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VIENA IŠ DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ
Meksikoje rastas 23 mylių ilgumo 

požeminis aliejaus ežeras
MEKSIKOS MIESTAS. — Kaip arabai į Mekką, taip šian

dien į Meksiką iš viso pasaulio traukia pramonininkai su pasiū
lymais didžiulei aliejaus pramonei reikalingos mašinerijos: Mek
sika staiga pagarsėjo kaip viena didžiųjų aliejaus (naftos) pasau
linė galybė.

Čekoslovakija siūlosi Meksiką 
aprūpinti pumpavimo ir valymo 
mašinomis, Italija — aliejui 
transportuoti tankais, japonai 
kompiuterių dalimis, Jungtinių 
Valstybių pramonininkai — 
konstrukcijos priemonėmis, Va
karų Vokietija, Rytinė Vokieti
ja, Kanada ir Brazilija — visos 
lenktynių eina, norėdamos turė
ti naudos iš daug žadančios ką 
tik prasidėjusios Meksikos alie
jaus industrijos.

Dar prieš metus laiko Meksi
ka už. gąsdinančiai aukštas kai
nas pirko nevalyto aliejaus 
(naftos) po 60,000 satinių kiek
vienai dienai, sako Fulvio Žarna, 
Meksikos valdžios nuosavybėje 
esančios aliejaus komtiSnijos Pe- 
mėx (Petroleos Mexicanos) val
dybos narys.

“Mes buvome labai blogoje 
padėtyje. Mes bankrotąvome”, 
sako Žarna, “šiandien mes pa
tys eksportuojame po 110,000 
statinių kiekvieną dieną dar di
desnėmis kainomis. Ir tai dar 
tik pradžia”.

“Aliejus apmokės valstybės 
sąskaitas. Jei aliejaus pramo
nė nebūtų visos tautos nuosavy
bė, Meksika būtų žuvusi”, jis pa
reiškė. 1

Viso sujudimo priežastis yra 
ta, kad pietrytinės Meksikos rai
stuose buvo rasti labai turtingi 
aliejaus (naftos) laukai. Apskai- 
'čiuojama, kad ten yra visas po- 

• žeminis ežeras 23 mylių ilgumo, 
toli siekiąs į Meksikos Įlanką.

PEMEx nesiima spėlioti rastų 
aliejaus atsargų didumo kol bus 
išgręžta daugiau šulinių ir sve
timšaliams porfesionalams per
daug arti žvalgytis neleidžia. Bet 
aliejaus ekspertai yra tikri, kad 
Meksikos naftos turtai siekia 
mažiausiai 12 bilijonų statinių 
nevalyto aliejaus ir kad jau ži
nomi Meksikos naftos depozi
tai siekia iki 18 bilijonų (bilijar
du) statinių.

Kiti žinomi didžiausieji naftos 
depozitai pasaulyje yra Alias
kos aliejaus “laukai” apie 10 bi
lijonų statinių ir Saudi Arabijos 
__apie 165 bilijonus statinių.

“Kurią dieną mes, galbūt, nu
pirksime atgal Texas, o gal ir 
Kaliforniją pasididžiavo Re- 
mex pareigūnas.

IŠ VISO PASAULIO

4-4. c

Sekretorius sustos Japonijoje ir tarsis 
strateginiais piety Azijos klausimais

WASHINGTONAS, D. C. — Sekretorius Henry Kisingeris 
penktadienį išskrido į Kiniją, kad galėtų paruošti prezidento Fordo 
kelionę į Pekiną. Prezidenntas Fordas jau seniai buvo pasižadėjęs 
vykti į Pekiną ir pasitarti su atsakingais vadais apie pačią Kiniją 
ir tarptautinius santykius, bet reikalas buvo atidėliojamas. Pa
gal susitarimą, prezidentas Fordas turėtų būti Pekine ateinančio 
mėnesio viduryje, todėl sekretoriui reikia su kiniečiais išsiaiškinti, 
kokius klausimus kiniečiai yra pasiruošę svarstyti.

" x w

WASHINGTONAS. — Ko
mercijos departamentas prane
ša, kad JAV-bių prekybos su Ku
ba embargo praranda savo tiks
lą, kadangi pakilusios cukraus 
kainos duoda kubiečiams dau
giau pajamų, kurios juos įgali
na daugiau pirkimams išleisti. 
Tas embargo buvo įvestas 1962 
metais — trims metams praėjus 
po to kaip Castro pasigrobė val
džią Kuboje. Jungtinės Valsty
bės embargo gerokai sušvelnino, 
leisdamos savo kompanijoms ki
tose šalyse su Kuba prekiauti.

CHICAGO. — Gazolino kom
panija Shell, skaitoma antroji 
didžiausioji Amerikoje, numaži
no gazolino kainą vienu centu 
galionui, kas nereiškia, tačiau, 
kad būtų prasidėjęs bendras at
pigimas. Tai tik varžybos kom
panijų tarpe. Shell Oil kompani
ja Chicagos srityje turi apie 500 
gazolino stočių.

GARY, Ind. — Kai Roosevelt 
vardo aukštesniojoj mokykloj 
neišvardytas mokinys nušovė ki
tą mokinį Lamont Mosley, 16, 
išaiškinta, kad . Gary mokyklų 
personalui yra išduota 20 leidi
mų ginklui laikyti, tik ne moky
tojams ar mokiniams. Turintieji 
leidimus ginklą nešioti turi tei
sę tik po pamokų ir tik nesaugio
se apylinkėse. Bet Gary mokyk
lose daugelis mokinių nešiojasi 
ginklus, pasakė Gary mokyklų 
superintendentas.

OTTAWA. — Kanados valdžia, 
kuri prieš keletą dienų įvedė at
lyginimų (algų) ir kainų kont
rolę, pasiūlė kiekvieną, kas kon
trolę sulaužys, bausti iki 5 metų 
kalėjimo ir .mažiausiai 810,000 
piniginės baudos. Infliacija Ka
nadoje didėjanti po daugiau kaip 
11 nuošimčių per metus.

CANBERRA, Australi j a. — 
Senatas užblokavo Darmiečių 
valdžios biudžetą, tuomi iššauk
damas rimtą konstitucinę, poli
tinę ir, galbūt, industrinę kri
zę. Kelių tūkstančių žmonių mi
nia, susirinkusi prie parlamen
to rūmų,-protestavo prieš sena
to atsisakymą praleisti biudžetą. 
Mitingas atmetė reikalavimą 
skelbti visuotinį streiką, bet 
džiugiai sutiko Darbo unijų ly-> 
derio Bob Hawke pranešimą, kad 
į senato sukeltą krizę įsikišo ga
lingoji unija.

PARYŽIUS. — Ketvirtadienį 
YMCA Press kompanija paskel
bė Aleksandro Solženicyno nau
jai parašytą ir jos išleistą naują 
rusų kalba knygą, pavadintą “Le
ninas Ciuriche”. Prancūzų kal
boje ši knyga išeis iš spaudos 
sekantį mėnesį. Išleidžia Edi- 
tionns du Seuil, Paryžiuje.

NEW YORKAS. — Izraelis 
griežtai pasmerkė arabų politi
kierių pastangas apšaukti Zio- 
nizmu. Tokia “piktybinė” rezo
liucija, kurią arabų valstybės 
įteikė Jungtinių Tautų Visuo
tino Susirinkimo Socialinei, Hu
manitarinei ir Kultūrinei Ko
misijai, turinti tikslą ir toliau 
kiršinti Jungtines Tautas prieš 
Izraelį, pravardžiuojant jį “ra
sistų” valstybe ir siekiant torpe
duoti taiką Viduriniuose Rytuo
se. Manoma, kad komitetas tą
arabų rezoliuciją svarstys ir nu- tyrinėjo virusų ir vėžio santy-

Ikius.

Paveiksle matome estus, okupanto suvarytus į Talino didžiausią aikštę ir šokančius Estijos tau
tinį šokį, pagal muziką ir balsus, einanti į dešinę. Kaip pavergtoje Lietuvoje Leokadija Diržins- 
kaitė suvarė lietuviu jaunimą šokti susėdusiems partijos vadams, taip komunistai Taline suvarė 

estus pašokti komunistu partijos vadams.

TRYS AMERIKOS MOKSLININKAI 
APDOVANOTI NOBELIO PREMIJA
Visi pasižymėję vėžio ligų tyrinėjimu srityje

STOKHOLMAS, Švedija. — Trys amerikiečiai mokslininkai 
ketvirtadienį, spalio 16 d., buvo apdovanoti 1975-metų Nobelio 
■premija tiž Fiziologiją ir Mediciną; jie pasižyn^jbTyrinėjimais' 
apie spėjamą sąryšį tarp virusų ir vėžio<

Najieji Nobelio laureatai yra 
Howard M. Hemin, 40 metų am
žiaus, iš Wisconsino universite
to; David Baltimohe, 37 metų, iš 
Massachusetts Technologijos In
stituto, ir Renato Dubecco, 61, 
amerikietis, paskutinius 10 me-Į 
tų dirbantis Imperial Cancer Re
search Fund Londone, Anglijoj.

Du iš jų betirinėdami pradėjo 
abejoti virusų įtaka vėžio prasi
dėjimui žmonėse ir pradėjo tir
ti, ieškodami kokį santykį turi 
aplinkos tarša ir vėžys. “Aš ne
noriu numažinti tyrinėjimų svar
bos virusų srityje”, bet iki šiol 
gauti įrodymai yra, kad virusų 
rolė vėžio išsivystymui yra la
bai maža”, pasakė spaudos kon
ferencijoje Cambrige. Mas., Dr. 
David Baltimore, MIT tumorų

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Imperatorius 
džiaugiasi kelione 
TOKIJO, Japonija. — Japo

nijos imperatoriaus Hirohito, dvi 
savaites praleidęs kelionėje į 
JAV, antradieni grįžo į Tokijo

vėl pulti Siriją?
JERUZALĖ. — Sirija skelbia, 

kad Izraelis koncentruoja savo 
kariuomenę išilgai visą Golan 
aukštumose išvestą karo paliau
bų liniją. Izraelis kaltinimus ne
trukus užginčijo. “Mes ten ne- 
pasiuntėme nei vieno žmogaus, 
be to mūsų pozicijos ten yra ga
nėtinai saugios”, atsakė Izraelio 
pranešėjas.

Įtampa tarp Sirijos ir Izrae
lio dar labiau paaištrėjo, kai Iz-

ir pareiškė, kad jis- labai paten-' raefio armijos patruliai nušovė
kintas kelione į Ameriką. Japo
nai mažai tegirdėjo apie impera
torių ir jo žmoną, bet televizi
jos stotys perdavė jo vizitą pas 
prezidentą, New Yorke, Chicago
je, farmerio ūkyje ir kitose Ame
rikos vietose.

Patys japonai nežinojo, kad 
imperatorius visą laiką domėjo
si žemės ūkiu ir gyvulių augi
nimu. Jiems labai patiko, kai 
pats imperatorius paėmė į ran-

New Yorko miesto savival
dybė, nepajėgusi gauti 150 mi
lijonų dolerių paskolos, paskelb
ta bankrutavusia. Meras kreipė
si į vyriausybę, prašydamas pa
skolos arba paramos, bet niekas 
nepaklausė. Meras Beame krei
pės į darbininkų unijos pensijų j kas paršiuką ir atidžiai kalbėjosi 
fondą, paskolinti būtinai reika- su farmerio sūnumi, 
lingu pinigų, bet ir šie atsisakė 
skolinti.

♦ Jeigu Mao Cetungas ir čiu 
Enlajus negalės priimti prezi- 
de nto Fordo ir tartis su valsty
bių reikalais, tai prezidentui nė
ra prasmės važiuoti į Kiniją.

♦ Pietų Hanojų okupavę ko-

Joponai patenkinti imperato
riaus apsauga. Imperatorių sau
gojusioji Amerikoje policija bu
vo visur, bet niekur nelindo į 
priešakį ir nekliudė imperatoriui 
susitikti su žmonėmis. Japoni
joje imperatorius niekad nesu
sitinka su paprastais žmonėmis

virologijos tyrimu grupės vedė- munistai lūkuriavo, kol sugrįš įr neduoda jiems rankos, bet ja-
jas, kurio patyrimu ir Įsitikini- didesnis pabėgusiu vietnamiečiu

skaičius, bet praeitą savaitę jaumu geriausia viltis rasti vėžio 
gydymą yra ištirti aplinkos įta- pradėjo konfiskuoti pietų N iet-
ką vėžio plitimui, “čia yra tik namo dirbtuves ir kitas buvusias
roji vieta skirti fondus dabar’-’, pramonės įstaigas.
pasakė jis. "*■ Leon Jaworski pareiškė įsi-

Dr. Howard M. Temin, Wis- tikinimą, kad JAV konstitucijos 
consino universiteto profesorius, nereikia keisti dėl Watergate by- 
kurs specializavosi tumorų (vo- Veikiantieji įstatymai ir 
čių) tyrinėjime, taip pat yra įsi- kongreso komitetai gali patrauk- 
tikinęs, kad eksperimentai įro- ti teisman ir aukščiausiai sto- 
dys, jog daugumą vėžio vočių rinčius nusikaltėlius. Sam J. Er- 
žmonėse sukelia nevirusai. Jie I v’n ^a’P Pa^ nemano, kad JAV
vėžį vaizduoja kaip nenatūralią 
organizmo celę, iššauktą nena
tūraliais cheminiais poveikiais.

“Yra įrodyta, kad kelios me
džiagos, vartojamos industrijo- 
joje, gali sukelti vėžį”, perspėjo 
Dr. Temin, jų tarpe suminėda
mas asbestą, vinylį chloridą ir 
kaikuriuos pesticidus (chemikai 
lūs vabzdžiams naikinti). Jo nuo
mone, vėžio tyrimai šiandien la
biau reikia naujų idėjų ne kaip 
naūjų fondų.

Trečias Nobelio Premijos da
lyvis Dr. Renato Dulbeeco didžią
ją tyrinėjimų dalį atlikęs CIT, 
jau 10 metai kaip dirba minėta
me vėžio tyrimo institute Ang
lijoje. Jis jau nuo 1950 metų

konstituciją vertėtų keisti.
Portugalijos vyriausybė bi

jo, kad komunistai nebandytų 
suruošti perversmo. Premjeras 
Azevedo prižadėjo suvaldyti 
maištaujančius artilerijos dali
nius, o štabo viršininkas gen. 
Fabiano leido jiems pasilikti ka
ro tarnyboje. Komunistai yra ge
rai organizuoti ir naudoja kiek
vieną nuolaidą.

balsuos šį penktadienį.

