitiko didžiausioje Kwan- 

loon ligoninėje, — man aiškino 
bartepderis, — Tėvas labai nu
siminė ir nenorėjo eiti namo. 
Jis pastebėjo* kad jam duota 
mergaitė taip, pat pravirko. 
Tas dar į didesnį nusiminimą jį 
įstūmė. Jau buvo beeinanąs na- 
jno^bet nenorėjo nešti verkian
čio sutvėrimo... Jam atrodė, 
kad pas jį ji verks visą gyveni
mą ... To jis negalėjo pakęsti. 
Jam pačiam buvo sunku gy
venti ir teko daug ašarų išlieti, 
bet jis nenorėjo, kad ir jo kū
dikėlis bereikalingai verktų__

Buvo aišku, kad mergaitės

Kas. tik. turi gera skonį, 
Viską perka pas Lieporųl

FURNITURE CENTER, INC.
6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS :

PirmadieBiais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo

Marquette Pk,

ATNEŠK DŽIAUGSMĄ SAVO GIMINĖMS

KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS
GREIčLAUSIAS, TAUPINGIAUSIAS IR 

PAPRASČIAUSIAS KELIAS SIŲSTI

savo giminėms į Lietuvą ir USSR, yra 
nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
' —. SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS —

kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes specialiose
Yneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse.

KOKYBĖ YRA AUKŠTA. 
t KAINOS ŽEMOS.

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106. — TeL: (215) 925-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
438 Madison Ave., 21st Floor, New. York, N. Y. 10022. 

Tel.: (212) 758-1150/1

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019. — TeL: (212) 5S1-7729 

ar tiesiai į:

PODAROGIFTS, Inc.
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10001

TEL.: (212) 685-4537
Mes kalbame lietuviškai

Subway: RR, EE iki 28-tos gatvės.
Busais: 1, 2, 5 ir 15.

buvo aukeistos* bei man susi 
rė įspūdis, barleoderis 
biau gailėjosi nerimo apimtu 
vo, negu verkiančios mergail 

Hongkonge pirmiausia nuė 
pas savo seną siuvėją, kad 

, lėčiau užsakyti kelis tuzi 
marškinių. Amerikoje mes | 
kame drabužius didelėse ki 
tuvėse. Perkame jau pasiū 
kurie mums geriausiai tir 
bet Kinijoje niekas iš anksto 
siūtų drabužių neperka. Pir 
siuvėjas painia tikslias išn 
ras, o vėbau tiktai pasiuva, 
kioj eilutėj daug geriau jauti

Bet man siūtos eilutės nt 
tenka. Aš priėjau įsitikini) 
kad pagal išmieras pasiūti u 
škiniai taip pat geriau gula 
lengviau nešiojasi. Kai ai 
žiuoju į Hongkongą, tai užsai 
kelis tuzinus specialiai man 
siūtų marškinių, o vėliau I 
jų kelioms savaitėms.

Senas siuvėjas mane pažįsta. 
Jis tuojau nuima nuo lentynos 
seną savo išmierų knygą ir pa
klausia ar tas pats adresas. Man 
atrodė, kad jis daugiau nebe- 
mieruos, bet jis senomis išmie- 
romis nesitenkina. Kai kurios 
išmieros nesikeičia, bet kitos pa
sikeičia. šioje kelionėje aš ke
lis svarus numečiau, tai ir mar
škiniai atitinkamai pasikeitė.

Mano siuvėjas taip pat buvo 
susijaudinęs pakeistomis ma
žomis mergaitėmis. Bet jis bu
vo geriau informuotas, negu 
hotelio baro patarnautojas.

— Tai kodėl tas mergaites 
pakeitė? — paklausiau.

— Jas pakeitė dėl paprasto 
neapdairumo, — man aiškino 
siuvėjas. Ligoninėse dirbantie
ji gydytojai ir slaugės turi būti 
labai apdairios, bet taip nėra. 
Jos. turi būti apdairesnės, negu 
paprasti mirtingieji, bet ir jos 
padaro klaidų;

— Tai kokia klaida buvo pa
daryta?— paklausiau.

— Didelėje ligoninėje gema 
;daug mergaičių, — aiškino jis 
;man. — Kinijoje gema daug 
■mergaičių. Daugelis jų turi tas 
:pačias pavardes ir net pirmus 
i vardus. Hongkonge yra daug 
Kungų. Jų ‘ daugiau, fiegu Ame
rikoj e Ki ngų. Kiniečiams labai 
patinka Lee vardas. Naujai 
gimusioms mergaitėms dažnai 
duoda šį lengvai ištariamą gra
žios artistės vardą. Viena Kun
gų šeima savo dukrai davė Lee 
vardą ir kita šeima tą patį pa
darė. čia ir vyko susimaišymas. 
Kai slaugės, išmaudžiusios ma
žutes, neša atgal į lovas, tai vie
nos šeimos Lee Kungaitė nunešė 
kitai šeimai. Vardai buvo tie 
patys, bet jos buvo skirtingos.

— Tai kaip vėliau jas atpa
žino?

(Bus daugiau)

ma

laiku pabarstyti ryžiai 
' sukelia skrandžio vėžį?

Dažni skrandžio vėžiu apsir
isimai Japonijoje,, kaip dabar 
spėjama, yra kilę dėl to, kad ja
ponai labai mėgsta ryžius, ku
rie yra apdulkinti talko milte
liais. Tokie milteliai esą geriau 
užlaiko ryžių aromatą. Tie švel
nūs paliesti ir žvilgą pažiūrėti 
talko milteliai tačiau esą kenks
mingi ryžius vartojančių svei
katai, kadangi juose yra asbes
to priemaišų. Talkas ir asbestas 
tik kiek skiriasi savo kristali
ne struktūra, šiaip yra labai pa
našūs, gi asbestas, kaip jau se- 

I niai nustatyta, yra plaučių ir 
i skrandžio vėžio sukėlėjas.

Jau išėjo, seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu: ■ * . '

173$ S. Halsted St, Chicago, lit 60603

VITALIS ŽUKAUSKAS, 
Sekmadienį, šių metų spalio mėn. 31 dieną, 4vai. p. p., savo 

talentingu žodžiu linksmins svečius Naujienų bankete, 
VFW salėje, 7254 West 63rd Street

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Daug girdėjus apie Hot, 

Springs Tautinį parką, ten. spar
čiai augančią lietuvių bendruo
menę, buvo įdomu iš arčiau pa
matyti šią pagarsėjusią vietovę. 
Juo labiau, kad malonus pietų 
klimatas, trumpos žiemos, gal 
būtų pakankamas akstinas čia 
visai įsikurti. • . • ■

Pirmas karštų šaltinių, kalvo
tuose pušynuose ir ąžuolynuos 
se skęstančio parko įspūdis gan 

I geras. Nieko arčiau nepažįstant, 
I pačioje pradžioje kiek blogiau 
su įsikūrimu,-nes lietuviški nak
vynės namai slepiasi po tokiais 
egzotiniais vardais; kaip,. King 
Arthur’s Court, .Ina, Birch .Mo
tel ir pan.. Tik atsitiktinai su- 
tiktos p. Mingįnien.ės dėka pavy
ko plačiau apsižiūrėti, susipa
žinti su tautįęčiąi ir daugiau 
patirti apie ta karštų . šaltinių 
gydyklą. į

Patys Dr. Zęnonas ir Lydi ją 
^linginiai gyvena erdviuose.na
muose aukštų pušų gojelyje prie 
Hamiltono ežeiįo. Daugiau nuo
savybių jie turi pačiame mieste. 
Įdomiausia, ks d Dr. Minginas 
savo žmoną taip gerai išmokęs 

■lietuviškai, kadi ji kalbą veik vi
siškai be akcento.

Kiek pagyvenus ir pažinus šį 
37,000 gyventojų miestą, nuomo
nė pamažu keičiasi. Nors čia jo
kių kūtvėlų nesimato ir lūšny
nų kaipo tokių nėra, tačiau vi
sur pastebimas apsileidimas, ne
tvarkingumas ir priežiūros sto
ka. Toks rezortas, kaip Hot 
Springs - Karšto šaltiniai galėtų 
turėti švarias gatves ir gražius 
parkus. Kažkaip keista matyti 
nešluotas gatves ir neprižiūrė
tus takus parke, kur auga aza
lijų ir magnolijų medžiai ir ža
vingai čiulba paukščiai. Pats 
parkas turi tik keletą takų su 
labai retais, negausiais, suolais, 
porą fontanų.- ■■

Lietuviškoms sodyboms ir 
verslavietėms .padarant, išimtį 
(mūsų žmonės darbštūs ir tvar
kingi), reikia pasakyti, kad ne
geriau už tą nacionalinį parką, 
prižiūrimos ir privačios gyven
tojų nuosavybės. Ko tikėtis iš

hilbilių”, kaip vienas tautietis

Atsitiktinai, užkalbinta viena 
čikagietė nusiskundė, kad dėl vi
suotinio netvarkingumo ji par- 
duosianti savo namą ir grįšianti 
į Čikagą.

Šiaip Hoe Springse viskas la
bai suverslinta. Garsiosios mi
neralinės vonios Įrengtos mau- 
zolėjus primenančiuose pasta
tuose, kurie toli gražu negali 
prilygti Kanados Vakaruose 
esančioms mineralinėms vonioms 
ar tai Bantt, ar Jasper, ar Fair
mount Springs, ar Radium 
Springs vietovėms.

Tiesa, Hot .Springs, Ark., už 
atsigėrimą keliose vietose iš fon
tanų trykštančio šilto vandens 
nereikia nieko mokėti, o prie vie
no fontano specialiai-.įtaisyto 
čiaupo galima veltui prisipilti 
indą karšto mineralinio van
dens. Dienos^ metu ten nuolat 
stovi ilgos žriįonių eilės...

*’. Kadangi šis ruduo bendrai
V <toks šiltas, tai ir Hot Springs 

spalio viduryje temperatūra sti
priai laikosi prie 80° F.

S. Pranckūnas

LONG BEACH, CALIF.
šio spalio men. 9 d. Lietuvių. 

