
Saulėta, šilčiau.
Saulė teka 6:40, leidžiasi 6:47,

iffl M 5=B JI 0 B M ©
VOL. LVIII Gr ’rice 15c Chicago, Ill

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

(j 24 d., 1971

■ * A.T’ioxa

by The Lithuanian News Publi•binf Co. Ina
1739 So. Halsted Street, Chicago,

HAymarket 1-6100
HL 60608

..... » t 1 į **—

Over One Million Lithuanian In The United Statve

Kaina 15c 9

Periodical DiVtoiv** v

BREŽNEVAS ŽADA JUGOSLAVAMS NESIKIŠU
NAUJOS AZILIO TEISĖS TAISYKLĖS
Vašingtono dienraštis “The Evening Star” š. m. rugsėjo 15 d. 

laidoje rašė apie numatomas naujas taisykles azilio teisės rei
kalu. Dienraštis pažymėjo, kad 1970 m. lapkričio 23 d. įvykis — 
Simui Kudirkai nesuteikus globos ir sovietų jūrininkams net 
Simą, sumušus amerikiečių laive — buvo sukėlęs JAV prezidento 
pasipiktinimą. Jis įsakęs parengti naujas taisykles, nes norima, 
jog panašūs įvykiai daugiau nepasikartotų. Dienraštis praneša, 
kad tyrimų bei taisyklių ruošos darbas jau baigtas ir tai buvo 
vykdoma Valstybės departamento, kuris, savo ruožtu, tarėsi su 
Gynybos bei Transporto departamentais.

Naujų taisyklių — dokumen
to projektas jau esąs Valstybės 
departamente. Vašingtono dien
raštis -nurodė į kai kuriuos jo 
straipsnius.

Svarbiausioji taisyklių vieta 
— JAV pareigūnai negali viena
šališkai nesuteikti azilio ar laiki
nos globos teisės jos prašan
tiems svetimi] kraštų piliečiams. 
Jų, dėl persekiojimo ar dėl bai
mės būti persekiojamiems, pra
šančių globos teisės noras turi 
būti patenkintas, į prašymo mo
tyvus atsižvelgus. Azilio pra
šantieji, pagal naujas taisykles, 
bus JAV įstaigų globojami tiek 
JAV teritorijoje ar jų teritori
niuose vandenyse, tiek ir JAV 
laivuose, lėktuvuose, esančiuose 
virš vandenų ar jūroje. Dar nu
matyta, kad JAV įstaigoms ga
li būti leidžiama jėga pasiprie
šinti pastangoms globos prašan
čius prievarta grąžinti į jų kil
mės kraštą.-

Taisyklės nevisai aiškiai nu
sako atvejus, kai globos prašo
ma svetimoje teritorijoje, kur 
veikia JAV įstaigos ar įrengi
mai /(bazės), be to, laivuose, lėk
tuvuose ar kraštuose, kur veikia 
JAV diplomatinės bei konsulari- 
nės atstovybės.

/Azilio teisė ligšiol nebūdavo 
teikiama JAV įstaigose ar įren
gimuose svetimuose kraštuose. 
Tačiau;' pagal tas taisykles, JAV 
atstovui leidžiama, prašančiam, 
suteikti laikiną globą, ir iš to at
stovo reikalaujama, kad jis ne
delsiant susisiektų su Valst. de
partamentu. Taisyklės dar nu
mato, kad tik Valst. departa
mentas Vašingtone tegali dary
ti sprendimą bet kurio globos 
prašančio sugrąžinimo atveju. 
Tais atvejais, kai suteikiama lai
kinoji globa, tik Valst. departa
mentas tegali leisti atšaukti su-' 
teiktą globą.

šias žinias pateikus Vašing
tono dienraščiui, dabar lauktina, 
kad naujųjų globos taisyklių 
projektą patvirtinus atitinka
moms įstaigoms, Valst. departa
mentas netrukus paskelbs ir tų 
taisyklių pilnąjį tekstą. (E)

Teismas išteisino 
kapitoną Mediną

FORT McPHERSON. — Ka
rinis teismas išteisino kapitoną 
Ernest Mediną, kuris buvo kal
tinamas įsivėlimu į Mylai kai
mo žudynes P. Vietname. Kalti
namojo gynėjui pavyko įrodyti, 
jog prokuroro keli liudininkai 
yra nepatikimo charakterio, nar
kotikų vartotojai ir pan. Iki šiol 
tik vienas leitenantas Calley bu
vo pasmerktas už tas civilių žu
dynes Mylai vietovėje. Tebe
vyksta pulkininko Hendersono 
teismas, kuriame jis kaltinamas 
bandymu nuslėpti nuo karinės 
vadovybės įvykius tame kaime.

Kapitonas Medina po teismo 
pareiškė, kad jis niekada neabe
jojęs karinio teismo teisingumu, 
tačiau jis planuojąs pasitraukti 
iš karinės karjeros.

IŠ VISO PASAULIO

HONG KONGAS. — Keleiviai 
iš Kinijos praneša, kad ten vyks
ta svarbus partijos vadovybės 
susirinkimas, prasidėjęs rugsė
jo 12 d. Dalyvauja politbiuras 
ir apie 20 svarbesnių provincijos 
partijos skyrių vadų.

PEKINAS. — Kinijos žinių 
agentūra skelbia, kad Amerika 
bando įsteigti naują Taiwano 
valstybę, nors ta sala yra neat
jungiama, šventa kinų žemė. Ki
nija neisianti į Jungtines Tau
tas, jei Tautinė Kinija nebus iš 
ten išmesta.

TOKIJO. — Trečiadienį iš Ki
nijos grįžo japonų komunistų 
delegatai. Jie susitiko su Mao 
Tse Tango žmona, kuri buvusi 
linksma ir laiminga. Komentato
riai aiškina, kad ji nebūtų bu
vusi linksma, jei Mao sunkiai 
sirgtų ar būtų tik miręs.

WASHINGTONAS. — Kores
pondentai nerimauja, bijodami, 
kad prezidentas Nixonas slaptai, 
be jų, neišskristų į Pekiną. Jo 
kelionė į Aliaską pasimatyti su 
Japonijos imperatorium sukėlė 
gandus, kad prezidentas iš Alias
kos skris tiesiai į Kiniją. Kores
pondentus nuramino žinia, kad 
trečiadienį Nixonas susitinka su 
Gromyko, sovietų užsienio rei
kalų ministeriu.

KUTIBARI. — Pabėgėliai iš 
Pakistano į Indiją bėga kasdien 
.po 25,000. Jie pasakoja, kad Pa
kistano kareiviai vis dar žudo 
bengalus, degina jų namus, ati
ma turtus. Valdžios pažadais at
statyti tvarką niekas netiki.

WASHINGTONAS. — Stu
dentų vadai iš Amerikos univer
sitetų parašė prašymą New Yor- 
ko merui Lindsay, prašydami jo 
nekandidatuoti į prezidentus, bet 
paremti sen. McGoverno kandi
datūrą. Studentai nurodo, kad 
šiuo metu Lindsay ir McGovern 
yra vienodo populiarumo, tačiau 
McGovern dar gali tikėtis mažų 
miestelių ir kaimų balsų. Jis ga
lįs geriau patraukti darbo žmo
nių, juodųjų, meksikiečių balsus, 
ko negalėsiąs Lindsay.

GLASGOVAS. — Škotijos sil
kių eksportas padidėjo 50% ir 
uždirbo kraštui apie 11 mil. dol.

Jungtiniu Tau t y sekretorius U Thant, 
iitarnavęs 10 m. tarptautinėje orga
nizacijoje, nutarė pasitraukti gruodžio 

pabaigoje.

Amerikai uždėjus 10% mokesčius ant importuojamu prekių, Japoni
jos krautuvėse pasirodė daug pigiu peiliu ir sakučiu, kurios buvo 
skirtos eksportui, o dabar pardavinėjamos vietinėje rinkoje. Mote

rys japonės renkasi šakutes Tokijo krautuvėje.