Švedijos medicinos institutas 
Caroline iškėlė šiuos tris ameri
kiečius mikrobiologus už jų at
radimus, rodančius vočių viru
sų ir genetinių medžiagų tarpu- 
savę veiklą organizmo celėje.

Kol kas šiemet Nobelio premi
jas gavo 4 amerikiečiai ir 2 ru
sai.

ponams labai patiko, kai impe
ratorius sveikinosi su Amerikos 
politikais ir paprastais žmonė
mis.

Japonų spauda pakartojo kiek
vieną imperatoriaus padarytą 
pareiškimą.

Be to, prezidentas Fordas taip 
pat nori žinoti, su kuo jam teks 
kalbėtis, kai jis nuvyks į Pekiną. 
Prezidentas Fordas turėtų pasi
matyti su Mao Cetungu, bet iš 
Kinijos ateinančios žinios sako, 
kad vyriausias komunistų parti
jos vadas nesveikuoja. Kol jis 
sėdi, tai dar gali kalbėti su atvy
kusiais žmonėmis, bet jis nepajė
gia atsistoti, kojų raumens jau 
atsisako klausyti.

Oficialiu Kinijos premjeru yra 
čiu Enlajus, bet ir pastarasis 
jau ištisi metai, kai serga. Da
bar Ameriką pasiekusios žinios 
sako, kad jis tebėra ligoninėje, 
;kur -geriausieji gydytojai bando 
sustiprinti jo širdį. Čiu Enlajus 
jau turėjęs kelis priepuolius, nuo 
kurių negali sustiprėti. Dabar
tiniu metu kraštą valdo vice-

du Sirijos piemenis, norėdami 
juos išvaryti iš Izraelio okupuo
tos Sirijos teritorijos.

Aštuoniomis valandomis vė-'
liau Izraelis paskelbė savo versi- į prem ji eras Teng Nsiao-pingas. 
ją, kad tiedu piemenys prisiarti
nę prie tvoros, kuri išvesta tarp 
Sirijos ir Izraelio, bet pati tvo
ra toje vietoje yra Izraelio oku
puotoje pusėje.

Izraelis teisinasi, kad pakarto
tinų šaukimų piemenims, pasi
šalinti ir po kelis kartus paleis
tų perspėjimo šūvių, Izraelitai 
paleido į juos nutaikintus “pa- 
bauginimo” šūvius, bet izraelitai 
tuos piemenis nušauti nenorėję...

Jungtinių Tautų mandatas lai
kyti Izraelio ir Sirijos armijas 
atskirtas, baigiasi lapkričio 30 d. j rusai norėtų siekti taikos, tai 

-----------  , ; amerikiečių nebijotų. Maskva 
7flmn GTtinnlro rtilvn Įnori gauti kreditų Amerikoj, bet 

blUUlind, gHjlI ji nenori sustabdyti modernių 
WASHINGTONAS. — Val-I^nkly gamybą ir nenustoja gin- 

džios mokslininkai sako, kad vis klavus. Azijos ir Artimųjų Ry- 
daugiau vandens, naftos paimant karingas valstybėles. Maskva 
iš po žemės grunto, vis daugiau stengiasi pakenkti ir Egipto-Iz- 
tas gruntas leidžiasi. |raelio taikos siekimams. Nie-

Dalys Jungtinių Valstybių jau|kam ne apslaptis, kad Maskvos 
ranka yra pridėti ir Libane vyk-

j Jis informuoja ne tik Mao Ce- 
Itungą, bet ir čiu Enlajų. Sek
retorius Kisingeris pirma turės 
išsiaiškinti, su kuo kokius klau
simus kiniečiai norės aptarti su 
prezidentu Fordu ir praneš, ko
kį klausimai dabartiniu metu 
rūpi Amerikai.

Prezidento Fordo kelionė į Pe
kiną labai atidžiai yra Maskvos 
sekama. Sovietų Sąjungos val
dovai nenori leisti amerikiečiams 
patikrinti jų turimų atomo gin- 
lų sandėlių ir dirbtuvių. Jeigu

dabar smunka ir nebeabejojama, 
kad smukimas didės atitinkamai stančios žudynėse.
kiek per ateinančius dešimtme- Teisybė, kad Pekino vyriausy-
čius iš požemio bus išpumpuota i bei nepatinka tibetiečiu šokiu 

w • «• • I A IZAIO nPTvandens ir aliejaus. ansamblio veikla Amerikoje, bet
U. S. Geological Survey nau- Pekinui rūpi ir kiti Amerikos 

jajame pranešime rašoma, kad;u^®nI° politikos klausimai, 
mažiausiai!,300 ketvirtanių my-jPr^e® kapitalistinę Ameriką Pe
lių Kalifornijos San Joaquin Slė- Kinas tebevaro savo propagandą, 
nyje žemė nuo 1920 metų nusi-į^et NIao Cetungas nenorėtų, kad 
leido daugiau kaip per pėdą. amerikienri atšauktų karo j ė-

Sritis aplink Baytown, Texas, j ?as Pietų Korėjos. Jei Pietų 
netoli Hounston pradeda daug Korėjoje nebūtų Amerikos dali- 
nukentėti nuo potvynių ir ant- n^» ^u°j niaskviniai komunistai 
plūdžių, kadangi ten nuo 1920 1 šiaurės jau butų užėmę visą 
metų žemės paviršius yra nu
sileidęs daugiau kaip 8 pėdas.
Iki 1980 metų spėjama, kad dar
trimis pėdomis nusileis. Pana
šios problemos pradeda pasireikš
ti Louisianos, Arizonos ir Ne- 
vados dalyse.

Pietų Korėją.
Kisingeris sustos Japonijoje 

skrisdamas į Pekiną ir grįžda
mas atgal. Pekine jis planuoja 
būti nuo pirmadienio iki ketvir
tadienio.

Lenkijos užsienio ministrasAgrikultūros sekretorius Eerl Butx, Į
patyręs, k»4 šiais metais Ukrainos ja- į Olszewski aptaria SU Vakaru V O- : O R. A. S
vu derlius menkas, pareiškė, kad ..... x , ... _ ________
JAV turės parduoti daugiau javų. I kietuos užsienio ministru Gen-!
jis yra įsitikinęs, kad javy pardayi-1 scher Helsinkio konferencijos j Vėsiau, debesuota.
rrMS U*kams”ir vUam*'kraštu* oltin'n"Į priimtus nuostatus. • Saulė leka 7:06, leidžiasi 6:05.



Spauda komunistų melo tarnyboj
Skaitau įvairių pakraipų, 

spaudą, bet niekur tiek meto, 
Storinių faktų klastojimo ne
rasime kaip komunistų lei
džiamoje spaudoje. Net keista, 
kad žmonės, patekę į komu- 
nisf.ų eiles, ar persisamdę par
tijai rašy tojai, pamina po ko
jomis spaudos etiką — viską 
apverčia aukštyn kojomis: me
lą, pagal reikalą verčia tiesa, 
o tiesą melu, jei tik yra nau
dinga komunistų partijai, Ko 
munistų partija laiko save ne
klaidinga, o kaip apie “neklai
dingą” nieko negali būti rašo
ma neigiamai. Visa spauda 
yra griežtoj komunistų kontro 
lėj. Laisvos spaudos — ne ko
munistų leidžiamos ten nėra. 
Visi spaudos darbuotojai, nori 
ar nenori, turi rašyti pagal par, 
ii jos nurodymus. O tie nuro
dymai — įsakymai labai aiš
kūs: šlovingoji partija ir jos 
vadai, lyg ant šakių, turi bū
ti keliami į aukštybes, garbi
nami, o jų didieji nusikalti
mai, kaip Katyno žudynės ir 
kiti, turi būti priskirti kitiems 
— negi išmintingoji, šlovingoji' 
partija darys tokias niekšybes! 
O tokių nežmoniškų niekšybių 
komunistų partija savo tautai, 
o ypač pavergtoms tautoms, 
yra padariusi begales. Tiesos 
apie komunistų padarytas niek
šybes spaudoj neleidžiama ra
šyti. Negi rašysi, kad komu
nistai smurtu pavergė Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir kitas tautas, 
kad kankino, žudė žmones,

£rūdo i kalėjimus, trėmė j Si
biro vergų stovykUa, (Išnai
kino 400.000 lietuvių). Čia ir 
prasideda melo kūrybą; tau
tų pavergjmą vadina — tautų 
išlaisvinimu arba savanorišku 
prisijungimu, žmonių ašaras, 
kančias vadina liaudie^ džiaugs 
mu, komunistų vergiją — pa
vyzdingiausia demokratija, rin
kimų parodiją — demokratiš
kiausiais pasaulyje rinkimais.

Komunistai, kad daugiau pri 
duotų savo skelbiamiems me
lams svarumo, stengiasi kal
bėti darbo žmonių — liaudies 
masių vardu, o toji liaudis jo
kio balso neturi krašto valdy
me, o turi tik klausyti partijos 
įsakymų ir vergiškai lenkty
niauti — pagaminti kuo dau
giau komunistų aristokratijai 
gėrybių.

Lietuvos pavergimą komu
nistai vadiną išsikovota lietu
vių laisve. Po šia melo skrais
te yra' paslėpta Lietuvos ko
munistų juodųjų darbų dalis. 
Kada Lietuvą pavergė rusai, 
Lietuvos komunistai įgijo lais
vę persekioti lietuvius, trem
ti juos Sibiran, kišti į kalėji
mus ir tą savo įgj'tą, kitaip 
tariant pavergėjo duotą “lais
vę” komunistai, vadina visos 
lietuvių tautos laisve. Juk 
visiem- yra žinoma, kad Lie
tuva pavergta ir lietuviai jo
kios laisvės neturi. O toji ko
munistų skelbjama “išsikovota 
laisvė’* 'yra Lietuvos ‘ pavergė- 

Į jo suteikta Lietuvos komunis-

tainš tek? nekaltus vi
lietuvius, kurie nenori Maskvos 
vergijos užkrauto jungo.

Komunistų spaudos melo 
klasikiniai pavyzdžiai: ‘’Lie
tuva pasiskelbė darbo žmonių 
valstybe ir šią sukaktį laiko 
brangia tautos švente”.

Lietuva jokių pasiskelbimų 
nedarė, nes pavergėjas prime
tė smurtu savo vergų imperi
jos santvarka. Be to, Lietuva 
ir buvo darbo žmonių valsty
bė ir jai nereikėjo tokia skelb
tis. Kas gi Lietuvoj laiko Lie
tuvos pavergimo datą brangia 
tautos švente? 1 Juk dar lietu
viai neprarado sveiko proto.

O parsidavėliai rusams, ku
riems Lietuvos pavergimas yra 
džiaugsmo šventė, neturi teisės 
kalbėti kitų lietuvių vardu. 
Lietuvoje nėra tokių kvailų 
žmonių, išskyrus parsidavėlius 
rusams, kurie Lietuvos paver
gimo dieną laikytų brangia 
tautos švente. Kiek lietuviams 
buvo brangus žudikas Stalinas, 
tiek brangi ir jo primesta lie
tuviams šveųtė.

Komunistai savo spaudoj 
skelbia melą, bet nemėgsta tie
sos, kurią atskleidžia svetur 
gyvenantieji lietuviai. Pagal 
juos: “įsikūrę užjūryje dalis 
buržuazinės Lietuvos veikėjų, 
straipsniais, kalbomis, memu
arų knygomis, stengiasi suda
ryti nepalankų tų įvykių vaiz
dą —- sumenkinti tarybinės 
santvarkos įkūrimą. Kad ko
munizmo, girdi Lietuva nepri
ėmusi, nes jis buvęs svetimas 
tautinei dvasiai,”

Tenka pasakyti, kad -lietu-

viai gyvenantys užjūry) ueklas Lietuva nėra turėjusi 
toja faktų, ar tai savo kalboae/ Komunistai teigia: 
straipsniuose, ar išleidžiamo- klausomos Lietuvos 
se knygose visur rašo tiesą apie sveikino liaudies masės”. 
Lietuvos pavergimą. Lietuvos 
pavergimą — nevadina išlais
vinimu, žmonių kančias — 
džiaugsmu, komunistų pada
rytas nežmoniškas niekšybes 
nedangsto Lietuvos darbo žmo
nių, ar liaudies vardu, bet jas 
priskiria tikriesiems kaltinin
kams. Lietuvių kančioms, ku
rias suteikia Lietuvos paver
gėjas, užjūrio lietuviai yra jaut
rūs, o ypač kurias tenka lietu
viams patirti nuo lietuvių ko
munistų, norinčių įsiteikti vy
resniam broliui, juk yra daug 
skaudžiau, ‘kada savas šuo 
įkanda, negu įkąstų svetimas. 
Užjūrio lietuvių spauda kelia 
viešumon visokius Lietuvos iš
davikų kenksmingus darbus 
Lietuvai. O tokių Lietuvos iš
davikų Judų yra Lietuvoj. Kris 
tus yra pasakęs Judui, kad 
“jam būtų geriau, jei jis būtų 
negimęs”. Taigi ir Lietuvai 
būtų geriau — mažiau lietuvių 
išnaikinta, jeigu jos išdavikai 
būtų negimę.

Taip pat lietuviai nesisten
gia suniekinti tarybinės sant
varkos įkūrimo Lietuvoj, o ra
šo tik tiesą, kad Lietuvoj jokios 
tarybinės santvarkos įkūrimo 
nebuvo , o tik rusai, pavergę 
Lietuvą, smurtu primetė lier 
tuviams rusų vergiją. Kad lie-, 
tuviai komunizmo nepriėmė, 
tai šimtaprocentinė tiesa, o 
nepriėmė todėl, kad komunis
tai nešė Lietuvon ne komuniz
mą, o žiaurią vergiją, kokiosjjuj.