Klubas čia surengė didelį pikni
ką po stogu. Surengimui vado
vavo klubo pirmininkas Vytau
tas Tamošaitis.

Parengimas įvyko gražioje sa
lėje 728 Elm Avenue, Long 
Beach, prasidėjo 12 vai. dieną 
ir tęsėsi iki 12 valandai nakties. 
Buvo lietuviški pietūs — vaka-

Sekmadienį, spalio 3.1 d. 2 vai. 
naktį baigiasi dienos šviesos tau
pymo laikas. Nepamirškite at

sukti laikrodi 1 vai. atgal.

Vėlinių apeigos ir mirusių prisiminimas‘Lie’ 
tuvių Šv. Kazimiero kapinėse Įvyks sekmadienį, 
spalio 31 dieną, 12 vaL prie KAPINIŲ KCREJŲ* 
paminklo.

JAV Lietuvių Benc^pmenės Pasauliečių Ko
mitetas ir Sklypų Savininkų Draugija kviečia 
visus gausiai dalyvautu . j

Lenkų laivas "Batory" 
vežioja sovietų šnipus

rienė, mažas bariukas, muzika, 
žaislai. Daug svečių atvyko iš 
Los Angeles ir kitų aplinkinių
vietovių.

Buvo naujiena, kad tame pikni 
ke pirmą kartą Kalifornijoje bu
vo išrinkti našlių ir našliukų ka
ralius ir karalienė.

Jau iš seniau ėjo kalbos, kad 
tarp našlių ir našlikių nėra ge
ro sugyvenimo ir draugystės. 
Našliai suprasdami tokia nenor
malią padėtį nutarė, kad reikia 
turęti valdžią — karalių su ka
raliene, kurie savo luomą įstaty
tų į normalias vėže?. Karaliu
mi išrinktas Juozas Aftukas iš 
Yukaipos, karalienė — Izabelė 
Simokas iš Temple City. Kara
lius yra žemaitis, karalienė iš 
aukštaičių.

Kandidatais į karalius, tai yra 
princais sosto įpėdiniais liko Pe
tras Karuža iš Los Angeles ir 
Danutė Rudokienė iš Long 
Beach.

Parengimui sėkmingai darba
vosi p. p. Morkienė, Rodokienė, 
Pocienė, Mikalovienė, Morkis, 
Mikalonis ir Wallace. Viešpata
vo gera nuotaika ir klubui liko 
pelno, kurs bus sunaudotas lie
tuviškiems reikalams.

Šeimininkėms vadovavo L. Ta
mošaitienė. J. M.

Dp praneša iš Londono, kad 
Hongkongui parduotasis lenkų 
laivas “Batory” vertėsi sovie
tų šnipų vežiojimu. Tokią tar
nybą jis ėjo per 35 metus...

Mėnesinis jūrų žurnalas. “Sea 
Breezes” rašo, kad šis laivas kar
tu su kitais Lenkijos laivais bu- 
vo priversįi tarnauti Maskvai 
ir ta tarnyba reiškėsi vežiojimu 
sovietų šnipų , dažnai net aprū
pintų Lenkijos pasais.

“Batory”, kaip “Sea Breezes” 
rašo, atgabendavo sovietų-šiai-, 
pus. į Ameriką ir iš Amerikos. : 
paimdavo atgal tokius, kurie jau.-, 
buvo per daug susikompromita-.. 
vę. Amerikiečiams pagaliau.; 
toks “Batory”: verslas įkyrėjo ir. 
jię tam laivynui uždraudė pasi
rodyti JAV-bių uostuose.; Tuo-. > 
met komunistinė . Lenkija toms ■ 
pareigoms paskyrė kitą - laivą; 
kurs pavadintas pikiu vardu 
“Stefan Batory”, bet ir šiam 
amerikiečiai neleidžia Įplaukti į 
jokį . savo uosta. Draudimas 
įplaukti į Amerikos uostus iš
plėstas ir visiems kitiems Gdy- 
nia-Amerika Linijos laivams.

PIRKITE. JAV TAUPYMO BONUS

NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

mokama dviejy 
metu certrfi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

įdėti prieš mėnesio 15 i duoda dividendus už visą mėnesį
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome, aplankyti naują mūsų namą,

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirti ryto — 8:3G vak.; 
Autrad ir penktadieni 9:00 ryto —. 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta. ‘ ‘ > v *

PER ANNUM

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SIOO.OO MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
and Uaa Asmiatifi

INSURED
UP TO

Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
H O U R S i Mon. 12 P. M. to 8 P. IL. Tues. 0 to 4, Th urs. & Fit 9 to 8. Sat. 9to 12:30
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Alfonsas Nakas

PRAGARO POŠVAISTĖS ATOŠVAISTĖSE 
Pngaro Pošvaistės Atošvaistėse 
Recenzijų ir atsiliepimų rinkinys 
apie Vytautė! Alanto romana 
Pragaro Pošvaistes. 
Paruošė Balys Jacikevičius 
1955. New Yprk, N. Y„ 232 pusi. 
Tumias — 31 (trisdešimt vienas) eez 
iš kūnų 19 (devyniolika) numeruoti.’

Altorių šešėlyje sukėlė didelę 
polemiką nepriklausomoje Lie
tuvoje. Kryžiai buvo paskandin
ti rašalo klane pokario Vokieti
joje. Pragaro Pošvaisčių gesin
ti susirinkt) didelis būrys ugnia
gesių ir _■ gaisrininkų šiaurės 
Amerikoje: Sakau, ugniagesiai 
ir gaisrininkai, nes vieni liejo 
Vandenį, o kiti benziną. Pošvais
tės švytėjo apie dvejus metus, 
kol visiems įkyrėjo iki gyvo kau
lo. Tuo tarpu Maskvoje ir Ro
moje keitėsi popiežiau Vyrų ir 
moterų išvaizda iš užpakalio su
panašėjo. Indokihijos karas, ne
grų manifestai, civilinių teisių 
tragikomedijos ir kitokios smulk 
menėlės “pošvaistes” ir “ato
švaistes” šiorai užpustė. Jei ne 
Balys Jacikevičius, šiandien ge
rai nė nebesuvoktume, ką ten 
kas apie tas Pošvaistes rašė, kaip 
nebegalimei aiškiau prisiminti, 
kas ir kaip vanojo Kryžius, kas 
ir kaip skeryčiojosi ties Altorių 
šešėlyje. O va, spausutuvinin- 
kas, knygą ir gaidų leidėjas, iš
krėtė pokštą; surinko didelę di- 
dumėlę Pragaro pošvaisčių su
keltų polemikų ir išleido knygą. 
Kodėl pažymėta išleidimo data 
1955 metai, o išleista tik 1971 
m. balandyje, leidėjas paaiškina

baigiamajame žodyje knygos ga
le: “ši knyga buvo paruošta iš
leisti 1954 metais ir jau 1955 me
tais buvo veik pilnutinai atspaus
ta (buvo belikę atspausti tik ke
li baigiamieji puslapiai — ro
dyklė ir įrišti), bet susiklosčius 
aplinkybėms jos baigmė suri- 
kliudė, buvo nudėta į šalį ir, tik 
dabar ryžausi darbą baigti”.

Prieš knygą Pragaro Pošvais
tės Atošvaistėse atsiskleisdami, 
pirma grįžkime prie pačių Vy
tauto Alanto Pragaro Pošvais
čių. Po eilės novelių rin
kinių ir scenos veikalų, tai buvo 
pirmasis jo romanas. Storoka, 
nes 432 puslapių, labai tvirtai 
vokiečių įrišta, nes tatai atlikta 
vokiškoj spausutvėj Memminge- 
ne, juodais viršais, liepsnojan
čiomis ugnies liežuvėlių pavida
lo, aukso raidėmis įrašytu pava
dinimu, jau knygos išorinė iš
vaizda primena kurį religinį va
dovėlį, o ne romaną. Išleista 1951 
metais. Paskutiniame puslapy
je pažymėta: “Lietuva, Vokieti
ja, JAV. 1944—1951’\ Roma
nams neįprastame autoriaus žo
dyje V. Alantas jau paaiškina ir 
veikalo idėją. Esą, po 2000 me
tų gyvavimo, ypač paskutinio jo 
karo akivaizdoje, krikščionybė 
įrodė, jog jos moralinė įtaka 
žmogui-žvėriui yra lygi beveik 
nuliui.. Todėl jo romano pagrin
dinis veikėjas ieškąs moralinės 
atramos Lietuvos senovėje, kai 
lietuviai dar kūrenę Amžinąją

Garsi prancūzu aktorė Catherine De
neuve maudosi Rivieroje su šuneliu 
Melampo. Ji vaidina to paties pava
dinimo — "Melampo'4 filme, kuriame 
svarbiausią vaidmenį turi ne ji, bet 

keturkojis "artistas".

Ugnį ir kai stabmeldiškoji tiky
ba nebuvusi blogesnė už krikš
čioniškąją.