NEW YORK TIMES TAIKLIAI PASAKO 
SOVIETŲ - NACIŲ PAKTO REIKŠMĘ

Atsakymas ambasadoriui Maiskiui
NEW= TURKAS. ’— "Prieš kiek laiko New York Times iš

spausdino tris Ivano Maiskio, buvusio sovietų ambasadoriaus Lon
done, straipsnius, kuriuose jis nušviečia prieškarinius diploma
tinius ėjimus ir aprašo Įvykius pagal sovietų propagandos reika
lavimus. Maiskis kaltino anglų ir prancūzų valdžias, kad jos be- 
siderėdamos su Sovietų Sąjunga nenuoširdžiai bandė įstumti so
vietus Į karą su Vokietija, pačios planuodamos likti nuošalyje. 
Veidmainiškumas privertęs Staliną sudaryti su Hitleriu nepuoli
mo paktą.

Į šiuos Maiskio išvedžiojimus 
vakar atsakė Adam V. Ulman, 
Harvardo universiteto profeso
rius, straipsnyje “A Reply to Mr. 
Maisky”. Straipsnyje sakoma, 
kad Maiskio tvirtinimai susiker
ta su nenuginčijamais istorijos 
faktais. Maiskis bando išteisin
ti sovietų diplomatiją nuo atsa
komybės dėl karo pradėjimo per 
sovietų-nacių sutartį, pasirašy
tą 1969 rugpjūčio mėn. Netiesa, 
kaip tvirtina Maiskis, kad Sta
lino sutartis su Hitleriu buvo tik 
nepuolimo paktas. Slapti sutar
ties protokolai, kurių buvimas 
yra žinomas ir nepaneigiamas, 
(net ir patys sovietai jų nenei
gia, tik paprastai ignoruoja jų Į 
buvimą). Tie protokolai suta
ria Lenkijos valstybės padaliji
mą tarp sovietų ir vokiečių ir 
duoda Rusijai laisvas rankas 
Latvijoje, Estijoje ir, vėliau pa
keitus protokolą, Lietuvoje. Su
tartis pažada vokiečių nesikiši
mą, jei sovietai ieškotų teritori
nių pakeitimų Suomijoje ir Ru
munijoje.

Autorius toliau nurodo, kad 
Vokietija pažadėjo Sovietų Są
jungai karinių reikmenų už so
vietų žaliavas ir strateginės 
svarbos medžiagas. Po Lenki
jos padalinimo sovietai leido vo
kiečių povandeniniams laivams 
naudotis sovietų kariniu uostu. 
O rugsėjo mėn. Maskva įsakė vi
su kraštu komunistams vesti sti
prią kampaniją prieš karą. To
dėl tą sovietų — nacių sutartį 
reikia laikyti pilna to žodžio 
prasme savitarpinės pagalbos su
tartimi.

Prof. Ulam toliau nurodo, kad 

prieš karą Stalinas nujautė, kad 
Rusija yra per silpna kariauti, 
todėl jis tikėjosi, kad kapitalis
tai vieni kariaus ir abi pusės 
susilpnės. Baigdamas jis nuro
do, kad istoriniai' įrodymai ir 
paprasta logika parodo tikrą Vo- 
ketijos-Sov. Sąjungos sutarties 
kilmę, todėl nereikia skleisti se
nų mitų apie čamberleno diplo
matijos klaidas ir veidmaningu- 
mą.

Susitarė dėl Maltos 
laivyno bazių

LONDONAS. — Britanija ir 
Maltos vyriausybė susitarė dėl 
sąlygų, kuriom Britanijos ir jos 
sąjungininkų Nato organizaci
joje karo laivai galės naudotis 
Maltos uostais ir jų įrengimais. 
Britanija ir Nato kasmet mokės 
Maltai 22.8 milijonus dolerių, 
iš kurių britai mokės pusę. Be 
to, Nato valstybės pažadėjo ki
tais būdais prisidėti prie Maltos 
gerbūvio kėlimo.

Naujas susitarimas pakeičia 
senąjį, kuris Maltai pasirodė ne
pakankamas. Britanija mokė
davo Maltai kasmet apie 12 mil. 
dol., o jos sąjungininkai nieko 
nemokėdavo.

AUSTINAS. — Texas valsti
joje vis daugiau sugaunama žu
vies. Amerikoje pirmą vietą 
užimą Aliaska, toliau eina Ka
lifornija, Louisiana ir Texas, 
kur žvejai pernai uždirbo 53 mil. 
dol.

VĖLIAUSIO S ŽINIOS

♦ Baltieji Rūmai patvirtino, 
kad trečiadienio išplėsti bombar
davimai Šiaurės Vietname įvyko 
su asmeniniu prezidento Nixono 
pritarimu.

♦ Aukščiausiojo Teismo tei
sėjas Hugo Black, išbuvęs teis
me 34 metus, sunkiai serga, yra 
prie mirties. Jis jau 85 metų 
amžiaus.

< Senatorius Hanry Jackson 
senate pasakė kalbą apie Egipto 
pasirengimus pulti Izraeli. Jis 
reikalavo, kad Amerika tuoj 
duotų Izraeliui 500 mil. dol. ver
tės ginklų. Valstybės departa
mentas šalčiau žiūri i padėtį prie 
Suezo kanalo.

♦ Japonų Kyodo spaudos 
agentūra skelbia, kad Kinijos 
kariuomenės judėjimas gali bū" 
ti iššauktas naujų susikirtimų su 
sovietų kariuomene prie Amūro 
upės, kur įvykę naujų incidentų.

Uraganas “Bess” nuteriojo 
Taiwano salą, užmušdamas 6 as
menis, sugriaudamas 4,400 na
mu.

♦ Sovietų šachmatų didmeis- 
teris Tigran Petrosian pranašau
ja, kad jis nugalės amerikietį 
Bobby Fischerį ir susitiks su Į 
Boris Spaskiu dėl pasaulio čem
piono vardo.

Kinijoje vyksta 
valdžios krizė?

PEKINAS. — Įvairių šalių di
plomatai iš Pekino praneša, kad 
Kinijoje vyksta neįprastas ka
riuomenės judėjimas, visos ka
rinės jėgos esančios pavojaus 
padėtyje ir nuo rugsėjo 12 d. su
stabdyti visų karinių lėktuvų ir 
daugelio civilinių lėktuvų skri
dimai. Spėliojama, kad Kini
joje vyksta politinė krizė.

Vienintelis tikras faktas yra 
tas, kad buvo atšauktas Kini
jos Tautinės šventės paradas, 
minint komunistų valdžios pra
džią Kinijoje. Tam paradui bu
vo ruošiamasi, statomos tribū
nos ir kt. Galvojama, kad mirus 
ar susirgus vienam iš svarbiau
siųjų vadų; Mao Tse Tungui ar 
jo įpėdiniui Lin Piao, partijos 
vadovybė dar nesusitarė dėl pa
veldėtojų ir nežino, kaip tribū
noje sustatyti pagal vyresniš
kumą naujus vadus.

Kariuomenėje atšauktos visos 
atostogos, visi kareiviai sušauk
ti į kareivines. Pekine niekas ne
matė visą savaitę nė vieno po- 
litbiuro nario, išskyrus premje
rą Chou En Lai, kuris rugsėjo 
30 d. planuoja banketą užsienio 
svečiams. Politbiuro nariai ne
minimi ir spaudoje.

Washingtone išreikštas susi
rūpinimas, kad reikšmingesni 
pasikeitimai Kinijoje gali pa
keisti prezidento Nixono planus 
ir numatytą kelionę į Pekiną.

SAIGONAS. — Bomba spro
go prie P. Vietnamo darbo unijų 
vado namo. Jis minimas kandi
datu į Thieu viceprezidentus. 
Nuo sprogimo niekas nenuken
tėjo.

ROMA. — Italijos valdžia at
gaivino seną, karo metų įstaty
mą, kuris leidžia valdžiai kon
troliuoti prekių kainas, kurios 
Italijoje labai pakilo.

VA LEPIA. — Maltos parla
mentas visai panaikino mirties 
bausmę.

BREŽNEVAS KARTOJA CHRUŠČIOVO
SKELBTUS NESIKIŠIMO PRINCIPUS

BELGRADAS. — Sovietų partijos vado Brežnevo vizitas Ju
goslavijoje siekia paveikti jugoslavus nenueiti per toli į Kinijos 
pusę. Brežnevas nori taip pat susipažinti su Jugoslavijos nauja 
kolektyvine valdžia, kuri netrukus turi perimti prezidento parei
gas iš Tito. Brežnevui rūpi pamatyti, kaip veikia jugoslavų dar
bininkų tarybos, kurios be valdžios kišimosi valdo daugelį Ju
goslavijos Įmonių. Vakar jis aplankė netoli Belgrado elektros 
gaminių fabriką ir kalbėjosi su darbininkų taryba, kuri tą fa
briką valdo socialistiniais - kapitalistiniais pagrindais.