“Nepri- 
Žlugimą

Pavergėjas ir saujelė Lietu
vos piliečių Maskvos bernų, 
gėdydamiesi savo darbų, ban
do prisidengti liaudies masių 
vardu. Kur gi buvo tos liaudies 
masės? į Kelios dešimtys Lie
tuvos žydelių, keliolika rusų 
— kacapų, viens kitas lenke
lis, na, ir mažas būrelis komu
nistų propogandos sukvailin
tų lietuvių. Tai ir viskas, bet 
Stalino saulės apakintiems jo 
tarnams pasirodė, kad tai ma
sės. Tai tik savęs apgaudinė
jimas, apsimelavimas spau
doj. Jeigu jau tokios masės 
lietuvių sveikino Nepriklauso
mos Lietuvos žlugimą, tai ko
dėl prievarta brukamas Lietu
von kaniunizmas pareikalavo 
begales lietuvių gyvybių, trė
mimų į Sibirą, spaudos laisvės 
atėmimo. Visa Lietuvos žemė 
paplūdo krauju ir ašaromis. 
Lietuvos sūnūs, dukros, kurie 
ipuošė, kultūrino gimtąjį kraš
tą — dalis jų buvo komunistų 
išžudyti, kiti ištremti į Sibiro I 
vergų stovyklas. Ar tai liudija,! 
kad Lietuva pasirinko komu
nistų atneštą vergiją, ar tai 
liudija, kad sveikino pavergė
jus liaudies masės? Tai liudi
ja begėdišką komunistų melą 
ir žemą moralę ir dešimtimis 
metų kartoti tą patį melą ?

Ka reiškia komunistu tvir- c 
tinimas, kad niekur nėra taip 
branginamas darbo žmogus, 
kaip komunistų sukurtam ro-

mimais j darbo vergų stovyk džiauninkai 
Ims,, į psichiatrines ligonines, 
vertimas prisipažinti prie ne
padarytų nusikaltimų, reika
lavimais išdavinėti — įskun
dinėti savo draugus, brolius, 
seseris, tėvus. Iš ūkininkų at
ėmę žemę padarė juos komu
nistų dvarų vergais ir per die
nas komunistų varovų gainio
jami — raginami lenktyniauti, 
gaminti daugiau gėrybių, kad 
išmaitintų komunistų partijon 
sulindusius veltėdžius — nau
jąją šių dienų klasę, saugo
jančių komunistų sukurtos ver
gų imperijos galybę ir jos pa
dalinius: darbo vergų stovyk
las, kalėjimus ir pavergtas tau 
tas. Kiek gi tas komunistų my
limas darbo žmogus uždirba? 
Na gi tik tiek, kad pusbadžiu 
galėtų šiaip taip pragyventi ir 
tai dar prie uždarbio turi dasi- 
vogti (kombinuoti).

Komunistai skelbia: “žemę 
gavo tie, kas ją dirba, žemė 
perėjo į tikrųjų jos šeiminin
ku rankas”.

Kiek čia daug sumeluota. Iš 
tikrųjų šeimininkų — lietuvių 
ūkininkų žemę ir gyvulius pa
vergėjas 
padarė 
vergais,
į vergų darbo stovyklas. Ir da
bartiniai komunistu dvaru bau- C

atėmė — ūkininkus

kitus ištrėmė Sibiran

neturi jokios tei- 
o tik verčiami už 
atlyginimą dirbti.menkiausią

Ka* gi yra tie tikrieji žemės 
šeimininkai. Tik žinoma, ne 
tie, kurie tą žemę dirba. Visą 
žemę — komunistų dvarus val
do Maskvos prisiųsti viršinin
kai. lietuvių komunistų parti
jai padedant, bet jos bosas, vy
resnysis brolis, rudenį apva
gia visus lietuvius — išsiga
bendamas didžiausią dalį lie
tuvių sunkiu darbu priaugin
tų gėrybių. Taigi žemė perėjo 
ne į tikrųjų šeimininkų rankas, 
o pavergėjo, kuris begėdiškai 
sauvaliauja po Lietuvos žemę 
prievartaudamas tikruosius 
šeimininkus — lietuvius.

(Bus daugiau)

SKA i TYK PATS IR PARAGINK
KITUS JKAimi
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CRANE SAVINGS and Loan Association

B. R. PIETKIEWICZ, Pres. 

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA 

7rvr Mokama 4 metą 
/O Cerfiftkatams. 

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.
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VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

Tel. LAfayette 3-1G83
AUTOMOBILIAMS

Mokama 1 mėty 
Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
ar daugiau.

' « ■/

ACCOUNTS
Taupmenos padėtos Į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos dienos duoda peino dividendą už visą mėtėsi, 
DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

Tenka pasakyti, kad niekur 
nėra tokio žiauraus liaudies — 
darbo žmonių prievartavimo 
kaip komunistinėje santvarko
je. Darbo žmonėms uždraus
ta laisvai pareikšti spaudoj sa
vo mintis — jų vardu kalba iš
mintingoji komunistų partija. 
Jei nors vieną neigiamą žodį 
apie komunistus ar jų santvar
ką ir .tave paskelbs liaudies 
priešu, ir ištrems i darbo ver
gų stovyklą.

Taigi tikrieji liaudies prie
šai yra komunistai, bet jie 
skelbiasi spaudoj darbo žmo
nių mylėtojais. Kuo gi ta ko
munistų “meilė” pasireiškia 
darbo žmonėms? Trumpai 
galima atsakyti: grūdiniais į 
kalėjimus, kankinimais, trė-

INSUREDg
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JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANA į LIETUVĄ IR USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI • 
ŽINOMOS FIRMOS' . U

(LICENSED BY VN EŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

In the first six months of this year 
we paid $5,154,694.49 to our cus
tomers. This was the interest they 
earned on their savings accounts 
with us. ' ;, ■: _

It pays to come under our wing. 
We pay higher interest than any com
mercial bank. We compound it daily. 
And you can save by mail if it’s 
more convenient

Home Office
4192 Archer Avenue (At Sacramento) 
Chicago. Illinois 60632
847-1140

Downers Grove Branch 
51 (Ml Forest Avenue
Downers Grove. Illinois 60515 
063-1140

tuUM. W0USMG
L£N OCR

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 —Tel.: 581-6590—581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pri

statymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių au

dinių, taip pat maisto produktu, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, te
levizijos imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR 
gyvenantiems giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū- ’ 
sų skyriuje. • >

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniai? nuo 
9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street_______
BALTIMORE 31, MD. _ 1900 Fleet Street ________
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
BUFFALO 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue______
CHICAGO 22, W. — 1241 No. Ashland Avenue_____
CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 Street____
CHICAGO, ILL. 60609 — 1855 West 47 Street_____
CLEVELAND 13, Ohio — 1028 KenUworth Avenue___
DETROIT 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue------
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 .......
HAMTRAMCK, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 
HARTFORD 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue___
LOS ANGELES 4, Calif — 159 So. Vermont Avenue 
MIAMI BEACH, Fla. 33139 1201-17 St. ______________
NEW YORK 3, N. Y. — 78 Second Avenue________
NEW YORK 3, N. Y. — 141 Second Avenue_______
PHILADELPHIA 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue____
PHOENIX, Arix. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy 
RAHWAY, N. J. — 47 Eart Milton Avenue________
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue 
SILVER SPRING, Md. — 622 Elsworth Dr 
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street  
TRENTON 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue 
UTICA, N. Y. — 963 Blecker Street

- ..._ ------ . —- -. - - ....... ---- -

- 435-1654
- 3424240
- 633-0099
- 895-0700
- 4*6-2816
- 925-2787
- 376-6755
- 771-0496
- 365-6780
- 343-0494
- 3654740
- 2494216
- 3*54550 
3054734220
- 674-1540
- 475-7430
- .7694507 
602-942-8770
- 381-8*00
- 2574330
- 5894464
- 475-9746
- 3924306
- 732-7476
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PETR. TARUTIS

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS
Jo gimimo 100 mėty jubiliejui. Biografijos duomenys. 

Jo kūrybos momentu apybraižos.
(Tęsinys)

Be to, dabar mes jau spėjome 
pažinti Čiurlionio subtilų būdą. 
Mes jau įsitikinome, koks jis 
buvo santūrus santykiuose su 
žmonėmis. Vis atsiprašinėdavo, 
vis stengėsi palikti patį švelniau
si įspūdį sutiktam asmeniui. Tad 
įsigilinę į anksčiau patiektą 
Žmuidzinavičiaus atsiminimų pa
straipą, jeigu dar neturime ko
kio nors aiškaus įtarimo, tai jau 
abejonės nejučiomis atsiranda. 
Čia kažkas, šiaip ar taip, bet grei
čiausia kitaip...

Kas būtent paskatino Čiurlio
nį pasakyti; “išvažiuoju ir dau
giau nebegrįšiu”?, žmuidzinapi- 
čiaus nusakytas pasikalbėjimas 
jokiu būdu nepateisina ir neiš
plaukia iš jo eigos bei turinio 
toks griežtas Čiurlionio atsisvei
kinimas su Vilnium ir pačiu kal
bamų atsiminimų autorium.

Gal kas nors prisimins anks-

kia prisiminti, jog tuojau jis pri
dėjo, jog jis pasiryžęs bendrai 
veikti ir jo pagalba lietuviams 
esanti reikalinga.

Keista, kad Žmuidzinavičius 
bando mesti kažkokį šešėlį Čiur
lioniui, neva, jis pernelyg susi
jaudinęs kalbėjo apie Tautos Na
mus. Bet apie tai jau senai kal
bėjo ne tik pats Čiurlionis, bet 
ir kiti lietuviai šviesuoliai. Juk 
kaip tik tais laikais buvo renka
mos aukos Tautos Namams, o 
pats Čiurlionis viename susirin
kime viešai buvo pažadėjęs pa- 

I dovanoti Tautos namuose numa
tomam įsteigti meno muziejui 
visus savo paveikslus. Ir nėra 
pagrindo stebėtis, kad Čiurlio
nis minimo pasikalbėjimo metu 
galėjo užsiminti apie Tautos Na
mus. O žinodami Čiurlionio pa
linkimą galvoti ir kalbėti plates
nėmis kategorijomis, neturime 
stebėtis dėl jo vaizduotėje gims
tančių didesnio masto projektų.

Taigi, nenoromis susidaro toks 
įspūdis, kad šis jų abiejų pasi
kalbėjimas Žmuidzinavičiaus at
siminimuose patiektas taip, kaip 
norėjo pats vienas Žmuidzinavi
čius. Tie atsiminimai arba nu
glaistyti, arba neišsakyti iki ga
lo. Tuose atsiminimuose neabe
jotinai buvo nuslepiami momen
tai.

O dar keisčiau, kad Čiurlionis
toks uolus, jog rašydamas So
fijai primena įvairius savo būk- 

tesnį Čiurlionio posakį, kad “su lės net menkus momentus, kaip 
broliais lietuviais sunku dirbti pavyzdžiui, kiek dar dešros tu- 
bendram labui”, tai čia pat rei- ri ir su kuo susitikęs, bet apie

JŪSŲ NAMĄ

ERWIN J.

MICHAELS
4637 So. Archer Ave.

(Prie 47-tos) 254-8500
MEMBER

Inter-City Relocation Service

SUS 
7,000

TAIP PAT
CHICAGOS
MIESTŲ JAV-SE PER RELO

PARDUODAME 
PRIEMIESČIUS IR

PER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

PER ANNUM 

$5000 or more 
minimum 

30 months

ką kalbėjo, apie šį savo susitiki-. le, nepyk ant manės, jeigu Tau tuo reikalu kreiptasi į jį, bet -jis i 
mą su Žmuidzinavičium nė vie- j nepatinka. Gal kiek tamsu, bet dar galutinai nenusprendęs, ko- I 
nu žodžiu neužsimena nei pir- i dangus čia baisus, niūrus”. , kiu būdu lietuviai turės repre- 
mame, nei vėlesniuose savo laiš- ' “šiandien saulė skaisčiai švie- zentuotis. Tarp projektų jis su-' 
kuose, rašytuose iš Petrapilio, j čia ir dabar matau, kad galima mini senovinę lietuvių pilį, Tra-
Susidaro tam tikra mįslė, kurios i bus dirbti... daiktus išdėsčiau, kų pilies griuvėsius, lietuvišką v • * • x • • • « ! __ » i • • • Inegalima įminti, kadangi visi da
lyviai jau yra mirę.

Paskutinė žiema Petrapilyje

Atsisveikinęs tuo keistu bū
du su Žmidzinavičium Čiurlionis 
1909 m. lapkričio pabaigoje atsi
dūrė Petrapilyje. Ir vėl įbrido 
į tą patį skurdą, kokį jau buvo 
patyręs praeitą žiemą gyvenda
mas Petrapilyje. Jo nuotaikos, 
vasarai pasibaigus, matyt, stai
giai pasikeitė. Netrukus turėjo 
atvažiuoti pas jį Sofija,, o jis 
pinigų visai neturėjo ir krimtosi. 
Sofijai jis rašė;

“Zuliuk, mažuti mano, ar Tu 
žinai, kad aš esu dabar tame 
pačiame kambary, kuriame mes 
jau gyvenome. Prisiminimai taip 
ir skverbiasi... jau greit metai, 
kai visa tai buvo, o mes tokie pa
tys, tik liūdna, kad toli nuo vie
nas kito... Buvau pas siuvėją, da
viau 10 rublių, apsidžiaugė, pa
kvietė arbatos ir supažindino su 
savo žmona. Klausinėjo apie Ta
ve ir sakė, kad Tu esi visos Lie
tuvos grožis. Buvo malonu klau
sytis...

Eisiu pas Dobužinskį sužinoti 
kas bus su parodomis. Turiu pa
gauti č. Sasnauską, man rodos, 
jis padės surasti darbo”. '

...“Kai aplankiau Sasnauską, 
jis buvo vaišingas, muzikavome 
nuo 6 iki 10 vai. vakaro. Sasnaus
kas dedikavo Tau vieną iš savo 
kūrinių — “Karvelėlį”. Užra
šė taip: “Pavedu J. M. Sofijai 
'Čiurlionienei-Kymantąitei “Pa
sakų” autorei”. Susijaudinau, 
padėkojau, net pasibučiavome. 
Jis suko man galvą dėl konserva
torijos Vilniuje, kad būtinai aš 
turiu būti tos konservatorijos 
direktorium. Sasnauskas net ža
dėjo pagelbėti Tautinei Konser
vatorijai leidimą iš valdžios gau
ti”.