Romano veiksmas prasideda 
1944-jų metų pavasarį Vilniuje 
ir baigiasi 1945 m. pradžioje 
Berlyne. Istorijos docentas Le
onas Girkalnis mylisi su Aldona 
Skaisgiryte ir dirba antinacinia- 
me pogrindy. Geštapui parsida
vęs St. Dzedulionis, kun. Rimgau 
do ir zakristijono žmonos sūnus, 
visų niekšybių įsikūnijimas, Al
doną sužlugdo moraliai ir fizi
niai, o pusiausvyros netekęs Gir
kalnis Dzedulionį nušauna ir 
pats netrukus žūsta Berlyno 
bombardavime, šnekoms visur 
turėdami laiko, Girkalnis ir keli 
kiti romano veikėjai labai daug

apie krikščionybę, vadinti recenzijomis, radau sep- dvasios vadas ar 1928 metų boJ- 
tyniuš: Myk. Janulio 1952.11.1, ševikinis ateistas (m.
Drauge; dr. G. L Židonytės 1952. N.) ?”. 
III.L’7, Nepr. Lietuvoje; And
riaus Sietyno, 1952 m. (smulki 
data nepažymėta), Literatūros 
Lankuose; R. Spalio, 1952.VIII.
8, Britanijos Lietuvyje; Jul. Ba
naičio 1952 m. gruodžio mėn., 
Aiduose; dalinė V. Narimanto 
rec. 1952.XI12, Darbininke; ir 
J. Stebeikio, 1952 Nr. 3, Gabi
joje. O kad rašo recenzijas, tai 
giriasi visa eilė autorių, arba, 
apie poleminius straipsnius kiti 
kalbėdami vis primena, jog tas 
ir tas rašė recenziją. Nei vienas 
iš čia minėtų recenzentų nere
cenzavo pilnai, vispusiškai ir ne
recenzavo tik literatūriniu po
žiūriu, nors kuo ne visi po ke
lius kartus prisiekinėjo, jog jie 
pasaulėžiūrą palieką [nuošaliai, 
jog jiems tik literatūrinė tiesa 
terūpinti. Vieniems V. Alanto 
romanas išėjo juodas kaip degu
tas, o kitiems — angeliško bal
tumo.

t /

BIG
SAVINGS

NEWS

*

Now earn interest from date of deposit to date į ■ 
of withdrawal on regular passbook accounts * 
including withdrawals made before the end of 
the quarter. -

AND.;.
| At Standard Federal an interest check mailed 

every month on certificate accounts or, if you 
choose, you can leave the interest in your 
certificate account for withdrawal later.

STANDARD 
FEDERA

i Straipsnį ištisai perspausdinus 
Spygliuose ar kuriam humoro 
laikraštyje, būtų labai graži 
lektūra.

(Bus daugiau)

filosofuoja 
žmonių sužvėrėjimą, pagonybę. 
Kulminacinis Amžinosios Ugnies

Į filosofijos taškas pasiekiamas 
Girkalnio nuovargio ir nusivyli
mo transe, tuščiuose Skaisgiry
tės namuose (Dzedulionis su geš- 
tapininkais išsivežė ją, .jos tė
vus ir visas vėfetuvių puotai pa
ruoštas gėrybes), čia Girkalnis 
išgyvena Lietuvos senovės regė
jimą. Jis turi interview su Pilė
nų kunigaikščiu Margiu, būna 
Margio ir visų, pilėniškių suside
ginimo liudininku.

Tiek, trumpai, apie romaną. 
Recenziją rašant, būtų galima 
V. Alantu! padaryti labai daug 
priekaištų ir pasakyti nemažai! 
komplimentų. ■ Skaitytojui, ku
ris -nieko nedėlioja po mikrosko
pu, kuris kas savaitę perskaito 
po vieną ar dvi knygas, roma
nas, tikiu, buvo visai neblogas. 
O kaip dėl religinės filosofijos, 
dėl krikščionybės kritikos, dėl 
pagonybės propagavimo? Dabar, 
kai Pijus XI seniai, seniai mirė, 
kai Pijus XII ir jo era seniai 
mirė, kai Jonas XXIII niekaip 
nenumiršta nei Pauliaus VI aš
tuntais viešpatavimo metais, V. 
Alanto filosofija , nebepiktintų 
nė paties “pabažlyviausio” kata
liko. Mes čia tokiam Michigan 
Catholic savaitraštyje, dažnai ir 
iš kunigų bei vienuolių lūpų, iš
girstame daug sparnuotesnių žo
džių. Bet V. Alanto romanas pa- į tas Alantas parašė idėjiniu 
sirodė 1951 m. gale ar 1952 m. 
pradžioje... Taigi laikais, maž
daug tarp šventosios inkvizici
jos ir Didžiosios prancūzų revo
liucijos...

Jei neskaityti Tremties kores
pondento pasikalbėjimo su V. 
Alantu, išspausdinto 1951. XII. 
5, pirmasis pašalinio (V. R.) str. 
apie Pragaro pošvaistes buvo tal
pintas Dirvoje 1951.XII.20. Ir 
vėl, jei neskaitant paties pasku
tinio knygos str., V. Alanto “Bai
mė senųjų dievų”, tepažymėto 
1953 m. data (be nĮsnesio ir die
nos), paskutinis p žieminis str. 
yra Aleksio (Aleks'.s) Rannit’o, 
datuotas 1953 m. gruodžio 3 d., 
pavadintas “Mano’ padėka po
niai, ponui ir ponams’ 
“...poniai Vladai ■ Proščiūnaitei- 
Brazaitienei ir ponili--------------
žalčiui”, siųstas Darbininko re
dakcijai, bet ten atmestas, tad 
niekur spaudoje netalpintas. Tai
gi Ipolemika-recehsijos- pasisa
kymai tęsėsi beveik1 ištisus dve- 
jis metus.' --•; ; 1

B. Jacikevioius į knygą sudė
jo 86 straipsnius. Kai kurie jų 
yralabai ilgi, po kelius ir kelioli
ka didelio formato puslapių. Kai 
kurie — tik trumpi redakcijų 
spaudos apžvalgininkų pasisa
kymai. Keletas visiškai mažy
čių gabaliukų — tai pasišaipy
mai'Kultuvėj e,-Pelėdoj e ir šiaip 
humoristiniai pabadymai.

Už Pragaro Pošvaistes aiš
kiausiai pasisakė Dirva, Vieny
bė, dalinai kanadiškė Nepriklau
soma Lietuva, Britanijos Lietu
vis, Margutis, Naujienos. Karš
čiausi priešininkai buvo Drau
gas, Darbininkas, Gabija, mažes
nio fanatizmo Aidai, Literatūros 
Lankai. Karščiausi knygos gy
nėjai — Bronys Raila, dr. Jonas 
Balys. Didžiausi puolėjai — J. 
Steponaitis, P. Stravinskas. 
Straipsnius, kuriuos buvo galima

Kaip rašomos “literatūrinės”’ 
polemikos, gerą vaizdą duoda J. 
Steponaičio str. 1952.IV.12 Drau
ge, pavadintas “’Tautininkų dva
sios vadas’ prabilo” ir talpintas 
“Nuomonių ir pastabų” skyrių-1 
j e. štai, keletas ištraukų: “Di 
džiausiai tautininkų gėdai jų žy 
mus veikėjas, buvęs ‘Lietuvo 
Aido’ Vyr. Redaktorius Vytau

žiūriu menkavertį, o literatūri 
niu meno atžvilgiu silpną, veika 
lą “Pragaro Pošvaistės’, kuria 
me niekinama krikščionybė ii 
pamynus po kojomis krikščiony 
bės principus...” “Tautininkam 
šitą gėdą perkęsti (suprask, dė 
V. Alanto parašytų Pragaro Po 
švaisčių, A. N.) geriausiai tik< 
susičiaupus ir galvas nuleidu 
(m. p., A. N.). Bet kur tau 
‘Dirvoje” tuojau pasirodė Vyt 
Alanto didžiosios rankos, žino 
mo tautininkų “konvertito’ Bro 
nio Railos didžiulis reklaminis i: 
kartu šlykštus antikrikščioniška 
(m. p., A. N.)’straipsnis ‘Krikš 
čionys ir Pagonys1” “Kas skai 
tė Bronio Railos postringavi 

/"skirtas |mus- tas galėjo įsitikinti to vy 
- ro brutalumu, barbariškumu, ei 

IiJūozuiBZ n^kumu _(m. p., A. N.)‘ ir vi
sais atvejais jo širdies gelmes 
palietusią bei pritvinkusia nea 
pykanta prieš katalikų bažny 
čia ir krikščionybę”. “Sakyki 
te, koks čia Bronys Raila para 
šė tautininkų ‘Dirvoje’ šituos be 
gėdiškus Dievo išniekinimo žo 
džius? 1952 metų tautininki

p., A.
Iš vieno trijų knygos 

puslapių straipsnio panašių ci
tatų galėjau pririnkti labai daug.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20X00

Fiwvk Zoga*. Pre-vdeix

I

Passbook Savings 
All accounts' com
pounded daily — 

paid quarterly

ANO LOAN A

«4) ARCH 
CHICAGO, IL 

PHONEi

AVENUE

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

SEIGAN
7-1272

Visos berniuku aprangos gaunamos, įskaitant stambius (huskyk

Atdara 4 vakarais: pirmadie- 
niais ir ketvirtadieniais, o kito
mis dienomis iki 6-tos valandos 
vakaro.

HARRY SEIGAN kviečia vi
sus vyrus ir jaunuolius atvykti 
ir įsitikinti, koks didžiulis yra 
pasirinkimas rūbų rudens ir 
žiemos sezonui, geriausių fir
mų, kaip GROSHIRE. BOTANY 
“500”. PHOENIX ir kit.; nau
jausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ
ITALUOS KOSTIUMŲ, 

MARŠKINIŲ IR KITOKIOS
' APRANGOS.

* /’Tirkfc' kostiunĄ; : švarką; ar 
kelnes, jūs būsite patenkinti, 
nes mūsų siuvėjai čia pat vie
toje jums primieruos ir pritai
kins ir nieko už pritaikymą ne
reikės mokėti.

4640 SOUTH ASHLAND AVENUE 
TeL YArds

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

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

INTEREST COMPOUNDED DAILY ON ALL ACCOUNTS I
We pay highest rates permitted by law.

♦ SAVINGS INSURED TO $20,000.00

ASSETS OVER .1 
$160,000,000 %

RESERVES OVER 
$14,500,000

Ttupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20/000.

W UNIVEST TAUPYMO 

. SĄSKAITOMS

SAVINGS and IOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

4112 ARCHCR AVEMUE AT SACRAMENTO > CHICAGO. WHOIS COCtt • *47-1140 
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday A Friday, 9 to 8 pa» 

Saturday, $ a.m. to 12 Noon • Wedna$day, no hutmess transacted.

s

Sundayz
Daylight Saying
.^Tirne Ends

Oct. 31

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St. Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
[steigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
/———■— Ml
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Mintys grįžta į 1944-ųjų lie
pą. Artėja frontas. Okupantas 
keičia okupantą, ką čia saky
ti — okupantą, vietoj nacio atei 
na net abu labu tokie — ir rau 
donasis fašistas ir — lenkas 
imperialistas.