Naujas sovietų 
štabo viršininkas
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje buvo paskirtas naujas ka
riuomenės štabo viršininkas 
gen. Viktor Kulikov, kuris pa
keičia buvusįjį maršalą Matvei 
Zacharova, 73 metu amžiaus. 
Kulikovas yra 50 m. Jis nuo 
1969 m. vadovavo sovietų jėgoms 
Rytų Vokietijoje. Maršalas Za- 
charovas yra vienas iš nedauge
lio karininku, likusiu iš revoliu
cijos laikų. Jis dalyvavo 1917 
metais žiemos Rūmų puolime 
Petrograde.

Rytų Vokietijos komanda pa
skutiniu metu laikoma sovietų 
karininkų ateities karjeros laidu. 
Čia tarnavo ir gynybos ministe- 
ris maršalas Andrei Greško bei 
Varšuvos pakto jėgų vadas mar
šalas Ivan Jakubovski. Vėliau jie 
abu buvo paaukštinti. Gen. Kuli
kovas yra trečias savo pareigų 
svarbumu visoje Sovietų Sąjun
gos kariuomenėje.

Pagyvėjo karas 
Pietų Vietname

SAIGONAS. — Karinė JAV 
vadovybė Saigone pripažino, kad 
išplėsti trečiadienio oro puoli
mai šiaurės Vietname palietė ne 
tik priešlėktuvines baterijas, bet 
ir komunistų naftos sandėlius. 
Demiitarizuotą zoną apšaudė ir 
Amerikos karo laivai.

Hanojus skelbia, kad aviacijos 
puolimuose amerikiečiai neteko 
dviejų lėktuvų. Amerika tą ži
nią paneigia.

Praėjusią savaite Vietname 
žuvo 13 kareivių ir 111 buvo su
žeistų. Vietnamiečiai jau 8 die
nos tęsia puolimą U Minh miš
kuose, 145 mylios į pietų vaka
rus nuo Saigono. Amerikos da
liniai remia šį puolimą helikop
teriais ir lėktuvais. Per 8 d. bu
vo numušta 11 helikopterių.

Saigonas skelbia, kad U Minh 
džiunglėse buvo užmušti 623 
priešo kareiviai, žuvo ir 113 viet
namiečių bei 183 buvo sužeisti.

Jungtiniu Tautų asamblėjos pirminin
ku išrinktas Indonezijos užsienio rei

kalų ministeris Adam Malik.

Brežnevas banketo jo garbei 
proga pasakė įdomų dalyką. Jis 
pripažino, kad “svarbūs Jugos- 
lavijos-Sovietų Sąjungos-santy
kių išvystymo principai buvo nu
statyti Belgrado deklaracijoje 

1955 m. ir Maskvos pareiškime 
19 56metais”. Kaip žinoma, abu 
tuos pareiškimus padarė nese
niai miręs Chruščiovas, kuris at
vyko į Belgradą 1955 m. page
rinti santykių. Chruščiovas ta
da pažadėjo Jugoslavijai nepri
klausomybę, sienų neliečiamu
mą, abipusę pagarbą, nesikiši
mą į jugoslavų reikalus.

Brežnevas pridėjo savo kal
boje Belgrado bankete: “šių die
nų sąlygose kyla klausimas,, kaip 
Įvykdyti tuos 1955 m. principus 
taip plačiai ir pilnai, kaip gali
ma”. Jugoslavijai, matyt, to
kių klausimų nekyla. Po Čekos
lovakijos okupavimo Jugoslavi
ja pamatė, kad Brežnevo doktri
na pakeitė Chruščiovo nesikiši
mo principus. Kilo įtarimas, kad 
nauji sovietų vadai gali -supla
nuoti panašų įsikišimą ir Ju
goslavijoje.-

Sovietų vadas į tokius įtarinė
jimus atsakė šitaip: “Įvairios 
jėgos pasaulyje bando įvaryti 
kylį tarp mūsų vienokiu ar kito
kiu būdu. Jos sugalvoja, kad yra 
kažkokia riboto suverenumo 
doktrina, kad sovietų armijos pa
sirengusios žygiuoti į Balkanus, 
kad Jugoslavija yra pilkoji zo
na, kuri krypstanti į vakarus”. 
Brežnevas paneigė tokius tvir
tinimus.

Jugoslavjjos-soviėtų santy
kiai nebuvo šilti nuo pat karo 
pabaigos, iada Tito partizanai 
skundėsi, kad sovietai nedavė 
jiems pakankamai paramos. Sta
linas išmetė Jugoslaviją iš ko- 
minformo 1948 metais ir pasa
kė: “Aš tik pajudinsiu mažą 
pirštą, ir Tito daugiau nebeliks”. 
Tito Stalino neišsigando ir išsi
laikė, užimdamas pasaulio pro
blemose daugiau neutralią po
ziciją, nepriklausomą nuo Mas
kvos.

Ką sako Belgrade Brežnevas 
ir ką iš tiesų galvoja Kremlius, 
gali būti skirtingi dalykai, šiais 
metais Maskvoje pasirodė Ser
gejaus Trapežnikovo knyga. Jis 
yra komunistų partijos centro 
komiteto mokslo ir švietimo sky
riaus viršininkas. Knygoje au
torius kalba apie Jugoslaviją — 
“dešiniojo revizionizmo prietil
tis, pastatytas vakarų imperia
lizmo, “socialistinės stovyklos 
viduryje”. Jis kaltina Jugosla
viją griaunančia veikla Čekos
lovakijoje ir Vengrijoje.

Brežnevas tikisi Belgrade pa
didinti sovietų įtaką ir užtik
rinti tos valstybės bendradarbia
vimą su Maskva. Jugoslavai 
reiškia viltį, kad sovietai nepra
dės didesnio spaudimo ar net 
ginkluoto įsikišimo į jų reika
lus. Tito netrukus atvyksta i 
Ameriką, kuri tikriausiai jo vil
tis sustiprins ir padės jam at
sispirti Kremliaus spaudimui.



1971 m. rugsėjo mėn. 5 d., Dainavoje Šaulių S-gos Ct Valdybos nariai po darbingo posėdžio: Iš kairės P. 
Tomkus, K. Milkovaitis, S. Jokūbaitis, V. Išganaitis, K. Klinauskas, S. Cecevičienė, V. Tamošiūnas, S. Kaune- 
lienė, J. Baublys ir Alg. Budreckas. Paskutinėje eil. iš kairės M. Snapštys, S. Bernotavičius, L. Šulcas, M.

Vitkus, J. Švoba, P. Padvaiskas ir V. Keturakis.
Foto K. Sragausko

kuopa pradėjo savo darbą tik 
1970 m. gruodžio mėn. 6 d.

Išeivių tarpe sutiksime ne vie
ną, kuris, pažiūrėjęs į vėliavos 
šventinimo iškilmes, pasakys,

T JUTA V

— -‘Kas t gos atkūrimo darbą iš organiza- 
ieriraščio ' elnio branduolio perduoti Laiki-

jai Lietuvos šaulių Sąjungos
ntro Valdybai Tremtyje. Tai-Į kad tai yra tik bereikšmis išori-

CLEVELAND/^Oiiio. 
seka “Naujienos” di

I skiltis, bus pastehAjęg 
kad ateinančio spalio mėn. ant- . C< 
roję pusėje įvyks Karirtjnkd 'Juo-Į gi 1954 m. kovo mėn. T d. tenka* nis iškilmingumas, kuris rytoj 

1 zapavičiaus vardo Šaulių* kuopos laiky 
vėliavos pašventinimo ■ iškilmės i 
C levelande. Pakviesti dalyvau
ti LAST Centro Valdyba ir eilė i 
šaulių kuopų atstovų ne tik iš i 
Amerikos, bet ir iš Kanados i 

j šios iškilmės kiekvienam šauliui3 
i tremtyje, kaip ir kiekvienam lie
tuviui, lygiai yra reikšmingos, siteikę Clevelando lietuviai ga- 

1919 metais besikuriančios pasigėrėti naujai suplevėsuo- 
i Lietuvos padėtis buvo labai ir 
! labai sunki. Silpnai ginkluotiem, 
neskaitlingiems savanoriams te
ko stoti į kovą su iš rytų' 'besi
veržiančiom bolševikų gaujom.

t i LšSTatkūrimo data.
Atkurtos LAST gretos daugė

ja diena po dienos. šešiolika 
kuopų vėliavų šiuo metu jau ple
vėsuoja Amerikos ir Kanados 
padangėje, šių metų spalio mėn. 
antroje pusėje patriotiniai nu-

Šauliai Dainavos stovykloje
ganizacinius reikalus.Darbo Dienos šventės išvaka

rėse šauliu vadovybė ir šauliu buvo nutarta: išleisti
v 4*

šaudymo ekipos iš Amerikos ir veikalą
Kanados buvo suvažiavę i Dai
navos stovyklą. Saulių S-gos 
centro valdybos nariai posė
džiui, o šaudymo ekipos šaudy
mo varžyboms.