. Artimiausiame laiške jis 
džiaugiasi, kad, “jau turiu butą 
— kambarys palyginti didelis, 
du langai į saulėtą pusę, yra so
fa, net trys staliukai, veidrodis, 
spinta drabužiams, komoda, pen
kios kėdės, du foteliai ir etažerė 
knygoms. Su kuru, patarnavi
mu, šviesa ir dviem virduliais 
kasdien — 27 rubliai mėnesiui. 
Tai nebrangu. Pastatysiu dar 
vieną lovą, yra paravanaš ir bus 
kaip nors gerai. Tik Tu, Motu-

PAID QUARTERLY AT
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

PER ANNUM 

certificifes 
$5000 or more 

4 year min.

PER ANNUM

$1000 or more
1 year min.

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL.: LA 3-8248

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato pal^ dang paveikei^ Kaina 12-00. 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Anxmbliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiai egzempliorių, 

nemoka palto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arija pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adrera:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SIl, Chicago, Illinois 60608

Mes padidinome savo štabą greitai tvarkyti jūsų siuntas 
Duokite mums savo siuntinius. Mes viską atliksim jų 

pristatymui.

drabužius į spintą, baltinius į j girią su senu ąžuolu, 
komodą, knygas į etažerę — Šva
žu ir tvarkinga. Sėdžiu sau,, kaip 
ponas, ir rašau savo Zuliukui 
laišką”...

“Net gėda prisipažinti, — vėl 
jis rašo Sofijai, — kai užmokė
ju už kambarį 27 rublius, pali
ko man apie penkius rublius. Lei
dau palyginti taupiai visam kam, 
bet grūdelis prie grūdelio ir su
sirinko daug. Bet dar galiu eg
zistuoti su tais pinigais kokias 
dešimt dienų. Rūkytos dešros 
turiu dar daug, sūrelį nepradėtą, 
šveicariško sūrio gabalą”..,.

Dobužinskis pažiūrėjo mano 
paveikslus, labai džiaugėsi ir nu
tarė paimti penkius į Maskvą. 
Nors neduoda vilties, kad jie pa
rodoje bus išstatyti. Mat, ten 
parodos reikalus tvarko tokie, 
kurie yra man nepaprastai prie
šingi, kaip Perepliotikovas, Vi
nogradovas ir baronas von Klod- 
tas. Kai vakare paveikslus nu
vežiau pas Dobužinskius, atėjo 
Somovas, įtakingas Petrapilio 
meno pasaulyje dailininkas. Jis 
apžiūrėjo paveikslus, bet Dobu
žinskio entuziazmo nepalaikė, tik 
pasakė: “...taip, tai labai gražu, 
bet Nikalojau Konstantinovičiau, 
jūs .tartum prie žemės priartė
jote — šiemet jūsų paveikslai 
suprantamesni”. Ta proga Do
bužinskis dar pridėjo: — “Pa
veikslai šiemet turiningesni ir 
gilesni”.

Kaipo džiaugsmingą naujieną 
jis praneša Sofijai: — “Įsivaiz
duok, turiu jau vieną pamoką. 
Sasnauskas man pasiūlė. Kaž
koks vargonininkas norėjo mo
kytis harmonijos, o kadangi jis 
stokodamas laiko ir sveikatos, 
pamokų neduoda, tai perleido 
man. Susitarėme du rublius už 
valandą ir tik sykį į savaitę. Ką 
gi, gerai ir tai. Vargšas bernio
kas, matyt, labai nori mokytis, 
dirba vargonininku, gauna 25 
rub. ir iš tų pinigų turi pragy
venti ir imti pamokas, ir piani
ną turės nuomoti, ir dar brolį 
turi išlaikyti, kurs įstatytas į 
mokyklą kažkur provincijoj. Ma
čiau, kad jam per sunku, tai pa
siūliau tokią kombinaciją. Jis 
gyvena labai toli, net Vyborgo 
pusėje, taigi, jeigu pamoka pas 
jį, tai du rubliai, jeigu pas ma
ne, tai pusantro. Labai nudžiu-- 
go. Jau vieną pamoką turėjom, 
buvo toks patenkintas kad iš 
karto užmokėjo ir už antrą pa
moką. Mano kasa praturtėjo vi
sais trimis rubliaisl Matai! Ei, 
Zuliuk, pamatysi, kad viskas dar 
bus gerai...

Ir pats save ir žmoną padrą
sindamas, jis pasigiria: — “Dar 
yra vilties, kad sausio mėnesyje 
uždirbsiu keletą dešimčių rublių. 
Kaž kokia draugija (“Moraliai 
alkanų globos” ar panaši) ren
gia keletą paskaitų iš bažnyti
nės muzikos istorijos nuo pirmų
jų krikščionybės amžių iki šių 
dienų. Paskaitas iliustruos ge
ras 40 asmenų choras, tikriau
siai dar bus vargonai. Paskaitas 
ar referatus skaitys Sasnaus
kas, o chorui diriguoti siūlo man, 
Aš, žinoma, mielu noru sutikau. 
Sasnauskas sako, kad už tai tu
riu gauti bent 50 rublių.

Sasnauskas, kaip matyt, Čiur
lionį daugiausia paremdavo ir 
praktiškai svarbius pasiūlymus 
padarydavo. Neabejotinoje č. 
Sasnausko įtakoje buvo jam siū
loma vadovauti Petrapilio lietu
vių naujai steigiamam chorui. 
O kada buvo sumanyta Liaudies 
Universiteto naudai surengti 
tarptautinį koncertą, kuriame be 
rusų meno jėgų, turėjo pasiro
dyti, lenkai, Kaukazo tautos, lat
viai, estai ir pagaliau lietuviai,

Kaip Petrapilio lietuviai šiuo 
parengimu susirūpino, galima 
spręsti iš to, jog pas č. Sasnaus
ką buvo sukviestas platesnis su
sirinkimas, kuriame be paties 
Čiurlionio dalyvavo K. Būga, A. 
Voldemaras, J. Tallat-Kelpša ir 
daug kitų, šis susirinkimas buvo 
pradėtas 8 valandą vakaro ir 
baigtas 3 valandą po vidurnak
čio... Po tiek daug kalbų, pagrin
dinius projektus parengti buvo 
pavesta Čiurlioniui, kad “tik vis
kas būtų gražu”, pastebi jis savo 
laiške Sofijai.

Jis nekantriai laukė Sofijos
Bet tame pačiame laiške esa

ma ir intymesnių žodžių. Pir
miausia jis dėkoja už “popierė
lį”, vadinas, už atsiųstą pinigą, 
o vėliau reiškia susijaudinimą, 
kad labai greitai jie turės vėl bū
ti kartu. Aiškiai neramus jis ra
šo : j— “Kaip visa tai bus ? Zu
link, aš truputį droviuosi, gal 
Tau nebepatinku, gal aš truputį 
įgrįsau, o gal ką nors tokio pa
sakysiu, Zuliuk mielas, ką? Tu 
nepradėsi tuoj • atvažiavus pyk
ti?...

Čiurlionis kasdienybės rūpes
čių suspaustas. Bet dar nėra 
jokių ženklų, kad artinasi di
džioji katastrofa.

Yra nemaža žmonių, kurie lin
kę Čiurlionio, didžiąją nelaimę, 
jo staigiai pasireiškusią proto li
gą, labai paprastai aiškinti — 
patylomis cirkuliuojančiomis 
nuogirdomis. Spėja tos ligos 
priežastį ir tuojau pat nusira
mina. Bet iki šio laiko nebuvo 
pastebėti bandymai įsitikinti į 
šio nepaprastais sugebėjimais 
apdovanoto vyro vidujinę trage
diją. Jo ligą priartinusių buvo 
daug priežasčių. Jo pastarųjų 
metų sunkioji būklė tolydžio 
graužė jo sveikatą.

(Bus daugiau)

HT HfAPT DISEASE

PAKETAI
SENA PATIKIMA FIRMA 

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI KLIJENTŪRAI 
40 METŲ EGZISTENCIJOS TRADICIJOSE

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijen- 
tų, mes dėkojame Jums už palaikymą.

Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 
Jūs būsite mums dėkingi.

Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams 
Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

(Affiliated with Podarogifts, Inc.)
723 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 19106 
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Tarpe 27 ir 28-tos gatvių. Požemio traukiniai — BMT, EE arba RR. 

Autobusai — 1, 2, 5 ir 15.
TEL. (212) 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
Į PHILADELPHIA, PA. 19123
> 1013 N. Marshall Street
[ WA 5-3878
[ BALTIMORE, MD. 21224
' 3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
! SOUTH BOSTON, MASS. 02127
' 390 West Broadway
1 AN 8-8764
i BRANCH:
J BROOKLYN, N. Y. 11222
. 72 Nassau Avenue
; (212) 389-6747
: CHICAGO, ILL. 60622 

2242 W. Chicago Ave. 
BE 5-7788

CLEVELAND, OHIO 44119 
877 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212
11415 Jos • Campau Avenue 

365-6350
MIAMI, FLA. 33138 
7622 N. E. 2 Ave.

757-6704
• MINNEAPOLIS, MINN. 55418 
' 2422 Central Ave. N.'E.
r Tel.: (612) 788-2545
; NEW BRITAIN, CONN. 06052
> 97 Shuttle Meadow Ave.
[ 224-0829
' NEW YORK, N. Y. 10003
; 101 First Avenue 

OR 4-3930

OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577

PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Av«.

GR 1-3712

LOS ANGELES, CAL1F. 90026 
2841 Sunset Blvd.

(213) 413-0177

SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
11236 — 9th Avenue

LO 4-7981

TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street 

LY 9-9163

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347

PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road

749-3033

ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave.

BA 5-5923

VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall 
West Landis Ave.
Tel.: (609) 696-9796.

SEATTLE, WASH. 98125 
11551 — 6th Place, N. E. 

EM 3-5556.

SOUTH RIVER, N. J. 08382 
168 Whitehead Ave.

257-2113

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

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

jis uoliai prie to darbo prisidėjo. 
Kiekviena tauta turėjo atlikti 
tik porą programos.numerių. O 
be to, kiekvienos tautos atsto
vams buvo skiriamas tam tik
ras kamputis. Lenkai, jo žo
džiais, planavo įrengti savo kai
mą, ukrainiečiai karčiamą, o 
“lietuviai, jis sako, dar patys ne
žino ką”. Jis dar prideda, kad

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St. Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metale. Tek 421-3079

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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IŠ SAVOS IR SVETIMOS SPAUDOS
Rudenį apie "Poezijos pavasarį"

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 month* Tn 
other USA localities $28.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams  $7.50 
vienam mėnesiui  $250

Kanadoje:
metams  $30.00 
pusei metu$16.00 
vienam mėnesiui  $3.00

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose;

metams ____   $30.00
pusei metu _______________ $16.00
trims mėnesiams _________ $850
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
Metams$31.00 
pusei metu  $18.00 
vienam mėnesiui ------------- $4.00

Okupuotoj Lietuvoj nuo 1965 
metų būna kasmetiniai poezijos 
skaitymai. “Poezijos pavasariu” 
pavadinti. Tokio vardo ir knyga 
išspausdinama. 1974 metų lai
doje, besirengiant į dešimtąjį 
“Poezijos pavasarį”, rašoma:

“1965 metais pirmą kartą plau
čiai išskleidė sparnus Poezijos 
pavasario paukštė.Gražūs ir pras

mingi buvo Jos skrydžiai, pa
skleidę gyvą poezijos žodį toli
miausiuose respublikos kampe
liuose. Jie lydėjo visiems tarybi
niams žmonėms brangias ir at
mintinas datas: Didžiosios Spa
lio socialistinės revoliucijos pen
kiasdešimtmetį, Vladimiro Uji- 
čiaus Lenino 100-ąsias gimimo 
metines, auksinį TSRS įkūrimo

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halted St. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.Kitose JAV vietose:

metams _________________ $26.00 Pinigus reikia siusti pašto Money
pusei metu --- $1450 Orderiu kartu su užsakymu.____________

NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro šeštadieniais — iki 12 riL

Medine poezija
Lietuvos okupantas bando sudaryti įspūdį, kad “ta

rybinėje” Lietuvoje didėja ne tik mokslo įstaigos, ku
riose studijuojami įvairiausios rūšies laidai ir bandoma 
kai kurias žinias pritaikyti praktiškam gyvenimui, bet 
kad Lietuvoje stiprėja kelios kūrybos rūšys. Lietuvoje 
buvo keli vyresnio amžiaus kūrėjai, bet jie nepataikė į 
naujos tvarkos ir primestos valdžios taktą. Jiems buvo 
duotos didesnės maisto porcijos, surasti pigūs butai, bet 
naujos poezijos kūrinių iš jų veik nelaukta. Okupantas 
žinojo, kad bus sunku lakių minčių iš jų sulaukti Gyve
nimas buvo labai sunkus, kad kas nors, iš viso, galėtų 
domėtis poezija.

' -Visas okupanto dėmesys buvo nukreiptas į jaunes
niąją kartą. Okupantas pramokė kelis šios kartos atsto
vus vedžioti plunksną, išdėstė jiems pačius pagrindinius 
jų politikos ir poezijos dėsnius ir įsakė “kurti”. Jauni 
poetai, kūrė, rašytojai rašė, jų sąsiuvinius valdžios pi
nigais spausdino, bet jų poezija niekas nesusižavėjo, pa
čių poetų neieškojo, jų darbais nesidomėjo. Kiekvieną 
metą komunistinė Lietuvos valdžia net pinigines premi
jas paskirdavo išaugintiems “poetams”, bet niekas net 
ir tuo atveju Lietuvoje jais nesidomėjo.

Dabar pradėtas oficialus poetų supažindinimas su 
“skaitytojais”. Ne skaitytojas ieško poeto, bet okupan
tas bando naujai aprobuotą poetą primesti skaitytojui. 
Praeitą savaitę Vilniuje buvo suruoštas toks jaunų poe
tų “susitikimas su skaitytojais”. Viliniuj suėjo prof, 
sąjungų atstovai “savo profesiniams reikalams” aptarti. 
Tie reikalai buvo nepaprastai nuobodūs, nes agitatoriai 
susirinkusiems pasakojo, kaip jie turi versti darbininkus 
sparčiau dirbti ir geresnius gaminius išleisti. Tokių balbų 
suvarytieji atstovai jau buvo daug girdėję. Kad paįvai
rintų susirinkimą, Į profsąjungų salę buvo atvesti jauni 
ir valdžios patepti poetai: A. Jonynas, A. Matutis ir P. 
Širvys. Jie patys savo kūrinių nemokėjo paskaityti, to
dėl salėn buvo atvesti artistai V. Kybartas, A. Bubnelis 
ir L. Noreika tai “poezijai” paskaityti. Matyti, kad tie 
jaunų “poetų” eilėraščiai nekrito į klausytojų širdis, nes 
ir Eltos korespondentas, aprašydamas minėtą “susitiki
mą su poetais” net nepaminėjo nei vieno poezijos skirs
nelio, nei vienos gražesnės minties, nei vieno lakaus žo
džio.