Daug dienų kaip vandens 
nuplaukė nuo ano meto. Ir nie
ko nauja nei pas mūsų istori
kus,
Kodėl tylima?

Dar
anų įvykių chronologiją. Kal
ba lenkų radiogramos. Tai gen. 
Wilk pranešinėja savo vyriau
sybei Londone. Ir taip. “AK 
(armia krajowa, lenkų pogrin
džio ginkluotieji daliniai) puo
la Vilnių” ... kas dieną ? O gi 
liepos 7-oji Dar vos - vos brėkš 
ta. Tą pat dieną 4 vai. popiet 
atžygiuoja Sovietų kariuome
nė. “Vyksta kovos. Žymūs 
nuostoliai”. “Vokiečiai, iš vi
sur apsupti, ginasi kaip pašė
lę” ...

Po 3 dienų lenkai ir sovietai 
įsilaužia į miestą. Krenta vie-

kartą įsižiūrėkime į

Ankstyvą pavasarį visoje sovietų imperijoje propa
gandistai paskelbė obalsį, liepiantį paskutinį valstybės 
penkmečio planą atlikti į keturis metus. Šitas sovietų val
džios obalsis tuojau pasiekė rusų pavergtą Lietuvą, o iš
imtinas privilegija& turintieji lietuviai komunistai bandė 
darban įkinkyti pavergtos Lietuvos darbo žmones.

Penkmetis į keturis metus buvo trumpinamas kol
chozuose, sovietų valdžios ūkiuose ir įvairiose pramonės 
šakose. Visur buvo paruošti planai smarkiau dirbti, 
daugiau pagaminti, bet niekas nekalbėjo apie didesnį at
lyginimą už geresnį darbą. Niekas nieko nesakė ir apie 
pigesnius maisto produktus, kai buvo reikalaujama spar
tesnio darbo. Vasaros metu jau įsakyta įvesti lenktynia
vimą, kai paaiškėjo, kad be jo penkeri darbo metai nebe
galės būti sutrumpinti į ketveris metus.

Dabar atrodo, kad ir lenktyniavimas neduoda reika
lingų rezultatų. Propagandistai apie lenktyniavimą pa- 

. rašė kelis straipsnius, bet kai jie patys į jokį produkty
vų darbą neįsitraukė ir neparodė, kaip galima ir reikia 
sparčiau dirbti, tai vietomis darbininkai lenktyniauti ir 
nepradėjo. Buvo išgalvoti “pirmūnai” ir liepta kitiems 
laukų darbininkams sekti tuos “pirmūnus”. Kiekvienoje 
žmonių grupėje visuomet gali atsirasti vienas apdaires
nis ar stipresnis, kuris gali lengviau žingsniuoti ar dau
giau pakelti. Partijos nariams įsakyta tokį stipruolį 
kontaktuotf, su juo susitarti, kad jis daugiau padarytų, 
o vėliau kitiems įsakinėti tą spartuolį sekti. Jis paskel
biamas “pirmūnu”, jam suteikiamos kelios privilegijos 
ir reikalaujama, kad visi kiti rikiuotus! pagal patį 
stipriausiąjį.

Atrodo, kad ir “pirmūnai” mažai ką tegalėjo pada
ryti. “Pirmūnas” pasistūmėdavo pirmyn, bet visa bri
gada buvo atsilikusi. Buvo ir tokių, kurie dar ir nuo bri
gados atsilikdavo. Juo “pirmūnas” toliau nužingsniuo
davo, tuo atsilikėlis toliau atsilikdavo. Vietomis “pir
mūnas” pagelbėdavo, bet statistika parodė, kad visoje 
eilėje pramonės šakų planas nebus įvykdytas. Alytaus, 
Kybartų, Vilkaviškio ir kitų sričių pramonė net ir penk
mečio plano negalės įvykdytu Apie spartuoliavimą ten 
ir kalbėti nebuvo prasmės.

Antanas Sniečkus nutarė šaukti visą partijos centro 1 
komitetą padėčiai aptarti. Pravažiuojantieji turistai 
tvirtina, kad po Sniečkaus storiausią botkotį dabar laiko didžiausi mūsų gadynės veidmainiai.

nas iš stipriausių vokiečių bun 
keris Subačiau^ gt.

Bet gen. Wilk aliarmuoja 
Londoną: “įtampa didėja”. 
Reikia, girdi, ko greičiausiai 
oro keliu atsiųsti tarptautinę 
aliantų komisiją, arba mažiau 
šiai anglų ir amerikiečių ryšių 
karininkus. ’’Yra pavojaus su
žlugdyti ne tik mūsų dalinius, 
bet visus mūsų pasiekimus ko
voje prieš vokiečius’’.

Liepos 13-oji... “Vokiečiai 
tebesigina. Yra aprūpinami iš 
oro. Vokiečių aviacija bom
barduoja degantį miestą”.

Ir tą pat dieną vakarėjant 
miestą apima nyki tyluma. 
Kovos baigtos.

Gen. Wilk informuoja Lon
doną. Labiausiai, girdi, nu
kentėjo geležinkelių rajonas. 
Vokiečiai susprogdino elektros 
stotį, vandentiekį, radijo stotį, 
George ir Bristol viešbučius. 
Daugumas paminklų, pryša- 
ky su nuo gaisro suodinais Auš 
ros vartais, nenukentėjo. To
liau:

“Ligoninės perpildytos, ni
šos lenkų rankose. Fabrikuo-

Adolfas Ferensas, po karo sovietų policijoj tarnavęs ir

. f • M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

46
1422 — rugsėjo 27 d. — buvo sudaryta 

Melno taika, kurioje Vytautas atsisakė 
Klaipėdos.

1425 — rugpiūčio mėn. — aplink Klai
pėdą buvo pradėta matuoti sienas tarp 
Lietuvos ir Ordino valdų. — LUB VII, 326.
— CEV, p. 699, 702 — 703, 716, 731 — 732.
— Tauta ir Žodis VI, 252.

1427 spalio mėn. — Jogaila atvyko į 
Palangą jūros pažiūrėti. Nors Ordinas la
bai nenorėjo iš Palangos išsikelti ir ten lai
kėsi kelis metus po Melno taikos, jis, ma
tomai, 1427 rudenį jau buvo iš Palangos iš
sikraustęs. — CEV, 703.

1434 — Klaipėdos komtūrijoje tebuvo 
keturios vietovės (kaimai?), kurios mo
kėjo žemės nuosavybės mokesčius. Apie 
tai rašoma: “Erbczyns. Den bruder Tra- 
chenau (1430 — 1434) hat gemacht zur 
Memel, der sal gefalien nach Uswisunge 
irer handfeste... ” — Grosses Bestallungs- 
buch, Ordens Foliant 130, p. 87, 97, 98.

1437 — pirmą kartą minima Nida. — 
Bezzenbcrgcr, Sprachc d. Preussischcn 
Letten.

1437 — pirmą kartą minimas Vilės, 
Klaipėdos priemiesčio vietovardis. — Or
dens Foliant 130, p. 98.

še ir dirbtuvėse sudarinėjami su lietuviais** (Rinktinė ir let. 
komitetai ir lenkų tarybos, savisaugos daliniai, policija ir 

Tai tokia apskritai administracija) “len
kų pogrindžio armijai buvo 
manevrų (!) svarbos”.

Ką mes žinome apie Ašme
nos provokacijas? apie... ir 
tt. ir tt. Naciai rėmė lenkus 
ginklais kovoje su lietuviais. 
Ar mūs tyla nėra svetimie
siems talkos byla? !

Uetuvių nebėra".
radiograma Londonui pasiųs
ta 1944. 7. 14. Ir kasgi?

“Lenkų vėliava, du kartus 
iškelta Pilies (Gedimino) kal
ne nepaisant protestų, nuleis
ta. Lenkų dalinių paradas po 
miestą uždrausta”.

Ryto dieną, t. y. liepos 15, 
gen. WUk informuoja Sovietų 
fronto karo vadą Černiakovs- 
kį:

— lenkai artimiausiu metu 
paruoš frontui 1 diviziją pėsti- 
ninku ir brigad, kavalerijos. lociTgatvė^ 
Kana, priklausys lenkų vyriau roedžilJ paunksmėje, 
sybei Londone, ar gerai? ! —

O" K4 iš sovietų pusės. Ir,keliais driekiasi senųjų vilnie-! 
epos 17 d. suareštuoja- amžinojo poilsio vieta. Tai 

pa^viestas i svečius «en- Bernardinų kapinės.

sybei Londone, ar gerai? !

... liepos 17 d. suareštuoja-

“Literatūroje ir Mene” skai
tome:

Užupyje, nuošaliau nuo Po- 
. vešlių, skarotų 

, ant sta-l 
taus Vilnelės kranto takais ta-

čių amžinojo poilsio vieta. Tai

Wilk. Visa lenkų karinė dele
gacija “Audra” jau baigta.
Daugiau kaip 70 karininkų pa kerpėję,
kraunama į sunkvežimius ir iš- P*a* su lietuviškomis, lenkiš- 
vežama Minsko linkui. Ta pat 
kryptimi išvežama ir apie 7.000

Senatorius FRANK SAVICKAS, 

bendradarbiu lydimas, sekmadienį 
dalyvaus Naujieną bankete.

Vienas šalia kito rymo ąp- 
laiko paliesti antka-

komis, rusiškomis, vokiškomis, 
prancūziškomis, itališkomis pa 
vardėmis. Visi jie Vilniaus pi
liečiai, jų žingsniai kažkada 
kaukšėdavo mūsų žilojo mies
to šaligatviais, žvelgi į šiuos 
monumentus ir nejučiomis pri
simeni senas, giliai šaknis jlei, 
dusias internacionalines sos- 
tamiescio visuomeninio gyve
nimo tradicijas.

Bernardinų kapinės susilau
kia lankytojų, čia ateina žmo
nės, kuriems brangi krašto ir 
Vilniaus istorinė praeitis. Ta
čiau jų nėra gausu. Tiesą sa
kant, daugumas vilniečių (ne
kalbant apie svečius iš kitų 
miestų ir užsienio), ypač aukš 
tųjų mokyklų studentai ir vi
durinių mokyklų moksleiviai, 
miglotai žino, netgi kurioje 
miesto dalyje ieškoti šių kapi
nių.