Šaulių S-gos CV nariai savo 
posėdyje sprendė aktualius or-

neskelbiant 
konkurso, bet surasti 
kuris išgvildentų mūsų 
golgotos 
lietuviu 4. 
reikalais 
komisija
Kaunelienės, Jono Švobos ir M.

Posėdyje 
vertingą 
p remi j ų- 
a u t ori u, 

šauliu V
kelią, o taip pat mūsų 
tautos genocidą. Tais 
rūpintis buvo išrinkta 
iš V. Tamošiūno, S.

GEROS DOVANOS
$ios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _
Minkštais viršeliais' tik

Or. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą įspūdžiai, 
tik  __________—-—.— 

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį

— ŽIAURUS ŽMONĖS.
Vietoje $2.00 dabar

J.\ XX VJ M A W K_>,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

S3.00
$2.00

$1.50

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė- 
'dės Šerno gyvenimą. Jiems bus Įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis

4 galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para- 
'* Šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 

bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. ' 
.Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji-" 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suoliu gyvenimu ir ju kieta, ideologine veikla.

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

•GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštą vi ma i Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

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

3f A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman 
kevičiauš iliustruota, 130 psl., $1,80.

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

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., S1.00.

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHTCACvO, ILL. 60608.

šnapščio. Vaiku žurnalui Eglu
tė nutarta paskirti $ 25.00. 1972 
m. nutarta organizuoti šauliu 
Kultūrinę Savaite pas Tėvus 
Pranciškonus, Maino valstijoje. 
Tuo reikalu rūpintis pavesta 
Vanagaičio šaulių kuopos pirm. 
J. Stašaičiui. Posėdis praėjo pa
kilioje ir darbingoje nuotaikoje. 
Posėdžiui pirmininkavo š. S-gos 
pirm. V. Tamošiūnas.

Šaudymo varžybose šį kartą 
gerieji šaudytojai pasirodė silp
niau, o silpnesni padarė pažangą. 
Šaudymo pirmenybėse gavo vie
ninteli bronzos medalį “Geram 
Šauliui” Kęstutis Petrauskas. 
Kiti gavo pereinamas taures ir 
trofėjus. ST. BUTKAUS šaulių 
kuopa laimėjo pereinamąją 
Š. S-gos taure. Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopa laimėjo 2-rą vie
tą. Kuopos šaudymo vadovas 
vra V. Brazas. Nutarta rengti 
sporto šaudymo varžybas Ha
miltone, Kanadoje.

Dainavoje šauliai rado stovy-
Liaujančius Neo-Uthuania kor
poracijos filisterius ir studen
tus. Jie rytais ir vakarais pager
bdavo vėliavas. Iškeliant ir nu
leidžiant vėliavas šauliai daly
vaudavo iškilmėse kaip svečiai.

Su važia vi mui vadovavo
Š. S-gos pirm. V. Tamošiūnas, 
stovyklai- M. Vitkus ir šaudymo 
varžyboms V. Keturskis.

Posėdžio pasitarimai tesusti
prina mūsų šautišką veiklą, o 
šaudymo varžybos tepaskatina 
dar geriau šaudyti.

Algirdas Budreckas

siančia, pašventinta Karininko 
Juozapavičiaus vardo šaulių kuo
pos vėliava, kuri, atrodo, sutelks 
apie 150 šaulių. Reikia laukti, 
kad ši kuopa savo skaičiumi 

I Krašto viduje siautė plėšikau- greitu laiku pasieks seniau įsi- 
ijantieji besitraukiančios vokie- steigusių kuopų skaičių, šaulių 
I čių kariuomenės būriai. ' Lietu- telkimo darbas apie naują vėlia
vos gyventojų tarpe pasklido ne- vą žada būti intensingas, nes 
tikrumo jausmas dėl rytojaus. Į 

Į Įvairūs gandai trukdė įstaigų , 
i normalų darbą. Spaudos Biu
ras Kaune informavo gyvento
jus apie padėtį, kuri nebuvo džiu
gi. Kovai su tamsiais gaivalais 
1919 m. birželio mėn. 23 d., Kau
ne, susirinkęs būrelis spaudos 
darbuotojų nutarė sudaryti sa
vo ginkluotą būrį, kuris galėtų 
padėti tvarkos dabotojams. -Rei
kalingumas sudaryti iš gyven
tojų tarpo ginkluotą organizaci
ją tapo neišvengiama būtenybė. 
Tai privertė daryti pilnas pavo
jų Lietuvos gyvenimas.

Gyventojų apsaugai ir tvar
kai palaikyti 1919 m. birželio 
mėn. 27 d., Kaune susirinkę Kau
no mst. Įstaigų tarnautojai nu
tarė — prie Lietuvos Sporto Są
jungos sudaryti šaulių skyrių, 
nes sporto sąjungai priklauso ir 
šaudymo sportas. Vaddvaūjan- 
tis šia idėja, tų pat metų'liepos 
mėn. 8 d. šaulių skyriui'jau pri
klausė kelios dešimtys Vyrų. Dėl 
šaulių skyriaus sudarymo tuo
met a. a. V. Pūtvis savo žmonai 
rašė: “Visgi sudarėme pradžią 
Lietuvos Šaulių Sąjungai”.

Šią datą gal ir tektų laikyti

jau bus pamirštas. Taip galvo
ti būtų labai stambi klaida.

Kiekviena viešai pasireiškusią 
patriotinę apraišką galima pa
miršti ir gal net surasti būdų ją 
užgniaužti, bet tautos sąmonę, 
jos ryžtą pasilikti ištikima sa
vo protėvių laisvės tradicijoms 
užgniaužti negalima. Tautos 
kraujo balsas persiduoda eilei 
kartų ir nėra jėgos, kuri tą 
kraujo balsą galėtų nuslopinti.

Kiekvieno organizuoto lietu
viško junginio vėliava kaip tik 
ir yra to tautos kraujo balso 
simbolika. Vėliava yra simbo
lika ne tik laisvo nepriklausomo 
lietuvių tautos gyvenimo, bet ir

Lietuvos valstybės galios, jos 
didybės prisiminimas. Vėliava 
skatina kiekvieną lietuvį dar in- 
tensingesniam, dar kūrybmges- 
niam darbui. Kiekvienas turi 
jausti, kad jame glūdi galingas 
kūrybingumo pradas. Tik “tuo 
pradu vadovaujantis bus’nugalė
tos visos kliūtys, šiandieną -lie
tuvių tautai pastojusios kelią į 
nepriklausomą, laisvą gyvenimą.

J.1 Krygeris

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
N A U J I į'N AS

1971 m. rugsėjo 5 d., Dainavos stovykloje šaudymo sporto varžybų laimėtojai: iš kairės šaulių' S-gos pirm. V. 
Tamošiūnas, R. Ivanauskas, V. Leonavičiūtė, D. Šostakienė, B. Leonavičienė, T. Ivanauskienė, šaudymo spor
to vadovas V. Keturakis. Antroj eilėj — A. šiurkus, K. Petrauskas, A. Kavaliauskas, J. Kinčius, B,-Valiukė

nas, V. Bilitavičius, V. Šeputis, J. Leonavičius, J. Šostakas, J. Kavaliauskas ir Sičiūhas.
Foto K. Sragausko

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Aštuntosios Lituania gatvės 

atidarymo iškilmės

Argentinos Lietuvių kolonija, 
minėdama Tautos Dieną (Vyta
uto Didžiojo karūnavimo dieną 
rugsėjo 8) sekmadienį, rugsėjo 
12 d. , Inauguravo dar vieną 
gatvę Lituania, Villa Sastre- 
Temperley vietovėje, priklau
sančią Lomas de Zamora, pro
vincijoj Buenos Aires, kur gy
vena nemažai lietuvių.