Tiesos redakcija, matyt, norėdama parodyti “jau
niems poetams” “seno poeto” kūrybą, tame pačiame nu
meryje įdėjo pačią paskutinę komunistinio poeto Eduar
do Mieželaičio pavyzdinį tokiems “susitikimams” paruoš
tą eilėraštį. Mieželaitis, žinodamas į profesinių sąjungų 
prievarta suvarytų atstovų nuotaikas ir rūpesčius, pra
deda labai realiai’:

“Poezija, žinau, jums neatstoja batų
ir duonos. Neatstoja buto ir alaus.
Bet ji apsaugo nuo juodo sielos bado,
Tarp kitko, kaip ir kūno būdas, realaus”.

(Tiesa, 1975 m. spalio 12 d., 4 psl.).
, Mieželaitis — ne Maironis, ne Boruta, ne Nėris, dar 

nenuslinkusi Mieželaičio keliais. — Jie mokėjo pagauti 
kiekvieno- lietuvio sielą sunkiausių metų rūpesčiais. Mie
želaitis žino, kad dabartinėje Lietuvoje yra realus sielos, 
badas. Jis turi drąsos jiems pasakyti, kad premijuotų ir 
privilegijomis papirktų poetų žodžiai salėn suvarytų ne
paveiks. Jis net savo eilėraštyje pasako, kad jiems ne 
poezija, bet batai, duona, butas ir, pagaliau, alus rūpi.

0 apie pačią “tarybinę” poeziją Mieželaitis sumetė 
šitokį posmą:

“Poezija, girdėjau, baigiasi, kaip Troja, 
kurią pražudė medžio gabalas. Arklys 
(Medinis, žinoma!) Pegaso neatstoja.
Man nebaisus falsifikuotas pagalys”. (Ten pat).

Mieželaitis supranta, kad visa “tarybinė” poezija 
pasibaigs, kaip pasibaigė Troja. 0 Trojai atėjo galas, 
xai jon įžengė medinis arklys, iš kurio išsiritę kovotojai 
Įveikė garsaus miesto gynėjus. Kiekvienam aišku, kad 
arklys ne Pegasas, bet Mieželaitis žino, kad ne Pegasu 
joja ir dabartiniai sovietinės valdžios poetai, turintieji 
geras gyvenimo sąlygas, bet nepajėgiantieji pasiekti lie
tuvių širdžių ir sužavėti jų sielų. ■ <

Bet Mieželaitis eina dar toliau. Jis žino, kad sovieti
nei poezijai padaryti galą nereikia medinio Trojos arklio. 
Tą galėtų padaryti ir falsifikuotas pagalys. Mieželaitis, 
atrodo, to nebijo, lies jis yra Įsitikinęs, kad ta “tarybinė” 
poezija yra medinė. Tos poezijos galui medinio Trojos 
arklio nereikia, jai užtektų lietuviško p agalio. Santy
kiai su okupantu, matyti, yra toki silpni, kad juos gero
kai pabaidytų ir-“falsifikuotas pagalys”. Tai rodo Brež
nevo pagyros Helsinkyje ir Maskvoj.

Medinės poezijos niekas nepajėgs lietuviams pri
mesti. Jai bus padarytas galas, kaip buvo padarytas ga
las Trojai. Kai okupantas bus priverstas trauktis iš 
Lietuvos, kartu turės dingti visa dabartinė “poezija”, lie
tuviams prievarta primetama. Niekas šiandien nepri
simena vadams liaupsinti rašytų eilėraščių, bet lietuviai 
dažnai kartojo “Pelėsiais ir kerpėmis” bei “Jotvingius”.

jubiliejų”.
“Poezijos pavasarių” vertė, be 

kita ko, nusakoma ir šitaip:
“Ypač džiugu, kad mūsų Poe

zijos pavasarius nuolat gaubė ti
kra tautų draugystės ir broliško 
tarybinių tautų bendradarbiavi
mo dvasia. Jų metu į mūsų poe
zijos skambesį darniai įsiliejo 
brangūs ir artimi kiekvieno šir
džiai tokių poetų, kaip Rimos 
Kazakovos ir Anatolijaus čepu- 
rovo, Rasulo Rza ir Silvos Kapu- 
tikian, Dainos Avuotinios ir 
Džansugo Čarkvianio bei dauge
lio kitų balsai. Jie ne tik pratur
tino kiekvieną mūsų šventę, bet 
ir akivaizdžiai įrodė socialisti
nės kultūros vystymosi vienti
sumą ir įvairiapusiškumą”.
“Poezijos pavasariai” Čikagoje

1974 metais Čikagoje sureng
tas pirmasis “Poezijos pavasa
ris”. Sumanytojai, kaip spaudoje 
rašyta, dr. J. Boguta ir jo žmo
na poetė T. Pautieniūtė-Bogu- 
tiehė, to rengimo vardą pasisko
linę iš okupuotos Lietuvos, no
rėdami parodyti, “kad mūsų po
ezija yra vientisa ir nedaloma”.

Taigi, apie vientisumą kalba
ma ir už geležinės uždangos ir 
šiapus jos.

LTSR rašytojų organas “Per
galė” š. m. septintame numery
je rašo, jog pirmasis čikagiškis 
“Poezijos pavasaris” priminęs 
daugiau vakaronę ir neturėjęs 
tokio plataus masto, kaip “Poe
zijos pavasario” šventė Tarybų 
Lietuvoje.

Be abejo, prie to plataus mas
to trūkumo prisidėjo ir tas, kad 
Čikagoje neskaityta tarptautinių 
komunistų poezijos.

“Pergalės” apžvalgininkas ra
šo, jog Jonas ir Teresė Bogutos, 
apibendrindami čikagiškį “Poe
zijos pavasarį”, žadėję ieškoti ki
tų formų poezijos vakaronėms 
ir nepaversti renginio tradiciniu. 
Tačiau šįmet gegužės mėnesį Či
kagoje vėl surengtas tų pačių 
entuziaztų “Poezijos pavasaris”, 
kuris žadąs tapti tradiciniu.

“Draugo” redaktorius K. Bra- 
dūnas išspausdino nuomonę, jog 
Čikagoje pradėtą “Poezijos pa
vasario” tradiciją reikia tęsti ir 
toliau. Antrojo “Poezijos pava
sario” programoje su savo kū
ryba dalyvavo ir kitas “Draugo” 
redaktorius — Aloyzas Baronas, 
iki šiol vengęs sekti bet kokias 
okupuotoje Lietuvoje sukurtas 
tradicijas.

Po antrojo “Poezijos pavasa
rio” poetas Leonardas Žitkevi
čius spaudoje pasisakė prieš to
kius čikagiškių parengimus, kaip 
iš pavergtos Lietuvos atklydu
sius ir Maskvoje pagamintus.

Algirdas Titas Antanaitis 
“Akiračiuose” peržvelgė čikagiš- 
kio “Poezijos pavasario” progra
mos pasisekimus ir kai kuriuos 
trūkumus, bet pačioje straipsnio 
pradžioje pirmiausiai pasisakė

prieš L. Žitkevičiaus nuomonę.
“Akiračių” bendradarbis sa

kosi sutinkąs, jog galima surasti 
argumentų už poezijos šventės 
nauju ir originaliu vardu pavadi
nimą, tačiau nesutinkąs, “jog ir 
pačią gražią tradiciją reikėtų nu
braukti ar nuvertinti vien dėl to, 
kad ji pavergtame, o ne laisva
me krašte gimė ir kad Maskva, 
o ne Vašingtonas ir Roma tu
rėjo ją aprobuoti”. Pritaria 
“Draugo” redaktoriaus K Br. 
nuomonei.

Tiktų maža pastabėlė.. Dviejų 
metų poetiniai vakarojimai dar 
nėra tradicija. Tą tvirtina ir 
“Akiračių” bendradarbis savo 
raštą pavadindamas “Besifor
muojanti tradicija, kurios la
biausiai trūksta”. Tačiau vėliau 
pamiršęs tą “besiformuojančią 
tradiciją” vadina tikra tradici
ja.

S. Santvaras “Iš rudenio 
į Poezijos pavasarį”

“Poezijos pavasario” knygoje, 
1974 m. Vilniuje išleistoje, dė
kojama Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komitetui, “palai
kiusiam LKP Kauno Vykdomojo 
komiteto, Kauno miesto Vykdo
mojo komiteto ir mūsų Rašytojų 
sąjungos iniciatyvą, organizuo
jant šią nuostabią ir prasmingą 
šventę”.

Kaip žinia, minimos įstaigos 
yra Maskvos kontroliuojamos ir 
jų sumanymai arba patvirtinami 
arba papeikiami.

“Poezijos pavasario” 1974 me
tų knygoje apstu autorių. Daug 
poezijos. Yra raštų apie gyvus 
ir mirusius poetus, pvz., Liudo 
Giros laiškai Kostui Korsakui ir 
kt. Gal net 80 su viršum poe
tų kūrybos išspausdinta. Vy
rauja lietuviai, bet išspausdinta 
rusų, slovakų ir kitų tautų poe
zijos. Vieni iš jų žymūs komu
nistiniai avan gardistai, dar 
prieš bolševikinę revoliuciją ra
šiusieji.

Knygoje sėdi ir Stasys Sant
varas, dabar Bostone gyvenąs ir 
tik vienintelis išeivijos poetas 
knygon patekęs. Įdėti jo 8 eilė
raščiai ir fotografija. Sakytum, 
fotografiją ir eiles redaktoriai 
galėjo iš kur nors kitur per
spausdinti. Bet taip nebūta. Sta
sys Santvaras yra parašęs spe

cialų knygai skirtą prozinį raš
tą, pavadintą "Iš rudenio { Po
ezijos pavasarį”, kurs baigiamas 
padėkos žodžiu:

“Kai štai, visai netikėtai, ir 
mano darbeliams prasiskleidė 
Poezijos pavasario erdvė, ką aš 
galėčiau pasakyti? Visa širdimi 
sveikinu leidinio dalyvius, linkiu 
visiems galingų kūrybinių spar
nų, nuoširdžiai norėdamas tikė
ti, kad ir mano balsas, nors ir iš 
tolimo krašto, nors iš rudens, iŠ 
skaidraus nerimo atklydęs, Lie
tuvos dainių orkestre suskambės 
savom ir “nemeluotom varsom”...

Suprantama, jei S. Santva
ras “visa širdimi” tesveikintų 
tik lietuvius poetais, kad ir ko
munistinių eilių rašytojus, jis į 
tą “Poezijos pavasarį” nepatek
tų. O pasireklamuoti (lyg jam 
garbės ir reklamos dar trūktų !) 
norėta, tad jis sveikina visus 
knygos dalyvius, kurių esama 
net užkietėjusių komunistų bur
liokų.

Tik klausimas lieka: ko čia ru
denio nerime Santvarui kankin
tis ? Kodėl neiškeliauja ten, kur 
jo balsas galės skambėti “neme
luotom varsom”? '

Varpų rinkėja

Vilniuje 1973 metais išleistas 
atviručių albumėlis “Maži vaikai 
— dideli darbai”. Piešiniai dai
lininkės T. Balčiūnienės. Vieno
je atvirutėje pavaizduota maža 
mergaitė, renkanti javų varpas.

Piešinėlis prisiminė Maskvos 
“Pravdai” paskelbus, jog šįmet 
tūkstančiai jaunimo ir studenti
jos išsiųsta į kolchozų laukus 
rinkti varpas. Visi grūdai nuo 
žemės turi būti surinkti.

Nepriklausomybės laikais ūki
ninkai brangino savo derlių, bet 
taip nebuvo nusigyvenę, kad vi
sus grūdus surinktų ir nė paukš
čiams nepaliktų.

Šatrijos Ragana į Lazdynų 
Pelėdą perkrikštyta

“Draugas” rugsėjo 30 dienos 
laidoje rašo, jog kun. dr. Kons
tantinas Gulbinas, OFM Cap., vo
kiškai parašęs veikalą apie Ma
riją Pedčkauskaitę-Lazdynų Pe
lėdą. Deja, Marija Pečkauskai- 
tė raštuose vadinosi Šatrijos Ra
gana.

GEROS DOVANOS .
ŽIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik  ......... ....... S3.00
Minkštais viršeliais tik ______________________ __ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik_________  $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Smuklininkas jį pasitiko su jam įprasta 
šypsena. Tuoj priėjo, linktelėjo galvą ir 
paklausė:

— Kuo galiu patarnauti? Ką malonė
site gerti?

— Stiklą vandens.
Vis dar su nenykstančia veide šypsena, 

Jonas Kannė lūkuriavo, laukdamas, ką 
daugiau svečias paprašys. Nesulaukęs grei
to atsakymo, pats paklausė:

—Taip, stiklą vandens, o ko daugiau 
pageidausite?

— Nieko, tik stiklą vandens.
Tas svečio paantriniinas, kad tenori 

tik vandens ne tik nustebino smuklininką, 
bet jį lyg perpylė karštu vandeniu. Jo akys 
staiga išsiplėtė, lyg norėdamos pasitikrin
ti, ar tas svečias nejuokauja. Bet jis sė
dėjo ramus, visai nepakeldamas savo nu
leistų akių blakstienų. Pasitraukė apim
tas staiga didelio pykčio. Jam rodėsi, kaip 
jo puikioje smuklėje, turtingai atrodan
tis vyras ir dar taip oriai atsisėdęs į kėdę, 
drįsta lyg pasityčiojimui paprašyti tik stik
lo vandens. Tokio atsitikimo, kaip galvo
jo smuklininkas, nėra buvę per visą jo 
smuklės laikymo metą, kuris jau siekė 
daugiau kaip trisdešimt metų. Jam rodė
si, jog visi svečiai ne tik nustebo, bet ir

pasipiktino. Jam atrodė kaip koks piktas 
pasityčiojimas, įžeidimas. Tiesa, — yra 
buvę, kad koks nuskurdėlis paprašydavo 
ir vandens užėjęs, bet nesėsdavo į kėdę ir 
pagarbiai nusilenkdamas, kaip išmaldos 
prašydamas pasakydamas, kad esąs iš
troškęs ir norėtų gauti stiklą vandens atsi
gerti. Jis buvo taip paveiktas, jog leidžiant 
iš krano vandenį, drebėjo jo rankos. Ir 
stiklą atnešęs, jis tik tik linktelėjo galvą.