Kodėl taip yra ?
Pirmiausia į akis krinta ne

tvarka kapinių teritorijoje. Ka
pinių vartai suskeldėję, nu
blukę. Tai dar pusė bėdos. 
Už vartų prie antkapių stovi 
šiukšlių dėžės. Tačiau šiukšlės 
tvyro ne joms skirtose vietose, 
bet takuose, praėjimuose, jų 
apstu prie pačių paminklų. 
Daugelis antkapių išjudinti iš 
savo vietų, apgriauti, užžėlę 
žolėmis, krūmokšniais, apau
gę medžiais”.

Kas pasakys ar parašys, 
kaip atrodo JRasų kapinės. 
Ypač kovoje su įsibrovėliais 
(spalio devintoji!) žuvę bro
liai ten palaidoti? !

J. Cicėnas

LANSING. — Michigan© gu
bernatorius William Milliken pa
pasakojo, kad jam esant Mask
vos viešbutyje, kažkas atidarė 
jo portfeli. Gubernatorius, iš
ėmęs iš portfelio svarbesnius do
kumentus, portfelį aprišo plonu 
siūlu ir toje vietoje, kur buvo 
siūlo mazgas, portfelyje pažy
mėjo ženklą pieštuku. Sugrįžęs 
į viešbučio kambarį jis tuoj pa
stebėjo, kad portfelis buvo ati
darytas, nes mazgas atsirado vi
sai kitoje vietoje. JAV ambasa
dorius jam pareiškęs, kad so
vietų žvalgyba tikriausiai nufo
tografavo kiekvieną dokumen-

Kiek galėjo žūti? Oficialiai 
kovose dalyvava 2 divizijos ir 
po šiek tiek kavalerijos, pio
nierių, sanitarijos ir tt. ir tt. 
Lenkų zšaltiniais, apie 1944 m. 
gegužės mėn. 10,000 buvo “erd 
vėje ” (pilnai paruoštų kovai) 
ir antrą tiek “užkonspiruotų”.

*■ ir tie birželio mėn. “imta
Viso “Or- 

zel Bialy” teigimu, pakilo ko
von apie 24.000 karių. Minsko 
linkui “pakreipta’’ 7,000, kiek 
žuvo? Į x .

J. Mackiewicz savo knygoje 
apie lenkų pogrindžio armiją 
teigia, kad “bendradarbiavi
mas” su sovietais bus būsianti : 
didžiausia lenkų klaida. Puo- : 
lant Vilnių ir “suartėjus” su 
sovietų partizanais gelbėta... 
budeliams.

Ta knyga tremties lenkų pa- i 
smerkta ir viešai D. Britanijo- : 
je sudeginta. -fe- fe

pramokęs gerai įtikti okupantui. Jis jau gerokai kirto _
Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus darbininkams, o dabartį- jr 
niu metu jis kerta ir patiems komunistų partijos nariams, telkti palei Vilnių
Partijos plenumui jis išrėžė smarkią kalbą, įsakinėda
mas imtis priemonių ne tiktai “pirmūnų” įvedimui, bet 
ir lenktyniavimo sustiprinimui.

“Pažymėdami didelius laimėjimus, pasiektus 
organizuojant socialistinį lenktyniavimą”, — pasakė 
jis sukviestiems partijos centro komiteto nariams, — 
“negalime nematyti ir esminių trūkumų. Dar ne vi
sur, vadovaujant šiam masiniam darbo žmonių są
jūdžiui, pašalinti formalizmas ir trūkumai. Kai ku
riose įmonėse lenktyniavimas iki šfol dar nėra dar
nus, neskelbiami rezultatai, tinkamai neskleidžia- 
mas pirmūnų patyrimas. Dažnai neįvertinami bri
gadų ir asmeniniai darbininkų įsipareigojimai. Įmo
nėse reikia taip organizuoti lenktyniavimą, kad jis 
įgautų darbo varžybų tarp cechų, brigadų ir atskirų 
darbininkų pobūdį. Tai toli gražu nereiškia, kad vie
nas kitam neturi padėti, keistis pažangiu patyrimu. 
Panašiai reikia organizuoti ir įmonių lenktyniavi
mą”. (Tiesa, 1971 m. sp. 24 d., 2 psl.). M,
Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekre

torius Ferensas įsakinėja partijos nariams, ką jie turi 
daryti, kad jau pakankamai nuskriausti Lietuvos dar
bininkai dar sparčiau dirbtų ir vieni su kitais lenktyniau-: 
tų. Šitokių lenktyniavimo priemonių joks darbdavys ne
drįs įvesti nei vienoje vakarų valstybėje, tuo tarpu ko
munistai pavergtoje Lietuvoje tokį išnaudojimą ne tik 
planuoja, bet ir praktiškai įveda. Tuo pačiu metu jie pa
sakoja, kad toks darbininkų išnaudojimas yra naudin-

b r * v •>'

“Litivinoiv nie ma" (Lietu
vių nebėra) — didžiavosi gen. 
Wilk. Ruošta kelias naujai 
■Vilniaus okupacijai. Lietuvių 
nebėra, ir savaime “tuštumą”, 
kaip tiek ir tiek kartų “skuba” 
užpildyti... lenkai.

Gaila, kad mes nesugeba
me. .. girtis. 1942 m. pradžio
je lenkai ir sovietai partizanai 
sudarė “nepuolimo sutartį”. 
Pasidalinta veikimo erdve (žr. 
Między Niemnem a Dzul- 
ną”) Lenkai jautėsi “kaip na
mie”. Svėrių, Švenčionių ir kt.

- • .apskrityse, kur “visų pirma
gas patiems darbininkams ir visai žmonijai. Tai patys a-opota~su lietuvių okupacija”.

. ' “Dr. ž.” rašė, kad “kovos

1444 — Ordino Did. magistras Konrad 
v. Ehrlichshausen suteikė Klaipėdai naują 
privilegiją (Handfeste). — Ordens Foliant 
97, Foliant 123.

1454 — 1466 m. — Ordino Trylikos me
tų karas su savo miestais ir luomais.

1454 — Klaipėdos gyventojai sukilo 
prieš Ordiną. Gyventojai susidėjo su že
maičiais, kurių kariauna užėmė miestą ir 
pilį. — SRP III, 604. — SRP IV, 150? — 
LUB XI, 267, 275, 279, 280, 297, 337, 382, 
384,385, 399. — Voigt VIII, 467. — Voigt 
IX 16.

1455 m. gegužės 17 d. — Elbingo kom
tūro laiškas Did. magistrui parodo, kad 
Klaipėdos gyventojai išdavė miestą ir pilį 
žemaičiams. — Zurkalovski, Studien... p. 
30.

1455 m. gale — iš Rygos atvykę kardi
ninkai padegė Klaipėdą ir išvarė žemai
čius iš miesto ir pilies. — Voigt VIII, 467.

1457 — Dancigo laivai puolė Klaipėdos 
uostą ir miestą. — SRP IV, 520. — Danzi- 
ger Chronik des Johann Lindau.

1162 vasario 19 d. — Tauralaukių dva
ro vietovė (5 km į šiaurę nuo Klaipėdos) 
užrašoma vokiškam kolonistui. — Semb- 
ritzki, Kreis Memel, p. 8. — Sembritzki, 
Stadt Memel, p. 48 — 49.

1468 — Klaipėdos komtūras pardavė 
prekių Į užsienį ir išsiuntė jas laivais. — 
Lūbisches Urkundenbuch XI, dokumentas 
iš 1467 vasario 25 d. ir p. 347.

1459 — Livonijos kardininkai apleido

Klaipėdą, kurią jie iki tol valdė ir saugo
jo. — Voigt, IX, p. 18.

1483 — žemės plotas tarp Danės ir Ka- 
lotės užrašomas kolonistui Paul Buchen- 
schūtzen. — Sembritzki, Kreis Memel, p. 8.
— Sembritzki, Stadt Memel, p. 52 — 53 už
rašymo akto tekstas.

1475 — Ordino Did. magistras Hein
rich v. Richtenberg išdavė Klaipėdai nau
ją, praplėstą privilegiją. ,— Ordens Fo
liant 233. — Sembritzki, Stadt Memel, 49
— 51 privilegijos tekstas.

1477 — 1489 laikotarpyje, tikslios da
tos nežinome, Ordino Did. magistras Mar
tin Truchsess v. Wetzhausen papildė vir
šuje pamintą 145 m. privilegiją. — Sem
britzki, Stadt Memel, p. 51 — 52.

1486 — Nėglių karčiama (Užmaryje) 
užrašoma vokiškam kolonistui. — Bezzen- 
berger, Sprache d. Preussischen Letten.

1503 — Ordino Did. magistras Fried
rich v. Meisen užrašė Klaipėdos gj vento- 
jams 14 ūbų žemės. Tuomet Klaipėdoje 
tebuvo 25 gyventojai, kurie buvo įgiję 
nuosavybę paveldėjimo keliu (erbgesesse- 
ne Burger). — Sembritzki, Stadt Memel, 
P« 54 — 55. — Zurkalowski, Studien... p. 
39.

1503 — spalio 14 d. — senajam Smeltės 
karčiamos savininkui Christoph įnirus, 
minėta karčiama buvo užrašoma vokie
čiui Nickel Bachsen.

1507 — Klaipėdoje vyko Ordino brolių 
suvažiavimas (Tagfahrt), Buvo smulkiai

— Išėjo Liudo Šmulkščio re
daguojamos Sėjos šių metų tre 
čias numeris. Be paties redak
toriaus straipsnių, šiame nu
meryje yra K. Karvelio, V. Sro- 
gienės, M. D e venio ir kitų ra
siniai.

KELIONĖS NELAIMĖ
— Aš su savo žmona susipa

žinau važiuodamas automobiliu.
— Aišku, kelionėje pasitaiko. 

visokių nelaimių...