Iškilmės prasidėjo pamaldo
mis Pijaus X vardo bažnytėlė, 
je. pora kvartalų nuo iškilmių 
vietos. Mažytė bažnytėlė buvo 
sausakimša lietuvių.

Po pamaldų, Pasco gatvės 
1'700 aukštumoje, ant buvusios 
gatvės Centenera, dabar Litua
nia. prie gražios Vilos, tapo prit
virtinta bronzinė. Kazimiero 
Kliaugos, kurio žmona moky
toja Mercedes Bevelk) padėjo 
išrūpinti, apmokėta, ' bronzinė 
lenta, su atatinkamais Įrašais.

Iškilmės buvo suvėluotos, 
kadangi daugiau kaip pusvalan
dį laukta buvusio Lomas'de Za
mora intendente dr. Enrique 
Roig. kuris būdamas Lomas de 
Zamora intendčntu pasirašė 
Lituania gatvės dekretą, bet ka
dangi dr. Roig dabar užima au
kštą postą Buenos Aires provin
cijos Gubernatūroje, tai į iškil
mes negalėjo atvykti. Lygiai ne
pasirodė TV filmuolojai? kaip 
lai buvo skelbiama, bet iškilmes

Lietuvos šaulių sąjungos pra
džia, nors istorikų tarpe užtin
kame ir kitokių' nuomonių.

1952 m. vasara buvusių Lie
tuvos šaulių Sąjungos veikėjų 
tarpe kilo mintis, Lietuvos Šau
lių Sąjungą atkurti tremtyje. 
Atkūrimo darbui buvo suorga
nizuotas organizacinis branducf- 
lys. 1953 m. organizacinis bran
duolys savo darbu jau taip toli 
pažengė, kad ryžosi išeiti-lietu
viškosios visuomenės viešumon. 
Tai padaryti tinkamiausia proga 
buvo paminėti a. a.-V. Pūtvio 
25-rių metų mirties sukaktį. Mi
nėjimas Įvyko 1954 m. kovo mėn. 
7 d. Tą dieną minėjimo dalyviai 
nutarė: Lietuvos Šaulių Sąjun-

Įamžino nuotraukomis Antanas 
Kirstukas, Pr. Ožinskas,- R. Pr
eikšą, Alf. Račkauskas ir dar 
keletą foto mėgėjų,'o dr. Osval
de Motola nufilmavo.

Iškilmes pravedė Zeferinas 
Juknavičius .pristatydamas gat
vės kūmas: provizorę Antonia 
Neniškis-Berco. mokytoją Irenę 
Mažuika-Gaidinlauskas ir 1 Juzę 
Paulauskaitę ir kūmus:. Iz. Bra
ziūną, Al. Timinską, Albertą Ro- 
pienių. Monsenor A. Casanova 
pašventino gatvę. Platesnę kal
bą pasakė ALOST pirm. A. A 
Mičiūdas. Dalyvavo tos srities 
Komisaras . Rodriguez, kuris 
keliais atvejais sveikino lietu
vius.

“Ateitis” ansainblio Šokėjai 
išpildė: Rugučius, Šustą, Gran
dinėlę ir Malūną/Tai buvo gra
žus Lietuvos -pagarsinimas.

Po iškilmių dalyviai susirinko 
į Sociedad de Fomento Vilią 
I>a Peria patalpas asado pie
tums, kuriuos pateikė Temper
lev Aušros choras.

Baigiant pietus, kalbėjo kū
mai ir svečiai buvo pakviesti, 
tarti po žodį. V. 'Misiūnas - Ar
gentinos Lietuvių Centro pirmi
ninkas'ir. SLA pirm. R. Stalio- 
raitis tarė po sveikinimo žodi 
pasidžiaugdami, kad Argentino
je pagerbta jų (ėvų tėvynė Lie
tuva.

Bridge 
over troubled

įlfs easy »dorget that ėnergencies 
happen. And when there is. a 

crisis, you’ll need a nest egg to fall 
back on. . _ _

. The Payroll Savings Plan is one of
- the easiest ways to make sure you’ve 
sooetfeg saved for when you need

‘ money fist. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where you 
workm an amount you desgnate will

• be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 

‘an effortless way to build up a- 
reserve.
' And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for

- E Bonds, when held to matu- 
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a boons at maturity, appSes to all

Bonds Issued since June1, 1970 . . . 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.

Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. Butremember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

Bonds are safe. If Jost, stolen, cr destroyed, 
we replaca them. When needed, they cm be » Kr * 
cashed it bank. Tax majr be deferred į <7^.?

. vnta redemptxm. And xhrays Bemcmbcu 
Bonds are a prood way sare.

Take stock in America.
Now Boids pay a besius at maturity.

Governrnenl does not psy for this
* presented as a pubtie service m tooprration with The

Deswtmeet <4 the Treawry and The AdverUamf CoondL

NAUJIENOS
1739 So.-Halsted Street Chicago, III. 60608
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ALFONSAS NAKAS

A. A. ZIGMĄ JONYNU PRISIMENANT
(Tęsinys)

Pirmosios karo dienos 1914 
metais nebuvę pavojingos. Tek
davę Suomių įlanką stebėti nuo 
aukštumų su žiūronais ir pra
nešinėti apie laivų judėjimą. Tik 
po 3 mėnesių pulkas buvęs per
mestas į Lenkiją, netoli Vokie
tijos pasienio, čia tekę raitam 
bastytis tarp Augustavo ir Var
šuvos. Kartą patekęs į vokiečių 
užimtą teritoriją. Dvi savaites 
ieškojęs visokių galimybių iš
trūkti, pagaliau ryžęsis prasi
laužti, su arkliu peršokdamas vo
kiečių naujai iškastus apkasus. 
Pavykę peršokti ir nesužeistam 
pasprukti. Už tai gavęs šv. Jur
gio Kryžių. Rusams netekus dau
gelio karininkų, 1916 m. Zigmui 
buvę pasiūlyta pereiti į pėstinin
kus su poručiko laipsniu. Jis at
sisakęs.

Revoliucija Zigmą užklupo 
Rygoje, į kur 20-tas dragūnų 
Suomių pulkas iš Lenkijos buvo 
perkeltas, čia pradėjo organi
zuotis įvairių tautybių kariuo
menės daliniai. Sukruto ir lie
tuviai. Minimam pulke susira
dę apie 70 lietuvių karių. Nuta
rė šaukti Dvyliktos Armijos lie
tuvių karių suvažiavimą. Atsto
vu buvo išrinktas ir Zigmas Jo
nynas. Suvažiavimas išrinko ko
mitetą ir jį pavadino Dvyliktos 
Armijos Lietuvių Karininkų Pil
domuoju K-tu. Komteto pareiga 
— iš įvairių rusų kariuomenės 
vienetų rinkti lietuvius karius ir 
organizuoti lietuvių dalinį. Z. 
Jonynas buvo išrinktas to Vyk
domojo K-to sekretorium. Ry
šių palaikymui bei informacijos 
teikimui pradžioje komitetas 
leido šafirografu spausdinamą 
neva laikraštį, pavadintą “12 
Armijos Karpilkomo žinios”. Jį 
sekretoriui Z. Jonynui tekdavo

ranka prirašyti. Vėliau tas biu
letenis išsivystė į spaustuvėje 
paruošiamą laikraštį “Laisvą 
Žodį”. Reorganizuojant visus 
lietuvius karius (ne tik 12-tos 
armijos) Petrapilyje buvo su
šauktas visuotinis lietuvių ka
rių suvažiavimas. Čia buvo iš
rinktas Petrapilio Centrinis Lie
tuvių Karininkų Komitetas, ku
rio sekretorium vėl buvo išrink
tas Zigmas Jonynas (savo atsi
minimuose velionis įvardija tiek 
12-tos armijos, tiek ir centrinio 
komiteto visus narius, bet aš jų 
pavardes čia praleidžiu: jei ka
da Z. Jonyno atsiminimai būtų 
paskelbti ištisai, tai tuomet 
skaitytojai ir visas pavardes 
rastų).