Visą JonKannės susijaudinimą pirmiau
sia pastebėjo Valerija. Ji pastūmė penki
nę ir kreipėsi į smuklininką.

— Būkite malonus nuo manęs įpilti vi
sam barui. Nepamirškite nė naujai atvy
kusio svečio. Jos jautrumas ir supratimas 
situacijos, kiek atleido nervus, bet kai 
apėjo su bonka barą ir vėl prisiartinęs prie 
jo paklausė, ką dabar gers nuo Valerijos, 
vėl išgirdo jį iš naujo įsiutinantį atsa
kymą.

— Nieko.
Dabar ir Valerija kreipėsi su raginimu.
— Išgerkite. Išgerkite nors vyno stik

lą. '■ -
Svečias papurtė galvą. Paskui lyg ap

sigalvojęs, baigė gerti vandenį ir, paduo
damas stiklą smuklininkui, tarė.

— Malonėkite man dar stiklą vandens...
Imdamas stiklą, smuklininkas buvo 

vėl taip susijaudinęs, kad stiklas iškrito iš 
jo rankų ir sudužo. Kiek prietaringam 
smuklininkui toks stiklo sudužimas reiškė 
įvyksiant kokią nelaimę. Sušlavęs stiklus,

galvojo ar teduoti jam vandens. Tik dėl 
Valerijos jis jį pripylė. Nežinojo smukli
ninkas. kaip jam ir atsikratyti tuo nepa
geidaujamu svečiu. Pasižiūrėjo į savo kitus 
svečius, sėdinčius prie baro. Ir tie sėdėjo 
tokie apsiblausę, net neprašydami pripil
dyti stikliukų. Pykčio kankinamas, jis 
dairėsi po visą smuklę, ieškodas, kas jam 
šiuo momentu galėtų padėti. Jo žvilgsnis 
užkliuvo už sienoje kabančių paveiksiu.

Priešais jį sienoje kabojo du paveikslai, 
kuriais jis visuomet žavėdavosi. Tai buvo 
dvieju dailininkų spalvotas reprodukci
jos, gražiai įrėmintos į medinius rėmus. 
Vienas jų vaizdavo senovės 1850 metų ge
nerolo Kcstnerio mūšį su indėnais, kitas 
gi senovės pašto karietą, važiuojančią per 
dykumą, kurią vijosi taip pat keletas indė
nų. Juos buvo gavęs dovanai iš svaigalų 
kompanijos.

Kuomet Jonas Kenne būdavo po gero 
nugėrimo ir palikdavo pats vienas smuk
lėje, ilgai į šiuos paveikslus žiūrėdavo. Jie 
kažkaip jam tarsi iššokdavo iš savo rėmų 
ir atsistodavo prieš akis gyvu vaizdu. Net 
su Šiurpu matydavo, kaip baltieji genero
lo Kestnerio kariai, apsupti iš visų pusių 
indėnu, jau ginkluotų, ne tik ietimis, savo 
kirviais ir šautuvais, baigiami išžudyti, 
bet dar kovoja vengdami, kad indėnai 
jiems gyviems nenuimtų skalpų. Mūšio 
lauke matėsi daug lavonų. Tarp jų dar 
vienas mėlynu apsiaustu, netekęs arklio, 
pargriuvęs šaudo iš savo trumpo pistoleto.

Jau visai arti prišokęs indėnas smogia jam 
į galvą savo kovos kirviu. Ginasi iždidžio- 
je pozoje ir pats generolas Kestneris, jau 
praradęs arklį, vis dar šaudo, o vėjas dras
ko jo raudoną kaklaryšį, skepetaitę. Ten 
pat matosi ir išdidus raitas indėnų vadas. 
Visą besibaigiančią kovą apglobia nuosta
bi gamtos panorama su miškais, ežerais ir 
mėlynu dangumi.

O kai jo J akys žiūri į tą pašto vežimą, 
pakinkytą šešetu ne vienos spalvos ark
liais, kurie čaižomi botagu lekia zovada. 
Šalia vežėjo atsisėdęs palydovas šaudo į 
besivejančius indėnus. Matyti, kaip į tą 
dengtą būdą įsisėdę kiti pašto palydovai 
šaudo pro duris ir langus. Bet indėnai jau 
arti, vienas net šalia vežimo. Mes savo la
są vežėjui ar arkliui, ir vežimas, išsuktas 
iš kelio, suduš į akmenis. Taip jie nuskal
puoti ir liks šiame gelsvame dykumos 
smėlyje.

Dabar ir šie paveikslai nejudėjo iš savo 
rėmų. Jie kaip rodėsi, tolo ir skendo lyg 
rūkuose. Tik tarp jų esąs reklaminis pa
veikslas aiškiai švietė savo ryškiomis spal
vomis. Čia taip pat natūraliai mergina su 
gelsvo alaus stiklu atrodė kaip gyva. Ji 
šypsodamasi savo sodriomis lūpomis taip, 
rodos, savo geroje mergiškoje nuotaikoje 
mirktels akimis ir sučiauškės kaip lakštin
gala:

— Išgerkim, seni, bns linksmiau...
Nežinia kodėl staiga jam pasipynė min

tis, gal jis atėjo su kokiu reikalu, siųstas
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kokios įstaigos, ar gal yra koks švaros ins
pektorius ir todėl save vaizduoja negerian
čiu. Apvaldęs pyktį, nutarė jį užkalbinti, 
pasikalbėti. Sugalvojęs net klausimą, kaip 
jis čia užklydo, ar nebus atvedęs pas jį koks 
reikalas, ėjo prie jo. Kuomet priartėjo 
prie sėdinčio svečio, jis pakėlė galvą ir pa
sižiūrėjo tiesiai į smuklininką. Tuo pačiu 
momentu smuklininką apėmė toks silpnu
mas. Pamatęs nuostabiai malonias, gilias 
akis, pajuto krūtinėje šilumą ir širdyje 
tokį svaiginantį saldumą. Susvyravęs, Jo
nas Kannė atsirėmė pečiais į barą, kur 
stovėjo sustatytos bonkos, o vis dar ko
joms linkstant, jomis atsirėmė į kitą baro 
pusę, kur sėdėjo jo smuklės svečiai. Dar 
keisčiau jam pasirodė, kada jis pasijuto, 
lyg bekabąs erdvėj, kur matėsi daug lieps
nojančią saulių ir nuostabiai žėrinčią 
žvaigždžių. Visas tas reginys nuostabiai jį 
sužavėjo, ir jis nejuto nė mažiausios bai
mės.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ
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MU ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IB GEKKUS LIGOS
S8B W. Sinti

Valandos pagal susitarimą.

DR K. G. BALUKAS 
AYUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
64# So. PulasRJ Rd. (Crawford 

Modkal BvildinaL T.L LU 5-6444
PrfilU ILgnnbif plgftl gi i ai tari 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Ml C JC BOBELIS 
INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tslef. 695-0533 

hz Valley Medical Confer
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS 

DR. MTffi BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71et STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

Resld.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

PtonactUTĮiah ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrai, penktadieni nuo 1—3. treč. 

'ir žežtad. tiktai ausitarut.

DR. PAUL Y. DARGI' 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Wartchaatw Cammvoity klinikos 

Medicines cŪrekte-ius.
t$5s S. .VjnheJm Ri, Wesfchsstar, 1IL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir 

kaa antri žečUdiani 8—3 vai.
£" T»L 562-2727 arba 562-2728. 

*»>—»——■ I II I
REZ,: GI 8-6873

DR. W. EISIN ■ EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

G1NEKOLOGINS CHIRURGIJA
6132 Sc. Kedzie Ave./WA 5-2670 

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

TEL. — BE £-5392

DR. A. 8. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

’ ; 3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą.

: DR. K, A. Y. JUČAS
:■ ~ TtU 561-4605 ir 4894441 
©DOS LIGOS — CHIRURGIJA 

OFISAI:
1002 N. WESTERN AVE. 

(Prie Western Ave. kampo)
■ 5214 No. WESTERN AVE.- 

.Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tot: HE 4-1811
*exfcfonci|os: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRJSTAS

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

“contact lenses”.
y t] pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR LEONAS SEKUTiS
. INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

Vai; antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketirtad. nuo 5—7 vai. vak.

v . Ofise telef.: 776-2880
Mauta* r«. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tain PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V* Tumasonis, M. D., S. G
. c H | a U R G A S

V 1454 WEST 71* STREET 
Ofise Telef4 MEmlock 4-2123
RkcmL telef.: GHn-cn S-6195

Priimi ligonius pagal susitarimą. Dėl 
▼alanine skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei Beatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Uįja ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
gį Aparėtai - Pro teta i. Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms1 (Arch Sunpor+s) ir t. t-
VAt: 8—4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2850 yv*»t 63rd St., Chicago, UI. 6O«29

Telef.: PRoepeet 6-5064
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Vilniaus Dienos minėjimas
Vilniaus dienos minėjimas įvy

ko spalio mėn. 4 d. 8 vai. ryto šv. 
Antano parapijos bažnyčioje bu
vo atlaikytos pamaldos už kovo
jusius ir žuvusius dėl Vilniaus 
su jo apylinkėmis. Akademinė 
dalis Lietuvių namuose 12 vai. 
Minėjimą pradėjo Vilniaus Kraš
to Sąjungos pirmininkas Kazys 
Veikutis. Po trumpo įžanginio 
žodžio akademinę dalį pravesti 
pakvietė jauną studentę Rūtą 
Misiūnaitę. Rūta Misiūnaitė per
statė V. K. S-gos Klevelando sk. 
pirm, visuomenininką, teisinin
ką Stasį Lazdinį ir kitus iš Kle
velando svečius. Invokaciją su
kalbėti pakvietė šv. Antano par. 
kleboną kun. Kazimierą Simaitį.

Paskaitininkas St. Lazdinis 
pradžioje savo paskaitos priminė

NAUJOSIOS 
TELEVIZIJOS 

BE LEMPUČIŲ 
2512 W. 47 ST. * FR 6-1998 

i 
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 

Sek m. ir treč. uždaryta į

GĖLININKAS
(PUTRAMBNTAS)

Linksmumo arba liūdesio’ valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
GELINYČ1 A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834^

JIIHI Illi !■ ■11111 II Illi Ml a~ ~T~l~T!-L r_ I I I

į PERKRAUSTYMAĮ

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA.
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063 

\ --------- ------------- --------- ---------- —

- ------ --—

M C V i N G 
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: F Rentier 6-1882
------- , , ... -----------

I SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS !

I Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

į

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek-; 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

TeleE: HEmlock 4-2413
715* So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 k----- -- --------

jPCHLKST FIRES HURT 
OUR TDKEST KRIENE

Or rMSk Im bo
! due carrier nse of Sre.

So pleMe iofioRr ScooNcry'f ABCc 
Ahrcn bold auerbes dll cold.

HflMtK OMy 1RCM

v« Elen* Mikoiaitiene. Pabaigai 
St. Butkaus šaulių kanldininkės 
pakankliavo trta melodijas; Pas

no ir muzikos asmenims. Per pa
žinimą palengvės mūsų pastan
gos kovoje dėl Lietuvos krašto

prieš 55 metus lenkų klastingai 
sulaužytą Suvalkų sutartį. Pa
sak jo, lenkų nusistatymas dėl 
Lietuvos mažai pakitėjo. Prisi
minė ir Lietuvių ir Lenkų bend
rus karo žygius karuose su kry- 
žuočiais. Po pirmojo pasaulinio 
karo, kaip jau žinome, lenkus 
rėmė ir gerai juos apginklavo 
prancūzai, todėl jiems sekėsi iš
plėsti savo sienas į rytus. Anot 
prelegento, Pilsudskis mažesniu 
skaičiumi už lenkus, jokių teisių 
mažesniems nenorėjo duoti.

Pagaliau Želigovskis užėmė 
Vilnių, tačiau toliau į vakarus 
pasistūmėti jiems labai trukdė 
nedidelė valstybė, prisiglaudusi 
prie Nemuno, Lietuva. Lenkams 
realizuoti visus planus nepasise
kė. Tarp kitko prelegentas paste
bėjo, kad be reikalo lietuviai lai
kėsi neutralumo, galėjo Vilnių 
atsiimti, proga buvo, tad ko lau
kė? Savo išvedžiojimuose St. 
Lazdinis pastebėjo, kad lenkai 
dar neturi savo pilnos nepriklau
somybės ir ją siekia atgauti, kaip 
ir lietuviai. Palietė lietuvius, 
kovojusius ir kertėjusius dėl 
Vilniaus. Tai tik keletas bendrų 
minčių iš prelegento paskaitos. 
Užbaigai sugiedotas tautos him
nas.

Po trumpos paskaitos vyko 
meninė dalis. Giesmė Kunigaikš-
čio itfiestui B. Brazdžionio su 
įsijautimu deklamavo aktorius 
Algis Pesys. Mano įsitikinimu, 
rolę atliko labai gerai, kaip nie
kados, už tai jam publika ir ap- 
lodesmentų nepagailėjo.

Visiems gerai žinoma ir mėgs
tama solistė Dana Petronienė 
puikiai padainavo tris dainas: 
Ilgesys, Vai kur ir Mano sieloj 
šiandien šventė. Jai akompona-

!
GERA NAUJIENAIll

ŽEMIAUSIOS PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS!!!

Jokia kita firma nesiunčia 
pigiau už Intertrade Express 

Corp!
Jūsę artimieji dabar gaus 

5 daugiau.

UŽSAKYKITE DABAR

TIK PER INTERTRADE ' 
EXPRESS CORP.

I
 GERIAUSIĄ DOVANĄ

I LIETUVĄ
SPECIALAUS RUBLIO 

CERTIF1KATAI

Yra geriausia Dovana, Inter- 
trade Express Corp, anksčiau 
tai sakydavo, o dabar taip sako 

jūsy giminės.