2AM
Oct. 31

Sekmadienį, spalio 31 d. 2 vai. 
naktį baigiasi dienos šviesos tau
pymo laikas. Nepamirškite at

sukti laikrodį 1 vaL atgal.

aptarta būsimų karų galimybė... Klaipė
dos piliai buvo paskirta 60 karių įgula.

1507 — vasario 2d. — Klaipėdos kom
tūro laiškas Ordinui dėl maisto transpor
to iš Rasitės (Užmaryje) į Klaipėdą. — Or
dens Brief Archiv. — Zurkalowski, Stu
dien. .. p. 42.

1508 — Karaliaučiaus piridiai, už atly
ginimą, kirto Klaipėdos komtūrijoje miš
ką ir degino pelenų. — Ordens Foliant 27,

Į p. 102. — Ordens Foliant 40, p. 430. — Zur- 
; kalowski, Studien... p. 35 — 36.

1509 — kolonistui Georg Schultneriui 
užrašomas žemės plotas Kalotės apylinkė
je, kuris buvo padėtas tarp Martin Zeesi- 
gerio ir Brozie. Haffkeno laukų. — Sem
britzki, Stadt Memel, p. 56 — 57.

1511 m. sausio 5 d. — Ansbacho hohen- 
colernų kunigaikščių šeimos narys, mark
grafas Albrechtas buvo išrinktas Kryžiuo
čių ordino paskutiniu Didžiuoju magistru.

1512 — Klaipėdos komtūrui buvo įsa
kyta Did. magistro virtuvei 50 galvijų Že
maitijoje užpirkti. — Ostpreussischer Fo
liant 34. —Zurkalowski, Studien... p. 41.

1513 — Livonijos kardininkų ordinas 
atsiskyrė nuo kryžiuočių ordino.

1517 — Klaipėdos miestas skundė Did. 
magistrui, kad žemaičiai neperka prekių ir 
reikmenų mieste, kaip tai nusakyta Ant
roje Torunės — 1466 m. — taikoje, bet ap
sirūpina visu kuo srities karčiamose. —

1517 m. birželio 5 — 11 d. — Klaipėdoje 
lankėsi Maskvos atstovas Davydovas Za- 
grjazskij'ir tarėsi su Ordino Did. magistru 
dėl sąjungos prieš Lietuvą — Lenkiją. — 
Forstreuter, Preussen und Russland, p. 85.

1517 m. rugpiūčio 24 d. — Did. magist
ras patenkino miesto skundą ir įsakė Klai
pėdos komtūrui patvarkyti, kad būtų vyk
domi taikos nuostatai. — Ordens Foliant 
39. — Zurkalowski, Studien... p. 41.

1519 m. sausio 15 d. — iš Karaliaučiaus 
buvo atgabenta per Užmari alaus krovinys 
į Klaipėdą. — Klaipėdos valdytojo (Statt- 
halter) laiškas Did. .magistrui, Ordens 
Brief Archyv.

1519 — užrašoma Karvaičių karčiama 
(Užmaryje). — Sembritzki, Kreis Memel, 
p. 8. i

(Bus daugiau)

Ordens Brief Archiv, Supplikation des 
Stettleins Mymmel.
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Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KUJMU
' I VILNIŲ

336 puslapiai. —- Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, w lengvai parašyta knyga apie 
Lietuva. Knyga galima gauti užėjus Į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaida.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu: *

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHKAGO g, H.LfNOfS



DR. ANNA BALIUKAS
AKIU. AU\: i

IR GERKLĖS LIGQS 
PRITAŠO AKINIUS 

2#H W. 43rd STREIT
Ofiso tehfu P Respect 84229
Rwid. tvlof.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree. uždaryta’

Rm. tol. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS
akušerija ir moterų ligos

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Talof.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penkta (lipniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rez4 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4^849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad, 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

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

Ekskursijos j Lietuvą. 
1972 metais

Walter Rask - Rąs^ianakas, 
pirmas pradėjęs vežti žmones j 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metą. Jo tvarkingai 
suorganizuotos ekskursijos vyk
sta sklandžiai, šią vasarą jo va
dovaujamas American Travel 
Service Bureau nuvežė 6 ame
rikiečių grupes j Lietuvą. No
rėjo daugiau žmonių nuvažiuo
ti, bet dėl vėlybos registracijos 
negalėjo to padaryti, nebuvo 
vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti Lie
tuvon net 10 grupių. Vienos 
ekskursijos bus 17 dienų, kitos 
po 21 dieną. Prie jų bus gali
ma prisijungti Čikagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vėliau besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Rašykite arba informacijų krei
pkitės tokiu adresu:
American Travel Service Bureau

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 6D643 

TeL: (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvieti

mus giminėms atvykti į Ameri
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais į visus, pasaulio, 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas. (Pr) .

Oi tos dainos, dainos— Josi 
lydi visą Lietuvio gyvenimą nuo Į 
lopšio, bgi seno artojo ir močiu
tės sengalvėlės. Lydi sielvarte, 
varguose, kovose, džiaugsme, 
meilėje, laimėje ir triumfe. Lydi 
darbuose, poilsyje ir pramogo
se. Niūrus ir liūdnas būtų mūsų 
gyvenimas be dainos.

Gaudė patrankos; sproginėjo 
bombos; nešini mirtį Lietuvos 
padangę raižė plieno paukščiai; 
Lietuvos žemę trypė svetimos 
armijos. Daug lietuvių buvo 
išblokšti į svetimus kraštus.

Aptilus karo gaudesiui, nors 
ir svetimoje padangėje, nors ir 
pavergtos tėvynės ilgesy, vėl 
suskambėjo lietuvių dainos. 
Kur tik susitelkė didesnis būre
lis lietuvių, tuoj steigėsi kvarte
tai, oktetai, chorai ir įvairūs an
sambliai. 1944 m. Vienoje at
kurtas Čiurlionio ansamblis, o 
1945 m. Hanau pabėgėlių sto
vykloje įsteigtas Dainavos an
samblis.

Trumpame straipsnyje neį
manoma apžvelgti visą Dainavos 
nueitą garbingą kelią ir atlik
tus gražius darbus, bet visgi 
kaip ką norisi prisiminti.

Ansamblio vadovų ir organi
zatorių priešakyje matome vi
siems žinomus lietuvių dainos, 
muzikos, vaidybos ir tautinių 
šokių puoselėtojus ir kūrėjus, 
kaip: Br. Jonušą, St. Sodeiką, 
VI. Adamavičių, Ignatonį, Gečą, 
G. Veličką, Eidrigevičiūtę - 
Sprindienę ir kitus. Dainavos 
ansamblio nuopelnai kėlimui 
lietuvių dainų grožio, reprezen
tacijai svetimųjų tarpe ir kurs-

rniF’’ A 1JIMT 
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DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos:- PR ^-9801 *-' 4 :

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS -

GRADINSKAS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Njuįis rez. telefa 448-5545

AM-FM RADIJAS
STEREO 

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

Ji" ..................... .. ■■■\
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67tb PI. WAlbrook 5-8063

' MOVING ’
Apdraustas perkraustymas 

ii j va i r iv atstumu, 
ANTANAS VILIMAS 

823 W«st 34 Haca 
TaL; FRontler $-1*82

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktike ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

tant ketuvižK -įmo židinio

CBKt&l UOSIUOSE J-AV 
ir Kanados miestuose. Dainavos 
dainos skambėjo ducagvs Ci
vic Opera ir Orchestra Hali, 
New Yorko Carnegie Hall, To
ronto Eaton Hali ir kitur. Vi
suomet aktyviai dalyvavo ir 
Dainų šventėse. Be lietuviškų 
dainų koncertų, atlikimo meni
nių programų bažnyčiose ir sa
lėse įvairių švenčių ir minėjimų 
metu, ansamblis yra davęs ir 
visą eilę originalių pastatymų, 
kaip tai: šokių ir dainų pynę — 
Kryžkelėje, Merkeho — Vestu
vės be piršlybų, Krumino — 
Pabaigtuvės, Steikūnienės — 
Vaidilutės, Veličkos —Nemunas 
žydi, M. Petrausko - Sarpaliaus 
operetę — šienapjūtė, Šimkaus 
kantatą — Atsisveikinimas, 
Gaidelio kantatą — Kovotojai 
ir kit

Sunku ir įsivaizduoti kiek 
darbo ir pasišventinimo į tuos 
visus parengimus įdėta tiek va
da vų, tiek ir visų ansamblyje 
dalyvavusių ir dalyvaujančių 
dabar. Tą galėjo atlikti tik dide
li lietuviškos dainos mylėtojai 
ir pasiryžėliai su daina tarnau
ti savo tautai. Be dainai skiria
mo daug valandų neapmoka
mo darbo ir asmeninių išlaidų, 
Dainaviečiai dar ir piniginėmis 
aukomis ne kartą yra parėmę 
ALTĄ, ir prisidėję kitur.

Praeitais metais jau suėjo 25 
metai, kaip Dainava dainuoja. 
Nesuspėjus kaip nors ryškiau 
tą garbingą sidabrinę sukaktį 
atžymėti, tai bus atlikta šiais 
metais, gruodžio 11-12 dieno
mis, operetės “Sidabrinė diena” 
pastatymu, Chicagoje, Marijos 
Aukštesnės mokyklos . selėje. 
Operetei libreto parašė A. Kai
rys, o muziką — B. Eudriūnas. 
Režisuoja Z. Keyalaitytė - Visoc- 
kienė; šokiai LjBrazdienės. Be 
choro operetėjėr dalyvauja so
listai: R. Mastięnė, D. Kučėnie- 
nė, Momkienėi J. šalnienė, A. 
Grigas, J. SaurŠnas, A. Gelažius, 
V. Radys, Ansapiblio vadovas ir 
dirigentas yra muzikas Petras 
Armonas. Prityrusių savo sri-

tyst menuunkų darinis leidžia 
manyti, kad gruodžio 
dienomis, turėsime malonią 
progą, pasigėrėti nauja Daina
vos dovana. P, Veselova

PAIEŠKOJIMAI
Aukštuolienė-ljuivydaitė Bar

bora, gimusi felšiuose 1916 m.,Į 
Juozo ir Barboros Nerintaitės 
duktė.