Likvidavus Centrinį Kar. 
K-tą ir išformavus pulką, Z. Jo- 
nytas perėjo dirbti į Petrapilio 
Centrinį Komitetą Pabėgėliams 
šelpti, čia jam teko rašyti ma
šinėle, rusų raidynu. Tame dar
be išbuvo iki 1918 m. rudens.

Kai lietuviai masiniai iš Rusi
jos ėmė bėgti į nepriklausomybę 
paskelbusią Lietuvą, tai Zigmas 
susirgo dėmėtąja šiltine. Bai
siai nusilpo ir sulyso. Kiek atsi
gavęs ir pats bandė Lietuvą pa
siekti. Dėl didžiausių, kilome
trais nusitęsusių eilių geležin
kelių stotyse, jis Lietuvos savo 
jėgomis jokiu būdu nebūtų pa
siekęs. Tik netikėtai sutiktas 
draugas, tapęs aukštu bolševikų 
pareigūnu, padėjo pro visas 
les prasistumti ir į Lietuvą 
grįžti.

Pavojai ir pareigos 
pokariniam chaose

Į Lietuvą grįžo 56 kilogramus 
sverdamas, ligos nualintas, vos 
ant kojų besilaikydamas. Šeima
darė viską, kad Zigmas jėgas at- bet tėvynėje rado didžiausią cha- 
gautų. Per pora savaičių jis pri- osą. Išdegusioje tėviškėje likęs

ei-
su-

Rugsėjo 23 dieną New Yorko Pen & Brush galerijoje Pilviškiuose gimusi 
ir New Yorke augusi Natalija Jasiukynaitė atidarė savo paveiksiu parodą. 
Rugsėjo 26 dieną, ateinantį sekmadienį, parodos atidarymo proga ruošia
mas vaišinimas šampanu. • Paveiksle matome jos 1971 m. pieštą Nancy 

Lee portretą.

augo septynius kilogramus ir 
ėmė greitai stiprėti.

Grįžo 1918 m. rugsėjo pra
džioj, taigi po pusmečio nuo Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo ir pora mėnesių prieš ofi
cialią I pasaulinio karo pabaigą,

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

SOLE AGENTS: GERMAN DISTILLERIES LTD. NEW YORK 10001

der grosse Weinbrand 
aus Rūdesheim am Rhein

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

tik vienas samanotas pastatas. 
Vokiečiai siautėjo, plėsdami ir 
terorizuodami.

Z. Jonynas 1919 m. buvo iš
rinktas Kybartų valsčiaus vir-j 
šaičiu, o po kurio laiko ir Vilka
viškio apskrities sekretoriumi. 
Vokiečių vis dar buvo pilni mies
teliai ir kaimai, ypač Vokietijos 
pasienyje. Jie čia tebedarė sa
vo “tvarką” ir su Lietuvos Ta
ryba visiškai nesiskaitė. Atsiti
ko, kad žandarai iškrėtė užsili
kusią Jonynų bakūžę ir surado 
vaikų iš durpynų prisigabentų 
vokiškų šautuvų bei šovinių. Kai 
areštavo tėvą ir vieną broli, tai 
Zigmas pats prisistatė ir prašė 
leisti būt savo artimųjų oficia
liu gynėju. Jis buvo vietoje areš
tuotas. Tėvą ir trolį nuteisė po 
15 metų kalėjimo,, o jį išteisino, 
bet vistiek paliko Vilkaviškio 
kalėjime. Raštu pasiskundęs 
Kriegsgericht’ui (kariuomenės 
teismui) gavo atsakymą, jog jis 
būsiąs paleistas tik tada, kai vo
kiečiai iš Lietuvos pasitrauksią, 
nes esąs jiems pavojingas. Už 
savaitės, vokiečiams išvažiavus, 
buvo paleistas. Vietoj grįžti į 
tėviškę, nuskubėjo į Kauną, pas 
Lietuvos teisingumo ministerį 
Petrą Leoną. Reikalą papasako
jus, P. Leonas paskambino į ka
lėjimą, kad abu suimtuosius pa
leistų. Į namus grįžęs, Zigmas 
tėvą ir brolį rado jau laisvus. 
Tai buvo pirmas Lietuvos vy
riausybės galios ženklas.

Jam valsčiaus viršaičiu bebū
nant, Kybartuose buvo įvesta pa
žymėtina tvarka: ūkininkai ap
dėti duoninių javų pyliava (po 
du kilogramus duoninių javu 
nuo margo žemės). Tokiu būdu 
buvo supilta didelis kiekis javu 
atsargų, iš kurių buvo remiami 
varguoliai. Vieną tokio varguo
lio šeimą ir jos sušelpimą Z. Jo
nynas taip aprašo: “Atsimenu, 
šikšnių seniūnas pranešė, kad 
šikšnių dvare, valdomam Gre- 
medskio, yra ypatingai nuskuru
si šeima, kad išsipardavę net pa
talynes. Nuvykaus pats į dvarą 
patinkrint. Radau pasibaisėti
nas sąlygas. Kumetbutis molinis, 
į žemę susmukęs, drėgmė neiš
pasakyta, visa šeima džiovos 
apimta su tėvais ir mažamečiais 
vaikais. Tuojau suteikiau pa
šalpą pinigais apsipirkimui pa
talynės, atleidom bent pusei me
tų maistui kviečių ir rugių, pri
dėdami dar kiek ir pinigų išlai- j 
dom. žmonės liko begaliniai dė- | 
kingi...” Toliau Z. Jonynas sam- i 
protauja, kad toks savišalpos j 
tikslui pyliavomis apsidėjęs vals
čius ar tik nebus nebuvęs vie
nintelis Lietuvoje. O man čia

nią pakluu- ■ pristatyti tiesiai i Vokietiją, Ka. 1 Veikla išeivijoje, saulėlydis, 
-ii.uų, kaip rahaučių. Radare ir keletą ki-1 išėjimas
loniet buvo Į tų, tik sumaniam, 
Ai ai rūpėjo į galvojančiam :
Kitas dide- prekybinių nei rangovo

viršui- akcijų, kurių, straipsnį trum- 
medžia- pindamas, nebeminėsiu.

apsukriam, 
žmogui būdingij ■ 

trans-i

knieti ir antį 4 : 
st i; kiek gi tok; 
Zigmas Jonyną 
Lietuvoje, kurie 
varguolių re: kai
lis valsčiaus valdybų: 
čio rūpestis, tai statyt 
gų skirstymas sudegintiems ūki-Į Kaip gilus demokratas, o kar- 
ninkų trobesiams atstatyti. Me-j tu ir tautinis liberalas, politiniai Į 
džiagą buvo p 
miškų departar 
tarybos turėjo nustatyti reikia
mos medžiagos kieki ir reika
linguosius sąžiningai aprūpinti.

Kadangi Lietuvos dvarininki- 
ja atsistatanėios vaistyk 
rėmė ir daugeli atvejų buvo la
bai antagonistiška, tai valstie
čiai dvarininkų labai nemėgo. 
Buvo prieš juos (dvarininkus) 
ir neteisingų skundų, kuriuos 
Z. Jonynas turėjo asmeniškai pa
tikrinti ir padaryti sprendimą.

Miškininkas, ūkininkas ir 
visuomenininkas

Zigmas Jonynas buvo vedęs 
1922 m. sausio 22 d. suvalkietę 
Antaniną Plaušinaitytę, labai 

Į pamaldžios giminės mergaitę, 
turėjusią tris dėdes, visus kuni- 

I gus. Jiedu išaugino sūnų Vyte- 
! nį, dukteris Kasą ir Ringailę.