Su jais jūsų giminės gali gau
ti ką tik jie nori už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti Į krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Intertrade Express Corp, mie
lai jums prisius įrodymus vi- ; 
siškai veltui.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus 
rublius aukščiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certi- 
fikatai yra pristatomi - per 3 
savaites. Specialaus Rublio 

s kaina yra S2.45.
Jokiy primokėjimv nėra.

Reikalaukite mūšy veltui siun- 
£ čiamy iliustruotu katalogu.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

I INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Hoot

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
GREITAS PRISTATYMAS 

PILNAI GARANTUOTI
S Pasirinkite iš šių naujg modelig

| ZHIGULI VAZ 2101 83442.00
Nauirusias patobulintas

K Experto modelis
S ZHfGUU VAZ 2103 $3947.00

ZHIGULI VAZ 2102
Station Wagon S37?5.00

| Export® medelis
P MOSKVITCH 412 IE S3492JJ0 
B MOSKVITCH 427 IE
i Station Wagon $3909.00
B Naujas patobulintas 

ZAPOROZHETS ZAZ 968 AE 
52505.00

u Reikalaukite mū*v specialaus 
Biuletenio "Sy automobilig pa
voksią is. Dėl • apartmenty ir

K dėvėty drabužį ekskursantą m* 
iš SSSR taip pat reikalaukite 

specialty kata logy.

Mes turime 26 metų patyrimą 
E šiame biznyje Ir daug tūkstančn) 

patenkintu khjentu.
--------------  —--------------- -—------------

močiutę širdužėlę, Suk suk ra
telį ir Lenciūgėlį. Vadovė Da
na Petronienė. Minėjimą reikia 
skaityti visais atžvilgiais gerai 
pavykusį visais atžvilgiais. Po 
mentinės programos sekė bendri 
pietūs. Dalyvavo per Šimtas pu
blikos.

Mugė. Tarptautiniame 
Institute

Mugė tęsėsi, berods, tris die
nas, spalio 3-4 ir 5 dienomis. 
Kambarį su eksponatais turėjo

ir tautos laisvės. Tad į talką vi
si.

Jungtinis Organizacijų
Komitetas

Sudėtinis balius
Lietuvių namų ir Dariaus Gi

rėno metinis balius įvyks spalio 
mėn. 25 d. (šeštadienį) savuose 
namuose. Numatoma ir meninė 
programa, kuri bus paskelbta 
vėliau. Stalus galima užsisaky
ti Dariaus ir Girėno klube ir pas 
visus valdybos narius. Visi De-

ir lietuviai. Jam vadovavo Ste
fanija Kaunelienė. Mugę aplan
kiau spalio 5 d. (sekmadienį). 
Mugėje dalyvavo per septinioli- 
ka tautybių. Lankytojų daug, 
bet ne tiek kiek būdavo anksčiau. 
Mugę galima buvo apžiūrėti lais
vai. Kiek pergrūsta guvo žemu
tinė salė. Lietuvių kambarys 
buvo antrame aukšte pats pir
mas ne tik kaip pirmas numeris, 
bet ir pirmavo su savo expona- 
tais. Virš kambario durų buvo 
meniškai išdrožtas užrašas Li
thuania.

Įėjęs į vidų radau beatsakinė- 
jančias į lankytojų klausimus, 
tautiniais rūbais apsidariusios, 
St. Kaunelienė, Viktorija Nbr- 
vilaitė, Stasė Bitlerienė, ir Re
gina Juškaitė. Lietuvių kamba
rys skyrėsi iš kitų tautybių
tuom,._kad jame nebuvo bizniui 
eksponatų, o tik tautinio meno 
dirbiniai. Lietuvių kambarys bu
vo papuoštas: audiniais, droži
niais iš Lietuvos gintaro papuo
šalais, margintais kiaušiniais ir 
kt. Antaninos Jonynienės šiau
dinukais papuošta Kalėdų eglu
tė ir iš šiaudų padaryti paveiks
lai. Vytis, gandralizdis, Amerikos 
herbas — erelis, keramika ir ki
ti įvairūs dirbiniai. Kastulės Kir- 
velaitienės tautiniais rūbais pa
puošta didžiulė lėlė. Pranciškos 
Televičienės prisiųsta daugybė 
tautinių vėliavėlių. Iš lietuvos 
rankšluostis su įrašu: Lietuva 
Tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, 
ir begalės daug kitų eksponatų. 
Sunku čia visus ir suminėti. Lie
tuvių kambariu amerikiečiai la
biausiai domėjosi. Negiriant, 
lietuvių kambarys buvo įdomiau
sias, dėl to kad nebuvo prikimš
tas beverčiais bizniui ekspona
tais. Kitos tautybės dalyvavo 
mugėje tik dėl biznio. Maisto ga
minių šiais metais nebuvo. Nors 
neperdaugiausia, aplankė iš lie
tuvių. .Už taip puikiai paruoštą 
kambarį garbė. St. Kaunelienei 
su būriu talkininkių ir talkinin
kų. Įvairiuose darbuose talki
ninkavo V. Tamošiūnas, A. Vai- 
tiekaitis, R. Bilaitienė, J. Mar- 
šalkovičius, A.. Grinius, J. Au- 
gaitis, K. Sragauskas ir J. Mar- 
šalkovičienė. Mugę atidaręs 
George Piero pasakė, kad lietu
vių kambarys yra pats meniš
kiausias visoje mugėje.

Atsišaukimas į Detroito 
Lietuvių Organizacijas ir 

pavienius asmenis
Gerbiamieji ir Gerbiamosios!

Detroito Lietuvių organizaci
jų sudarytas komitetas organi
zuoja mūsų žymaus dailininko 
ir muziko -Mikalojaus Konstanti
no Čiurlionio 100 metų gimtadie
nio minėjimą. Pagrindinis minė
jimas įvyks šių metų gruodžio 7
dienną. Pamaldos bus atnaušau-
jamos visose bažnyčiose. Aka
demijos metu bus trumpai pa
skaita, meno filmas ir koncertas.

Be to, yra sudaryta komisija 
Čiurlionio meno kūrinių parodai 
surengti amerikiečiams — dai
lininkams ir intelektualams. Ko
misiją sudaro dailininkė Stasė 

■Smalinskienė. Jurgis Mikaila, Le
opoldas Reiningas, Juozas Les- 
činskas ir Skrebutėnas.

troito ir apylinkių lietuviai kvie
čiami baliuje dalyvauti.

A. Sukauskas
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"JŲ giedejo Dievo tarno Mozės giesme ir Avinėlio giesmg*. Apr. 15:3.
• e e

Mes, kurie turime vilties būti su Kristumi kaip bendratėvoniai su juo 
jojo garbingoje karalystėje, turime išmokti giedoti Mozės ir Dievo Sūnaus 
giesmę, kurioje sakoma: “Vertas yra Avinėlis (kuris atima pasaulio nuodė
mę), kuris buvo nukryžiuotas, imti jėgą, turtus, išmintį, stiprybę, pagarbą, 
garbę ir palaiminimą-’, žinodami, kad šita naujoji giesmė yra Iniksmoji žinia, 
Evangelija, žadanti palaiminti visas žemės gimines, mes norime sužinoti kiek 
išmokome anos puikios giesmės, sutartino Evangelijos skelbimo. Mes džiau
giamės ir dėkojame Dievui už suteiktąsias progas skelbti gerąsias žinias 
tiems, kurte turi girdinčias ausis. Taip tarnaujant Viešpačiui, reikia daug 
kantrybės ir tikėjimo, kolei sulauksime pilno Dievo karalystės įsteigimo.

Visi žinot kad mirtis yra žiauri ir paliauto kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j ta klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai* JUšykito:

aso
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET,

CHICAGO, HJ.IHOIS 60629.
iV, RAITO TYRINĖTOJAI

Pašlijo 
Ulinojaus finansai

Besiartiną būsimieji rinkimai 
jau dabar politikieriams teikia 
progos "kandžioti” viens kitą. 
Pasiskelbę ir nepasiskelbę kan
didatai į Illinois valstijos guber
natorius, pritariant Čikagos 
miesto merui, kaltina dabarti
nį gubernatorių Walker, kad ji
sai yra blogas valstijos finansų 
administratorius, nes valstijos 
iždą privedęs prie bedugnės; 
krašto. Esą 1974 m. liepos mėn.! 
iždas galėjo suvesti galus su 
539 milijonais dolerių, o šiais 
metais tebeturi vos 39 milijo-
nūs, ir .tai, kartais, negali sąs
kaitų laiku apmokėti. Ypačiai 
jį puola už vetavimą 142 milijo
nų, skirtų mokyklų fondui.

Nežiūrint politikierių teigia
mų bei neigiamų pareiškimų ir 
aiškinimų, dauguma piliečių ir 
laikraštininkų mano, jog valsti
jos iždo vaizdas nusidažęs tam- 
siomis spalvomis ir jiems atro
do, kad valstija biudžetinius 
metus užbaigsianti bankų kiše
nėje — su nuostoliais.

Valstijos iždo nepriteklių su
darė nenumatytas didelis ne
darbas ir bendras ekonominis 
nuosmukis. Iždo neigiamą ba
lansą tegalėtų pataisyti pakelti 
mokesčiai. Tačiau prieš rinki
mus joks politikierius nedrįs 
tokių priemonių griebtis. Gi 
rinkimams užsibaigus, tikriau
siai mokesčiai bus keliami ne< 
tik lUinojaus valstijoje, bet ir 
visoje Amerikoje.

I--- ——

TAMPA, FIA.
Tampos Lietuvių Amerikos 

Piliečių klubas rengia sezono 
atidarymą, kurs įvyks šeštadie
nyje lapkričio 1 d. 12 vai. dieną, 
pietus Civic East Point salėje 
prie 92 ir Eureka Spring Rd., 
kur visuomet būdavo. Bus pa
ruošti skanūs pietūs su visokiais 
gardumynais ir lengvais ir kie
tais nugėrimais. Bus programa, 
šokiai ir kitoki pasilinksmini
mai.

Visi klubo nariai ir svečiai ma
loniai kviečiami skaitlingai atsi
lankyti į mūsų klubo linksmą 
banketą- Šiame klube nesame 
skaitlingi nariais, bet visi esame 
linksmai nusiteikė ir draugiški.

Noriu pakviesti mūsų artimų
jų miestelių lietuvius pas mus 
į svečius, būtent, peiersburgie- 
čius ir portorikiečius, iš Luts ir 
Plant City.

Klubo valdyba laukia visų.
Klubo kvietėja O. V.

give...

HEART 
FUND

šiam didingam minėjimui, 
ypač meno parodai surengti, rei
kalinga visų lietuvių crganizaci- 

I jų ir pavienių lietuvių paramos 
i— I^U* Lėšoms rinkti yra įga-1 . .. .... „... ir • • .. i — Amerikos Lietevig -Pilieciy P»-liouas ponas nemingąs, jis su- uipos klubo mėnesinis susirinkimas 
tikimą davė. Tad mieli Lietu-! įvyks sekmadieni, spalio 19 d. 1.00

i Vižu, nesigaiieidrne Vieno kito do- Maplewood Ave. Nariai kviečiami 
lerio. Susipažinkime amerikie^ atsilankyti, nes yra daug svarbiu rei- 
čius su mūsų tautos žymiais me-

Surirhrtdmę 
PRANEŠIMAI

Rolė Didžgalvi.nė, raŠL

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

' 2533 W. 71st Street
Telel.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
“AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

_ - - -- - .—>

gaidas =- da::;::z
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

s w- NAUMRNO^ ewieume a __ satvrtvay, ocTowm n,



Paremkime auka 
vargstančius brolius

Spalio mėnuo yra Balfo vajaus 
mėnuo. Ši įprastinė aukų rink
liava jau vykdoma daugiau 30 
metų. Vargstančiųjų skaičius 
nesibaigia, net vis didėja. Bal
fo šelpiamoji ranka pasiekė pla
čiai išsiskirsčiusius vargstančius 
tautiečius, visose valstybėse, net 
įvairiuose kontinentuose, šim
tai padėkos laiškų gaunama per 
siuntėjus, kurių vardu, ir ad
resu siuntinys pasiųstas. Balfas 
savo vardu negali siųsti, nes tie 
asmenys, kurie gaudavo aukš
čiau Balfo vardu, būdavo diskri
minuojami, įtarti ir sekami. Ko-

mųnbtams sukeldavo didelę ne- Be to, KenoŠos įkyriau* pirm.
apykantą, kurie gaudavo siun- dr. Balčiūnas pranešė, kad Mo
tin} iš Balfo. Jų manymu, gau-jterų klubas Milwaukėje, suruoš
davo, tiktai “buržuazinės lieka-■ toje tarptautinėje mugėje už 
nos”. parduotus kelis tūkstančius “ce-

Šiais metais kaip ir visuomet I P^linų” gautą pelną 600 dol. pa
per Balfo atidaryma su s t am bes- skyrė Balfųi. Tai gražus reiš-
nėmis aukomis pasireiškė šie as
menys: dr. Sidrys 500 dol., O. 
ir V. šimkai 300 dol., Midland 
Savings and Loan Ass. 200 dol., 
Marija ir Ant Rudžiai 300 dol., 
jų sūnaus ir dukters šeimos po 
100 dol., Dr. A. Prunskienė $50. 
Vėliau prisistatė agronome ša- 
magagienė, drąsiai nugalėjusi 
užpuolimo pavojus, įteikė auką 
500 dol. grynais pinigais. Viso tą 
dieną suaukota $2,050. Visi pi
nigai perduoti kasin. K. Kaza-. 
kaičiui.

knys, kad vis atsiranda daugiau 
žmonių, net ir organizacijų, ku
rie jungiasi į Balfo darbuotojų 
eiles.

Centro Valdybos pirm. M. Ru
dienė ir Chicagos Apygardos 
pirm. V. Šimkus dėkojo visiems 
aukų rinkėjams, ir aukotojams 
už pasišventimą padėti skurde 
esantiems. Balfo atidarymo die
ną buvo pagerbti senieji Balfo 
veteranai, kurie nuo pat įsistei- 
gimo darbuojasi Balfe: Ant. ir 
Konst. Stankai ir V. Mankus.