Gajauskas Kristupas, atvy
kęs 1912 (turėjęs 12 vaikų 
šeimą.

Galijotas Algirdas, gimęs 
1937, ir jo motina.

Galijotienė Kazimiera, Anta
no duktė.

Jasiehonis Emilija, gyvenusi 
Chicagoje ir Miami Beach.

Krasauskas Jeronimas ir jo 
sesuo Marijona, Jeronimo vai
kai.

Lapinienė Rozmierskytė Van 
da kilusi iš Kalvarijos.

Misiūnas Juozapas, Jurgio 
sūnus, gimęs Ramygalos vals
čiuje.

Mizaras Kazimieras, Antano 
sūnus, gyvenęs Detroite.

Motusas Robertas, Jackaus 
sūnus, gimęs 1901 Mažeikiuo
se.

Šimkevičius, karo metu gy
venęs Degučiuose, Tauragės 
apskr., pas Petrą Agintą.

Vilkelienė Daržininkaitė Ka
zimiera, apie 75 m. amžiaus.

Žebrauskienė Rozmiersky
tė Zofija, kilusi iš Kalvarijos.

Ieškomieji, ar apie juos ži
nių turintieji, maloniai pra
šomi atsiliepti 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
6147 So. Artesian Ave.
Chicago. Ill. 60629.
Tel. REpublic 7 — 8334.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečiv Pa- 
šalpink? klubo metinis balius įvyksta 
šeštadieni, spalio 30 dieną Hollywood 
Inn salėje, 2417 W. 43rd St. Bus ska
nių valgių ir gėrimų, gros Antano Va
liūno orkestras šolaams. Visi yra 
prašomi atsilankyti į šį parengimą. 
Nariai, kurie nedalyvaus, vistiek tu
rės užmokėti už bilietą. Baliaus pra
džia 7 vai. vak.

Visus kviečia Komisijos narės

VILIUI AUGUSTAIČIUI
mirus,

Jo žmonai ADAI ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime:

‘ ■ i

A. M. ir L LAISVĖNAį
M. ir M. NAUBURAI,
M. ir S. PURVINAI,
V. ir M. TRUMPJONAI,
P. ir B. SRUGIAL

Dešimties metų mirties sukaktis

E ŪD EI K IS 1
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I 

uiimritniiiHHntunHitHiiiniuiuuuttutuiiiiitiiinnuiiiiniimmuiuuimimwHiutinnunutuiiuinu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS .. GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
* ’ 1

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTj 
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., 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. 24 ir 8-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OnTHOFEOAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai Spociali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t t
VaL: 9 -4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
OSO West 63rd St., Chicago, HI. 40629 

Telef4 PRospect 65084

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus Įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vieniše žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 pat, 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACUOJE

A. A.

JUOZAS J. PRANOKUS 
mirė 1961 metų spalio 30 dieną ir 

palaidotas Lietuvių Tautinėse Kapinėse. 
Ilsėkis ramiai, brangus pusbroli!

JONAS JOKUBONIS

1 .J"11..... J! 'IW

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

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667£
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4110

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 
South Holland, Dlinoia
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į GARSUSIS PICASSO 
| SULAUKĖ 90 METŲ

f Pablo Picasso gimtadienis 
Suaidėjo per visą pasauli — 
televiziją, spaudą ir kitus mė
lio sluoksnius.

1881 m. spalio 21 d. Andalū- 
Žijoje, Ispanijoje žydų šeimo
je gimė visame pasaulyje da- 
<jar išgarsėjęs Pablo Picasso. 
'J'ėvas buvo dailininkas ir mo
kytojas. Matydama? sūnaus 
talentą menui, leido j j į mo
kyklą. 17 metų būdamas Pab
lo' puikiai piešė Andalūzijos 
ūkininkų portretus. Turėda
mas akademini išsilavinimą, 
HMMI m. nuvyko pirmą kartą i 
Paryžių, kur išbandė impre-

>- *
A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-6775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

sionistų tapybos technikas. Kai 
sugrįžo iš Paryžiaus, jo tėvas 
atidavė savo paletę ir teptukus 
sūnui, sakydamas: tu dabar 
geresnis dailininkas negu aš. 
Bet Picasso labiau traukė An
dalūzijos kalvose saulėje švie
čia nedideli, sukimšti balti na
meliai. Jam atėjo į galvą iš
bandyti naują tapybos stilių, 
atseit kubizmą, nes tie namu
kai sudaro grynai geometrinę 
sistemą — kontūrus, trikam
pius ir pan.

Nuo 1911 melu Picasso ga
lutinai atsisveikino su Ispani
ja ir ąpsigyveno Paryžiuje. 
Pradžioje Picasso buvo labai 
neturtingas. Kai kili jo kole
gos Paryžiuje ir Fontainebleau 
giriose vertėsi pakenčiamai, 
tai jis darė eksperimentus, ku
rių žmonės nesuprato ir ne
vertino. Kai Gertruda Stein su 
broliu Povilu nupirko už 100 
doleriu Picasso keletą darbu, c C C 7
tada pradėjo ir kiti pirkliai do
mėtis.

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
it -gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351B-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
« Anicetas Garbačiauskas, sav

1 ? TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
-- - ---

xzzzzzzzzzxzzzzzzxxzzxzxxz 
DĖMESIO!

KARPEN TERIS
- Porčiai — Garažai su durim —

* Priestatai.
Beismantų Įrengimai ir kiti Įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

■. JOE ŠUKYS
- ’ TEL. o82-7o9o
XZZZZXXXXZXXXZXXXXZ23SXZXX

REAL ESTATE.
HELP WANTED — MALE 

Darbininku Reikia

INC

fe i SAVI NAMAI NEŠĄLĄ2 BUTAI 57-TA IR KOLIN

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

4532 So. Kolin Avė.
An equal opportunity Employer.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

GENERAL FACTORY
We are hiring for General Factory. 
Starting rate $2.73 per hour. Must be 
able to pass Physical which- includes 

weiging at least 145 Lbs.
Those hired must be able to work ei
ther Day shift or Afternoon shift
Apply 
P. M. 
nicate

class. — Only those experienced 
construction, Trouble shooting, 

Basic electronics, and Control circuits 
need apply. This is a Day shift pos
ition and provides opportunity for 

overtime.
Must speak and understand 

English language.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
rw ŽEMAIS, NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJTMAI3

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. 1

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-223

Dabar Picasso gyvena pie
tinėje Prancūzijoje, įsitaisęs 
net keliose pilyse, kurios ap
tvertos geležinėmis tvoromis ir 
bet kas ten neįleidžiamas. Jo 
gimtadienio proga aplankė 
daug jo gerbėjų.

Picasso ir dabar daug dir
ba: jis skulptorius, kerami
kas, vitražistas, tapytojas kons
truktorius ir nėra tos meno ša; 
kos, kurios jis neįkąstų. M. Š.

NAUJAS L. FOTO 
ARCHYVO FILMAS

Praėjusį antradieni Jaunimo 
Centre kun. A. Kezys parodė 
filmą, kuriame Įamžinta aka
demija dr. K. Jurgėlos knygos 
apię 1863 metų sukilimą Lie
tuvoje pristatymo proga. Ano 
j e progoje buvo pagerbtas ir 
Antanas Rudis jo gimtadienio 
praga ir buvo atžymėtas Šv. 
Ksavero Kolegijos lietuvių kal
bos studijų atidarymas. Kny
gą finansavo ir kolegijos stu
dijas stambia pinigine auka 
parėmė Marija ir Antanas Ru
džiai.

Dabar paaiškėjo, kad tos iš
kilmės buvo nufilmuotos kun. 
A. Kezio. Akademijos dalyviai

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS I

I 
Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention

4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AYE.) 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8241 

....  —, r

Į SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA ;

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairią prekių.

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUYAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS 
I J J, II II ...LXL,„ - _ *

f ■ . ............     .i M

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai, Ugrų metų patyrimas,

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

—-— ■ _- - - -............ ............... _____ *

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

- ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Jdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

- NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Ulinoia 60608

■■ -■-! i » .... ----------------------------
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Dailininkė BARBORA MORKŪNIENĖ

į padovanojo savo paveiksią, kurį bus galima laimėti Naujienų bankete sek-
Į madienį. Be jos kūrinio laimingieji dar gaus dail. Magdalenos Stankūnie

nės ir dail. Aldonos Labokienės paveikslus.

Mon. thru Fri. 7 A. M. to 2 
Prefer applicants who commu- 
in English but will consider 

those who do not.

galėjo dar kartą pasiklausyti tos parapijos kunigas per pa
kalbėto] ų, artistų, daininin- mokslą
kų ir net patys save pamatyti melstis, kad būtų statomi pigių- 
garsiniame, spalvotame filme, jų butų namai Chicagos piet- 

Kun. A. Kezys pakalbėjo apie vakarių apylinkėse. Marquet 
Lietuvių Foto archyvo jau at- te Parko apylinkės gyventojai 
liktus darbus: Jubiliejinės skau tuo nepatenkinti ir tai išreikš- 

dvylikos žymių- darni spalio 24 d. surengė prie 
Jis tos bažnyčios demonstraciją.

— Spalio 31 d, yra. vaikų mėg 
stamiausia šventė — Hallowe
en dienos popietė. Pagal tra
dicijas, jie užsideda kaukes ar 
grimuoja savo veidus, apsi
rengia fantastiškais drabužiais 
ir eina lankydami kaimynus 
pasirodyti, taip pat pasirinkti 
dovanelių. Nesvetingiems kai
mynams gresia iš jų maži ne
malonumai. Vairuotojai ir vai 
kai yra raginami atsargumo, 
ypač prietemoje* , x

tų stovyklos, 
jų lietuvių ir kitus filmus, 
nurodė, kad pastarasis filmas 
apie Jurgėlos knygos pristaty
mo iškilmes irgi finansuotas 
Marijos ir Antano Rudžių. 
Jiems buvo įteikta viena to fil
mo kopija.