Per pirmąjį bolševikmetį lai
mingai trėmimų išvengus, dau- 

: giau rizikuoti neliebuvo tikslo

ivos priklausė valstiečiams liaudiniu 
kams. Ūkininku tapęs įsijungė Į 
i visa eile tos srities organizaci 
jų: profesinėje Ūkininkų Vieny 
bėję buvo Šakių apskrities pir- nė prasmės. Visa Jonyną gimi- 
mininku; įsitraukė į žvirgždai

Apie dvejus metus Kvbartu 
valsčiaus viršaičiu pabuvęs, 19'21 
m. gale ar 1922 m. pradžioje iš 
tos sunkios mažai apmokamos 
tarnybos pasiliuosavo. Pasiliuo- 
suoti paskatino kaip tik gauti 
du pasiūlymai daug svarbes
niems ir įdomesniems darbams. 
Pirmasis buvo vidaus reikalų 
ministerio kvietimas j Kauną, 
užimti jo ministerijos kancelia
rijos viršininko vietą. Antrasis 
— tapti Vilkaviškio Miškų urė
dijos sekretoriumi. Nors minis
terijos darbui alga buvusi pa
siūlyta kelius kartus didesnė, 
bet, dėl asmeniškų motyvų (no
rėjo padėti atstatyti tėvų ūkio 
trobesius, padėti jiems ūkyje 
tvarkytis, išleisti i mokslus du 
brolius ir seserį), pasirinko dar
bą urėdijoje. Esant dideliam 
miškininkų trūkumui, už kele
to mėnesių buvo paskirtas ža
losios girininku. Keletą metų 
girininkijoje pasidarbavęs, turė
jo važiuoti į Dotnuvos Miškinin
kų akademiją teoretinių žinių 
pagilinti. Kvotimus išlaikęs, 
pakeltas pirmos eilės girininku, 
miškų tarnyboje išbuvo iki 1930 
metų.

Iš girininko pareigų pasitrau
kė, visą energiją jau buvo nu
kreipęs į ūkininkavimą. Be 

nuosavo 40 ha. ūkio, 1930 m. 
išnuomavo dar netoli 170 ha. bu
vusio dvaro centrą, tad turėjo 
administruoti virš 200 ha. žemės. 
Tas darbas jam labai sekėsi, nes 
Z. Jonynas dirbo jį su dideliu 
noru. Ūkininkaudamas surado 
būdą žemės ūkio gaminius urmu

ne- čių pieno perdirbimo bendrovę, į 
eilę kooperatinių, prekybinių, 
net bankinių draugijų. Keletą 
kartu ūkininku reikalais su de
legacijomis lankėsi Kaune pas 
prezidentą Antaną Smetoną ir 
ministerį pirmininką Juozą Tu
be į. Neretai tokioms delegaci
joms jis pirmininkavo. Ūkinin
kams rūpimais klausimais raši
nėjo į Marijampolėje leidžiamą 
laikraštį Suvalkietį.

Suvalkiečių ūkininkų streikui 
įsiliepsnojus, Z. Jonynas buvo 
streikininkų pusėje. Už tai pa
puolė į tautininkų nemalonę. Ša- 

1 kiuose buvo tardomas apskrities 
viršininko ir kriminalinės polici
jos viršininko. Bylos jam ne
kėlė ir nubaustas nebuvo, bet 
jo ūkį sargybomis apstatė ir se
kė jį dieną naktį. Savo nuomo
nę apie suvalkiečių streiką jis 
aprašė didesniame straipsnyje, 
kurį keletą metų prieš mirtį įtei
kė prof. Mečiui Mackevičiui, (šei
mos narių pasakojimu, prof. M. 
Mackevičius aprašymą sutikęs 
labai palankiai ir pasiūlęs Sėjos 
redakcijai jį atspausdinti. Sėja 
žadėjusi straipsni išleisti atski
ru leidiniu. Ar ir kada straips
nis buvo atspausdintas, šių ei
lučių autoriui nėra žinoma, šei
moje yra pasilikęs to straipsnio 
nuorašas).

nė 1944 m. rugpiūčio 1 d. Lietu
vą apleido. Vieną detalę trum
pai, vaizdžiai nupasakojo man 
Ringailė Zotovienė; “Gerai pri
simenu, kai giminės bei draugai 
iš Kauno, kaimų ir apylinkių su
dardėjo į tėviškės kiemą, kad 
Tėvelis vadovautų visiems pasi
traukimui iš Lietuvos į Vokie
tiją. Šis epizodas man, kaip pa
lyginus dar visai jaunai, bet jau 
subrendusiai dukrai, buvo Įspū
dingas įrodymas, kaip kiti žmo
nės vertina mano Tėvelio suge
bėjimus. Buvo savotiškai keis
ta, kai net aukščiausias pozici
jas užimą valdininkai kritišku 
gyvenimo momentu ieškojo prie
globsčio mano Tėvelio vadovy
bėje, tikėdami ir pasitikėdami, 
kad jis sugebės padaryti išmin
tingiausius sprendimus, vedan
čius į gyvenimą”. (Čia tenka pa
stebėti, kad traukintasis per Vir
balį rugpiūčio 1 d. buvo jau la
bai pavojingas. Kiek kitaip rei
kalai stovėjo Žemaitijoje, kur 
buvo galima išsilaikyti iki vėly
vo rudens.).

(Bus daugiau)

DVI IŠEITYS
— Ką galvoji apie vyrus, ku

rie valgo restoranuose?
— Jiems reikia apsivesti, ar

ba išsiskirti.

------------------ ----------------------------------------------- -  --------------------- ------ ------------------------

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.66. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
nasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai jr 314 veiklesnių žmonių biografi- 
’os. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamanišku ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban* 
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURED
į\ I? TO

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

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

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF S5,000, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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UŽ TAUTĄ, KARALIŲ IR LAISVĘ...
(Po pokalbio su B. It Pietkievičium, 

Crane Savings and Loan bendrovės prezidentu)

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Su b>cri pfion
in Chicago $22.00 per year, $12.00 per

trims mėnesiams______
vienam mėnesiui______

___ $6.00
___ $2.00

six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

Kanadoje: 
metams_____________ _ $22.00
pusei metų ____________
vienam mėnesiui .

_ $12.00
_ $3.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday Užsieniuose:
_ $23.00Dienraščio kainos: metams_______________

pusei metų_____________ $13.00
Chicagoje ir priemiesčiuose 

mpfamc rwi
vienam mėnesiui ________ $3.50

me ku ns  ---------- --- - i Jij

pusei metų.______________ $12.00 Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Hals ted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams__________$7.00
vienam mėnesiui _________ $3.00

iiitose JAV vietose:
metams________________ $20.00
pusei metų______________$11.00

1 KUNIGAIKŠČIŲ OGINSKIŲ
• MIESTAS

Mudu su Crane Savings Loan 
' bendrovės prezidentu B. R. Riet 

kievičium esame jaunystės 
metais gyvenę tame garsiame 
kunigaikščių Oginskių mieste
— Rietave. Gyvenome ne tuo 
pat metu ir jau skirtingose lai
ko sąlygose: Kartą, susiradus 
progą, esame su juo ir pasikal
bėję apie seną tos vietovės pra
eitį.

Galima sakyti, kad ten B. R. 
Pietkievičius pradėjo ir pir
muosius žingsnius finansų sri
tyje. Jo tėvas dirbo dvaro ad
ministracijoje. Jo motina buvo 
dosnios kunigaikštienės šalpos
- labdaros darbuose patikėtinė. 
Per jos rankas pereidavo varg
šams teikiama parama ir jų 
prašymai į kunigaikštienę.

Kuomet Rietave įsisteigė ku
nigaikštienės globoje 1908 me
tais Vartotojų bendrovė, kuni
gaikštienės buvo pašauktas ir 
jaunametis, P. R. Pietkievičius 
tos bendrovės darbui. Jis jau 
buvo lankęs mokyklą, gražiai 
mokėjo kaip dvariškis elgtis, ir 
kunigaikštienės buvo mėgia-

mas berniukas. Tad kunigaikš
tienė paskyrė jį tos bendrovės 
vedėjo T ubučio pirmuoju pa
galbininku. Tai bendrovei ku
nigaikštienė buvo davus di
džiulį mūrinį pastatą pačiame 
rinkos priekyje, šah’a bažny
čios. Kada buvo statoma gra
žioji žemaičiuose kunigaikščių 
Oginskių bažnyčia, šis didžiu
lis pastatas buvo naudojamas 
kulto reikalams ir jame buvo 
laikomos pamaldos. Ir paskui 
kultūriniame lietuvių, gyveni
me jis turėjo daug svarbos. 
Vartotojų bendrovės viršuje 
buvo įrengta salė su scena vai
dinimams ir kitiems kultūri
niams parengimams. Toje salė
je buvo suvaidintas ir 1909 me
tais pirmasis vaidinimas, Ke
turakio komedija “Amerika 
pirtyje”. Tada dar Januškevi
čiaus vadovaujamas choras 
padainavo priedui ir lietuviš
kų dainų. Tad B. R. Pietkievi- 
čius turėjo progos susipažinti 
ir su pačia prekyba ir su tos 
bendrovės finansiniais reika
lais. Lygiagrečiai galėjo ste
bėti ir kitus lietuvių visuome
ninius kultūrinius pasireiški
mus, kuriuos kunigaikštienė

Laisvi žmonės atmeta prievartą
Praeitą savaitgalį Adamkų ūkyje vykęs Amerikos 

lietuvių spaudos ir radijo atstovų minčių pasikeitimas su 
įtakingesniais ir veiklesniais bendruomenininkais aiškiai 
parodė, kad laisviems lietuviams maža grupelė savo va
lios nepajėgs primesti. Ji nepajėgė to padaryti iki šio me
to, tikrai nepajėgs to padaryti ir ateityje.