Jau maždaug rinkliavai įpu-
Federal Reserve Banko pirmininkas 
Arthur Bums yra įsitikinęs, kad New 
Yorko miesto ir valstijos ekonominė 
krizė, jeigu nebus išspręsta, pakenks 
kraštui atsigauti iŠ dabartinių ekono
minių sunkumų. New Yorko bankro

tas atsilieps į visą krašto ūkį.

HELP WANTED FEMALE
Darbininkių ralius

RELIABLE
LIVE IN 

[HOUSEKEEPER
For family of 2 adults and 1 infant 
Light housework. Care of child 
more important than housework. 
Other help employed. Own room, 
bath, and T. V. Chicago Northside. 
Must have reęent ref. and speak some 
English. Good home for right person.

Call weekdays.
440-3820

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų keikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČLAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
i ---------------------------- - -------------—

1. MŪSŲ BENDROVE veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.

2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį 
pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, 
Moskvič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialio
mis kainomis.

4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
į 220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604 

TEL. WA 2-9354
ir mūsų skyrius:

2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629
TEL. WA 5-2466

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

SIUNTINIAI I LIETUVA
MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
^=-— .......-- ' s------------------ . --

sėjus netenka girdėti neigiamų 
išsireiškimų apie Balfo darbuo
tojus. Visi aukotojai, su mažo
mis išimtimis, aukoja patenkin
ti. Visi girdėti priekaištai dėl 
aukštesnių metų Centro Valdy
bos netvarkingo elgesio, pamirš
ti? tai džiuginanti žinia. Supran
tama. Kiekvienoj organizacinėj 
veikloj atsiranda provokatorių, 
kurie, skleisdami neteisingus gan 
dus, mėgina apjuodint dirban
čiuosius.

Lapkričio 8 d. Balfo suvažia
vimas Įvyks Brighton Parko pa
rapijos salėje. Didelė padėka 
priklauso parapijos klebonui prel. 
Mozeriui už salių naudojimą. Su
važiavimo visais reikalais rūpi
nosi Centro Valdyba, Apygardos 
Valdyba ir skyrių valdybos. Di
džiausi darbai tenka atlikti V. 
Šimkui ir J. Mackevičiui.

Suvažiavimui pasibaigus va
kare ten pat, tik kitoj didesnėj 
salėj ruošiamas banketas. Bus 
teikiama vakarienė ir gera pro
grama. Visi kviečiami įsigyti bi
lietus. Bilietai gaunami pas sky
riaus pirm, ir valdybos narius. 
Auka už bilietus 6 dol.

Adomas Didžbalis

AUTO BODY MEN 
NF KI >FT) 

Must be experienced. 
APPLY IN PERSON 

JOHN BLOCHL BOD SHOP 
on Torrence. 1 mile north of 
Route 30. Chicago Heights.

Phone 758-3600
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MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

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

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 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

maistas, doleriniai Certifikatal.
V. V A L A N T I N A S

- -  .................. -i l., 1 u *. .--■■U. . ................ ■—.■ ...... ... ■■

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo £0 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiena platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos I sandėrius su okupantais ir jų įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, Jų bendras Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
tuvSškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chkago|e Ir Kmadojt metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $330, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $76.00, pusei matų — $14.00, vienam men. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

CICERO
Cicero jūrų šaulių kuopos balius

Spalio mėn. 11 d. Balio Pakšto 
salėje Įvyko Cicero jūrų šaulių 
kuopos Klaipėda tradicinis meti
nis švyturio .balius. Kas nėra 

.buvęs tokiame baliuje, klausia 
kodėl švyturio, o kai ateina, tai

IIIIIIIIIII1IIIKIIIV
A. ČEPULIS NOTARY PUBLIC

Income Tax Service
3548 SOUTH EMERALD AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60609
(Pirmas aukštas, įėjimas iš kiemo) 

TeL LA 3 -1387
Pensijos ir kompensacijos iš Vokie

tijos ir iš kitų kraštu, pilietybės popie
riai, įvairių valstybės formų pildy
mas. Interesantų reikalais . lankosi 
valdžios ir savivaldybės įstaigose bei 
konsulatuose. Padeda sutvarkyti pen
sijas ir bedarbių pašalpas bei kitus 
panašius reikalus. Sutvarko Medicare 
ir kitas sąskaitas. Padeda neturtin
giems gauti iš WELFARE ir kitų ištai
gų įvairias pašalpas: buto, nemokamo 
gydymo, nemokamo maisto korte
les ir kitką. Taip pat paruošia imi
gracinius dokumentus ir iškvieti
mus i Ameriką. Sudaromi testamentai 
ir asmenų paieškojimai. Be to. išrū
pina metrikus ar jų pakaitalus. Kreip
tis asmeniškai arba laiškais.

P. S. Užpildomos formos IL-1363 
Tax Relief Claim for Grant for 
Senior Citizens and Disabled Persons. 
IIIIIIIIIIIISIIIIVII
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PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

T A I S O M F 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Tdefonuoti 737-3938 — TEXACO 
53-toi Ir Wettern Avenue kimpet

/

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, HI. 60608

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

[~~| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimai nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS -------------------------------------- --------

kDBESAS ------------------------------------------------------------------

GARSINKITES naujienose

- ---------- ------ . .U-—

LIETUA7S
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(To-wn of Laka)

Dažo namui H lauko Ir H vMava* 
□•rbai pa rantuotai.

Nuo 5 iki 8 vai. vat 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

pamato, kad Pakšto orkestro es
trados, ant atitinkamo bokšto, 
yra pastatomas originalus švy
turys, kurs sukasi ir šviečia, 
kaip ir ant Klaipėdos uosto mo
lo. Kai šokių metu prigesinamos 
šviesos, tai švyturio žaismo švie
soje šokti būna ne vien malonu, 
bet ir įdomu.

Šiemet iš anksto buvo išpla
tinti 208 pakvietimai, o dar ke
liolika atėjo nenumatytų. Pridė
jus Balį Pakštą su dukrele ir ki
tais orkestrantais, salė pasidarė 
pilnutėlė. Ir vis tik nuotaikos 
buvo tokios geros, kad susirinku
sieji Cicero šauliai ir jų sve
čiai jautėsi lyg viena šeima.

Kadangi buvę mūsų meninin
kai vieni iš viso, kur “dešros su 
kopūstais”, neina dainuoti, o ki
ti užsiprašo'toki honorarą, ku
rį rengėjai negali mokėti, tai ten
ka meninę programą išpildyti sa
vo jėgomis. Ir šį kartą visa me
ninė programa buvo atlikta pačių 
kuopos šaulių. Irena Petrauskie
nė solo padainavo Vanagaičio Do
bilėlį, Sarpaliaus Dukružėlę, 
Gruodžio Aguonėlę ir La Spag- 
nola. Tolima laimė. Bet susirin
kusieji be numatytų programo
je, dar vieną dainą išprašė bisūr. 
Kuopos vyrų šaulių kvartetas, 
vedamas Antano Markausko -ir 
dalyvių Stasio Bernatavičiaus,' 
Juozo Bliujaus ir Algio Valeikos 
apdainavo šio gyvenimo aktuali
jas neaplenkdami ir kuopos pir
mininko Karolio. Milkovaičio, ku
riam už tokią aktingą veiklą pri
klausytų “sidabrinis kardas”.

Cicero prekybininkai ir šauliai 
laimės šuliniui suaukavo tiek 
daug ir vertingų dovanų, kad pa
čią vertingiausią — Jadvygos 
Petrašiūnienės pyragą “Najoleo- 
ną” teko išimti ir leisti atskirai. 
Iš laimės šulinio teko laimė
jimu pasidžiaugti maž daug kas 
trečiam baliaus dalyviui, o buvo 
ir tokių, kuriems teko net po tris 
laimėjimus. Antanas Markaus
kas labai sumaniai pravedė var
žytynes Petrašiūnienės “Napo
leonui”, kurį pelnytai laimėjo V. 
Brazas. Buvo ir rožių valsas, o 
Antanas Markauskas, pritariant 
akordeonui, pravedė visų dalyvių 
bendras dainas. .

Prie įėjimo budėjo Jonas De- 
keris ir Alfonsas Gailius. Bare 
dirbo Vincas Tiknevičius ir Ka
rolis Lazinka. Virtuvėje Pranu
tė Dvylaitienė, Regina Latožie- 
nė, kurį tvarkė ir laimės šulinį, 
Janina Skamienė, Onutė Tikne- 
vičienė, Sofija žibutienė, Aldo
na Krikščiukienė su dukrelėmis 
ir kitos sesės šaulės. Pats vy
riausias darbininkas ir dirigen
tas buvo kuopos pirmininkas Ka
rolis Milkovaitis.

Kai atėjo pusiaunaktis, labai 
retas galvojo apie namus, bet 2 
vai. jau nenoromis ėmėme skirs
tytis. ’ * \

Iš gauto gražaus pelno bus 
galima vėl paremti kultūrinius 
lietuvių darbus. S. Paulauskas

WANTED TO RENT 
Ieško butų

VYRAS IEŠKO 3 KAMBARIŲ BUTO 
pirmame aukšte. Marquette Parke.

Skambinti RE 4-3202.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ 
BUTAS BRIGHTON PARKE. 

Skambinti 376-5440.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progas

KAS NORĖTŲ GYVENTI -FARM0JE 
ir užsidirbti ekstra pinigų, gali atva
žiuoti ir paimti pusę (užauginto. At
važiuokite pasižiūrėti. Jei patiks, tai 
ir gyventi. Aš gyvenu viena, yra vie
tos. galės pabūti, kiek norės, nieko 
nekainuos. Rašykite

! TONY- SURVILA,
R. 1, 102 Ave.. Allegan. Mich. 49010. 

Tel.: 692-3806 
tarp 7 ir 8 vai. vak.

o
-— Marquette Parko Lietuvių 

Namų Savininkų organizacijos 
banketas įvyks spalio mėn. 25 
d., šeštadienį, 6 vai. vak. para
pijos salėje. Gros Ąžuolo Stel
moko orkestras. Geriausias, šal
tas ir šiltas maistas. Meninė da
lis. Daug vertifigū dovanų lai
mėjimams. Stalus užsisakyti 
telef. 778-2233 darbo valando
mis. Rengėjai

o Elektros įvedimai, pataisy- 
maL Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ii* užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis,
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559.

Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų D-jos metinis 
Banketas įvyks spalio 25 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Vyčių salėje, 
2451 W. 47 St. Bus šalta ir kar
šta vakarienė, įvairios banketo 
pramogos. Šokiams gros A. Ra-, 
monio orkestras. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. (Pr).
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* Reikalingas piešinys, vaiz
duojantis pramonę - prekybą - 
sceną - filmas - knygas - plok
šteles 4 'polių platumo skilty 
(column), tokiu tekstu:

American Scene. Copyright 
by Arėjas Vitkauskas, Editor — 
World-Wide News Bureau.

Už nebaigtus pavyzdžius pieš
tuku bus $5.00, o už išrinktąjį 
$25.00. Arėjas Vitkauskas, 309 
Vanok, Jersey City, N.Y. 07302.

(Pr).

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama aplankyti American Aca
demy of Art mokytojo Arvydo 
Algmino tapybos paveikslų pa
rodą, kuri bus atidaryta Čiurlio
nio viršutinėje galerijoje Jauni
mo Centre šio mėn. 31 d., penk
tadienį 7 vai. vakaro. Lankymo 
valandos: spalio 31 d. nuo 7 iki 
10 vai. vakaro, šeštadienį ir 
sekmadienį, Ipakričio 1 ir 2 d. 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vaka
ro. Po to lapkričio 7 d. nuo 7 
iki 10 vai. vakaro ir lapkričio 
8 ir 9 dienomis •— nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. Adresos: 
5620 South Claremont, Chicago, 
vienas blokas į rytus nuo Wes
tern Ave. (Pr).

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

5 PO 5, MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji Įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti,

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

BRIGHTON PARKE savinnikas par
duoda labai 'gerai užlaikytą 2 butų 
mūrini namą, po 5 kahbarius kiek

vieną. Po 5 vai. vakaro skambinti 
927-1131.

NAMAS — SVAJONĖ
Mūrinis namas 6 kambarių, be jokių 
priekaištų. 2 tikri malkomis kūrena
mi židiniai. 3 dvigubi miegami kam
bariai. Puikiai Įrengtas rūsys. 2 vo
nios. Labai malonus valgomasis, ža
vingiausia virtuvė. Šoninis įvažiavi
mas i 2 mašinų garažą. Nupirkę tą 
namą už tiktai $37,900 pasijusite 

kaip danguje. Laimė čia pat.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

PARDUODAMAS ŠEIMOS NAMAS 
PARK RIDGE

5 miegamų,. 3 vonios, 12 inčų plast, 
sienos. Išbaigtas rūsys. Remodeliuota 
didelė virtuvė, kieto medžio grindys, 
variniai gateriai. Kaimynystėje Mai
ne South High School, bažnyčia ir 

CTA busas.
Pardavimo kaina $69,900.

.Skambinti
BERNIE aBROWN 

angliškai McLENNAN, 
Chicago telef. 631-6400, 

Park Ridge telef. 825-0011.

SAVI NAMAI — TVIRTOVĖ
LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 auto 

mūro garažas, šeimai gyventi arti 
California ir parko. S21,500.

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

1% AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18.000.

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

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas^ Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karnetai. įrengtas bęismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų/ Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 mėtų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2. kamb. sausam beis- 
mante/naujas gazir šildymas. Geras 
garažas. 'Arti mūsų. $26 500.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVTMAS, ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554
EDISON PARKO KOKYBĖ

IR 4 BUTŲ VERTĖ
Švariausias 4 butų mūrinis su dviem 
miegamaisiais kiekvienas. Nauja šil
dymo sistema ir tuck pointing. Ga
lėtų duoti morgičių. Vieta ne gat

vėje mašinoms statyti.
Prašo $111,900.

Telefonuokite angliškai 
JIM McDERMOTT.

McLennan — Chicagos telefonas 
631-6400. 

Park Ridge telefonas 
825-0011.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wabash Avenue

pa e vienintelį
lietuvį kailininką 7^

Chlcagoje *NORMANĄ

2nd Floor Chicago, Ill. 60601

REMKTTE TUOS BlZNTERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

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

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai Ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel. VI 7-3447"

>HOME(NSURANCE
Call Frank Zapolis 
3208>/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

‘————— ■—■— ------------------ -- — —    -----------------

D Ė M E S I O 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefu R E public 7-1941

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.