Su dideliu dėmesiu filme sa
vo žodžius ir veiksmus sekė tu 
iškilmių dalyviai: N. Užuba- 
lienė, prof. S. Dirmantas, Sta
sė ir Jonas Kelečiai, L. Baraus
kas, D. Kučėnienė, montažo 
autorius A. Baronas ir Rudžiai.

Šio filmo rodyme dar kalbė
jo S. Semėnienė, L. šimutis, A. 
Rudis ir M. Rudienė, pakvietu 
si visus prie vaišių stalo, pa
ruošto Alicijos Rūgytės ir jos 
talkininkių. A. P.c

— M ūsu 
Marquette 
mums rašo, 
bažnyčios esančios prie 70-tos
ir Washtenaw Ave. spalio 17 
d. biuletenyje buvo prašoma ir

korespondentas iš 
Parko apylinkės 
kad St. Adrian

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
Tek; REpublic 7-1941

z

ragino tikinčiuosius

— Dr. Anthony J". Bertąsias, 
gyv. Bridgeport© apylinkėje, 
gražiai paminėtas vietos laik
raštyje 50 metų medicinos dar 
buotės proga. Jis atvažiavo iš 
Lietuvos būdamas 12 metų ir, 
užsidirbęs pinigų Spring Wal
ley anglių kasyklose, baigė 
Chicagos Medicinos mokyklą. 
Be privačios gy dytojo ir chirur 
go praktikos, jis buvo pakvies
tas medicinos patarėju j Ame
rikos kariuomenės naujokų 
ėmimo komisiją, kurioje iš
buvo 25 metus. Už tą darbą jis 
gavo iš Prezidento specialią 
padėką. Dr. A. J. Bertašius yra 
Evangelical ligoninės štabo 
narys. W

— Konstancija ir Hermanas 
Hofer, gyv. Marquette Parko 
apylinkėje, šį savaitgalį šven
čia 25 metų laimingoj vedybi
nio gyvenimo sukaktuves.

INC.

An equal opportunity Employer.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkai ir Darbininkiy

71 METŲ NAŠLEI 
reikalinga lietuviškai kalbančio vyro 
ar moters pagalba. Ji yra nustojusi 
70% regėjimo, bet pajėgia apsitvar
kyti. Duodamas nemokamas kamba
rys naujai atremontuotame name. 
Tektų pasirūpinti baldais ir maistu. 
Telefonuoti 7764433 arba vakarais 

448-7726.

RENTING IN GENERAL
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU BU- 
TAS gazu šildomas 4d-tos ir Honore 
apylinkėje. Skambinti prieš 6 v. vak.

Tel. 776-6526.

BRIGHTON PARKE suaugusiems iš- 
nuomojamas 4 kambarių butas. Ap

žiūrėti galima susitarus telefonu 
Virginia 7-8935.

GAGE PARKE IŠNUOMOJAMAS 3 
kambariu butas. Tel. 778-6148.K • . J ' ‘ t . L \ 2 *

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

SAVININKAS PARDUODA 6 butų na
mą su baldais ir visais ' įrengimais. 
Geros pajamos. Nebrangi kaina. Li
ga verčia parduoti. Grand View 
Apartments. Mr. & Mrs. Stanley 
Shaltis. 732 Park Ave., Hot Springs, 

Ark. 71901 
•NAtional 3-5737

— Uršulės Aslrienės, ~ žino 
mo’ tautodailininkės, rankdarUl 

Į biii paroda atidaroma spalio 
į30 d. 6 v. v. Čiurlionio galefi-

iliustruodami gausiomis nuo
traukomis, ruošiamųjų lietu
viškų rankdarbių gamybos 
klasių proga. Parodomosios 
pamokos yra organizuojamos 
Balzeko Lietuvių kultūros mu 
ziejuje ir Ford City prekybos 
centre. Frank Zapolis, vienas 
iš šių klasių organizatorių, yra 
išleidęs knygą apie lietuviškus 
ornamentus.

Visas labai puikus, geresnis už naują, 
2 aukštų mūras su 2 dideliais butais 
po 5% kambarių, 3 dvigubo dydžio 
miegamieji kiekviename, patogiausios 
virtuvės su valgomaisiais jose. 2 ma
šinų garažas su patogiu iš gatvės įva
žiavimu. Ideali vieta Jūsų vaikų lai
mei. Skambinkite to jūsų laimės rak

to. Skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda 2 aukštų namą, 5 ir 5 kamba
rių, ir vieną pilnai įrengtą kambarį 
rūsyje. Šildymas gazu, karštu vande
niu? 2 automobilių garažas. Apžiūrė

ti tiktai susitarus šiuo telefonu: 
GR 6-3795.

BY OWNER
4 FLAT BRICK

2 fives and 2 fours, near Marquette 
Park. New furnace.

Good condition.
3-car garage.
RE 5-1851

5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50 
tas. 3 auto mūro garažas. Nai 
gazu šildymas. Aluminum lan 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko 
parko. $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Be 
kaip naujas. Aluminum langai. Iri 
tas šiltas beismantas. Naujas gara

! Blokas nuo parko. $38,500.
3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS, 

zu šildymas. Geros pajamos. Gr< 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,CH

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabir 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas į 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modemus bungal 
Liuksusinė vonia, kabinetų virti 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židii 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 a 
garažas. Marquette Parke. $28,(

4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 a 
mūro garažas. Naujas gazo šildyn 
Aluminum langai. Prie Maria Hi

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

CICERO —
22-tros ir Western Electric apylinkė
je 6 kamb. bungalow su 2 mašinų ga
ražu ir modernia vonia. Tik $2,000 
įmokėti. Išmokėti per 25 metus po 

; ■ $182.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 

BI 2-2162 arba LA 1-7038

LAI NUOMININKAI MOKA
2 aukštų mūras labai gerame stovyje 
su 3 butais. 6 dideli kambariai savi
ninkui. taip pat 5 kambarių ir 3 kam
barių butai paskolai išmokėti. 2 ma
šinų garažas. Labai patikima ir taupi 
karšto vandens šilima gazu. Labai ge
ra apylinkė i pietus nuo 55-tos gat
vės. žema $29,500 kaina privers jus 
džiaugsmingai šypsotis. Skambinkite 

stebukladariui:
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
• 254-8500

MŪRINIS 12 METŲ. 5 kambariai. 3 
miegami. Mūro garažas. Platus skly
pas. Oaklawn, prie 96-tos ir Cicero. 
Geras. Nebrangus. Tel. PR 8-6916.

joje; Paroda tęsis iki lapkri
čio 4 d. Ruošia Lietuvių Mote 
rų klubų federacijos Chiėagos 
skyrius. Paroda bus .atdara 
sekmadienį nuo 10 v, ryto, sa
vaitės dienomis nuo 7 v. v.

— Chicagos Pietvakarių laik 
raščiai gražiai aprašė lietuvių 
kalėdinės eglutės puošmenas,

♦ Dainavietė Adelė ir Zigmas 
Duseikai paaukojo “Dainavos” 
ansamblio statomos operetės 
reikalams §100.00. Operetei “Si
dabrinė Diena” libretą parašė 
rašytojas Anatolijus Kairys, o 
muziką komp. Bronius Budrifi- 
nas. šį naująjį veikalą matysi
me gruodžio 11 ir 12 d. d. Mari
jos Aukšt. Mokyklos salėje.

(Pr).

♦ Lietuvos Vyčių jaunieji tau
tinių šokių šokėjai dalyvaus 
Naujienų sukaktuvinio banketo 
programoje šį sekmadienį. Jie 
šoks tuos šokius, kuriais visai 
nesenai žavėjosi Palmer House 
viešbučio svečiai ir administra
cija, pakviėsdama dar kartą 
specialiai programai. Celia Ma
tui, Helen Pius ir Frank Zapo- 
lis yra jų mokytojai. Vietas ban
kete rezervuoti dar nevėlu. 
Skambinti tek HA 1-6100. (Pr).

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

VITALIS ŽUKAUSKAS
SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 

. BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė su kokteiliu $8.00 asmeniui.
Šokiams• gros George Joniko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE

♦ Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, UI. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Hl. 60608 arba skam-
binti HA 1-6100. Vakarienė sn 
kokteiliu 88.00 asmeniui.

— Į Naujienų banketą rei
kia važiuoti 63 St. Važiuojant 
iš rytų — nuo Halsted, Wes
tern, California, Kedzie ar pan. 
busas eina iki Narragansett 
Avenue, todėl bilietą reikia pa
imti su persėdimu. Vėliau 
reikia persėsti į busą Nr. 63A., 
kuris nuveš į Naujienų banke
tą VFW salėje — 7254 W. 63 
Street.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir pa; 
gė, centrinis šildymas, garažas, Bri 
t«n Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuše 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUKŪS BUNGALOW, ireng 
skiepas, garažas. Tuoj galima už 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 br 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa M 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įr 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALU
2951 WEST 63 STREET

436-7878

APYNAUJIS 2-jų butą gražus mt 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu v; 
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, ga 
žas. Gražioje vietoje prie parko. • 
$40,500.

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė 
vonia, alum, langai, karštu vandei 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.&

APYNAUJIS aukšto mūr., alų 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsL

ke. $36.500. .
GRAŽUS 4 BUTU mūr., alum, h 

gai, karštu vandeniu šild. jgazu, n 
dernios vonios. Mūr. garažas. M; 
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus ka 
pinis sklypas, 2-jų butų namui. O< 
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 
automobiliu mūro garažas, Marquet 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTAT.
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Butų nuomavimas^ Įvairūs draudim 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTAT]
4307 So. KEDZIE, CHICAGO

TEL. — 254-5551
4936 — 15th St, Cicero

TeL 652-1202

SAVININKAS PARDUODA
6 kambarių mūrinį bungalow 

3 miegami. 2 auto garažas s 
šoniniu įvažiavimu. Priimair 

rimti pasiūlymai.
7201 S. Talman Avė. 476-086

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus v 
sų rūšių namo apšildymo pečius i 
air-eonditioning į naujus ir senus n; 
mus. Įrengiu vandens boilerius 1 
stogų tinas (gutters). Darbas atli< 
karnas greit, spiningai 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

REMJKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”