Vakarykščiame Naujienų numeryje buvo atspaus
dinta PLB pirmininko kalba ne todėl, kad Naujienos 
pritartų toje kalboje dėstytoms mintims, bet kad platesni 
Amerikos lietuvių sluoksniai pamatytų, ką vyriausioji 
PLB galva galvoja ir ko siekia artimiausieji vadovybės 
bendradarbiai ir ginklanešiai. Dabartiniai bendruomenės 
vadai savos spaudos neturi, todėl Amerikos lietuviai ne
žino ir ką jie galvoja ir kur vairuoja. PLB pirmininkas 
savo kalboje padarė kelias užuominas apie skaudžiausią 
savo galvosenos ir veiklos vietą. Jis suvažiavusiems spau
dos atstovams nusiskundė:

“Štai LB surengia dainų ir tautinių šokių šven
tes, sušaukia lietuvių mokslininkų suvažiavimus, 
bet kai kurie mūsų laikraščiai Bendruomenės šiuose 
darbuose nemato. Bet jie su malonumu išplūsta 
“frontininkus” (taip vadinami Bendruomenės dar- 
darbuotojai), jei jie, vykdydami Lietuvių Chartą, 
kuria Bendruomenę, kokia ji iš esmės ir paskirties 
turi būti”. (PLB pirmininko St. Barzduko kalba, 
Naujienos, 1971 m. rugs. 23 d., 4 psl.).
Esame tikri, kad Naujienos daugiau ir plačiau rašė 

apie Chicagoje suruoštas tautinių šokių ir dainų šventes, 
negu bet kuris kitas lietuviškas laikraštis. Mums atrodo, 
kad ir PLB vadovybė tai žino. Bet pirmininkas vis dėlto 
nepatenkintas. Nepatenkintas dėl to, kad tuose aprašy
muose nepakankamą skaičių pakartota, jog tai buvo 
frontininkų vadovaujamos Bendruomenės renginiai. 
Nekartojąme pakankamą skaičių, kad tai buvo jų darbas, 
nes netikime, kad jie vieni galėtų tautinę dainų ar šokių 
šventę suruošti. Minėtas šventes suruošė Amerikos lie
tuviai, didelė jų dauguma. Prie dainų, ir šokių šventės 
prisidėjo -visi Amerikos lietuviai. Vieni dainavo, kiti 
šoko, treti dirigavo, dar kiti garsino, kėlė susidomėjimą 
lietuviškoms dainoms ir šokiais. Jeigu frontininkams
vieniems, arba jeigu net ir bendruomenininkams vie- sudaryti prieš lietuvių tautos priešus, bet ne prieš vieny 
niems būtų reikėję suruošti dainų ir šokių šventes, tai bes ir susitarimo siekiančius savo organizacijos narius.

vargu jie būtų suradę pakankamai narių salės tvarkda
riams, o ką jau bekalbėti apie dainavimą ir šokimą.

Visi Amerikos lietuviai pritarė, ruošė ir ėjo Į tauti
nes dainų ir šokių šventes, nes taip su atvažiavusiais Vil
ko ir pirmais paskirtais JAV LB atstovais buvo susitar 
ta. Visi Amerikos lietuviai rėmė ir remia Bendruome 
nės kultūrinius renginius ir visi Amerikos lietuviai rėmė 
Alto politini darbą. Dauguma ir dabar remia Altą, tik 
Bendruomenės vadovybė, kaip žinome, pradėjo kam- 
šioti statinius Į Alto ratus, bet Altas Bendruomenės ve
damam darbui nekenkia. Altas ragino ir ragina visus lie
tuvius remti Bendruomenės vadovaujamą kultūrinį dar
bą. Tautinės dainų ir šokių šventės yra kultūrinis darbas.

Naujienos nieko niekad neplūdo ir neplūsta. Jos 
niekad neplūdo ir frontininkų ar “frontininkų”. Esame 
įsitikinę, kad frontininkų tarpe yra daug gerų žmonių. 
Frontininkais jie būna, kol nepatiria faktų ir nepradeda 
patys galvoti; kai jiems nusibosta klausyti užkulisiuose 
sėdinčių vadų instrukcijų, kurie fronto priešakin nedrįs
ta išeiti, bet siunčia pėstininkus. Amerikoje didokas 
frontininkų skaičius praregėjo ir ramiai pasitraukė. Yra 
ir tokių, kurie ryžosi kovoti prieš užkulisiuose sėdinčių 
vadų neaiškią kovą ir tikslus. Didelė frontininkų daugu
ma nenori kovoti prieš savo tautiečius. Frontą jie buvo 
sudarę prieš lietuvių tautos priešus, bet ne prieš savuosius.

Esame tikri, kad didelė frontininkų, dauguma pa
smerks ir volertinę vadovybę, kuri buvo pareikalavusi 
išmesti net PLB veiklų vicepirmininką. Frontas reikia

uoliai iexuc, domėjosi, kaip ir nebeatmenamų laikų. Kaip.čia 
kiti dvariškiai.

PASAKIŠKAS PARKAS
Pamėgau ir aš tą kunigaikš

čių Oginskių miestą, pradėjęs 
lankyti Rietavo progimnaziją. 
Pati progimnazija buvo Ogins
kių parke, kituomet buvusiose 
orkestro mokyklai skirtose pa
talpose, dviejų aukštų nema
žame mūro pastate. Tada dar 
nebuvo nugriauti ir patys kuni
gaikščių rūmai, nors jau nebe
gyvenami ir apleisti, žavėjo 
tada vaiko akis tas didžiulis 80 
hektarų pasakiškas parkas, rū
mai, tvenkiniai, prie pačių rū
mų kiemo ratu išrikiuotos grai
kų deivių statulos, kurias dar 
gražino papėdėje apsiviję vi
jokliai. Ten, stikliniame oran- 
žerėjos bokšte, pamačiau jau 
veik šimtą metų sulaukusią 
palmę ir daug kitų, dar niekad 
savo akimis nematytų, augalų 
ir gėlių. Žinoma, vaiko amžiu
je, tai atrodė kaip pasakoje.

RIETAVO PRAEITIS

Ar po metų į mano rankas pa
kliuvo ir išverstas iš lenkų kal
bos geografinės enciklopedijos 
rašinys apie Rietavo praeitį. 
Prie bažnyčios buvo gausus dar 
iš 16-jo šimtmečio archyvas. 
Vienas kunigas - altarista man 
kai ką papasakodavo, nes, ži
noma, ten viskas buvo lotynų 
ir lenkų kalba. Daug pripasa
kodavo ir senieji žmonės apie 

! kunigaikščius Oginskius ir jų 
paslėptus pūrais, statinėmis 
lobius. Tikėjo tie pasakotojai, 
tikėjau ir aš. Kai kartą, vėliau 
pažinęs ponią Pietkievičienę, 
paklausiau, ką ji mano apie, 
tuos paslėptus lobius, tai ji su 
Šypsena lūpose nesugriovė 
man to tikėjimo. Esą, visko 
galį būti, kunigaikščiai buvę 
visko pertekę. Kunigaikštis Iri
nėjus tais neramiais 1863-čių 
metų sukilimo mefų, kada ir 
pats mirė, galėję-, dėl atsargos 
kur rūmuose užmūryti ir ko
kią statinę aukso. Galėjo, ži
noma, užkasti prie koplyčios 
ar kur parke, bet kas žino, kaip 
tikrai buvo__

Taip su laiku mano galvoje 
pasirinko tų istorijų, pasakoji
mų aibės, kad aš nors ir nebu
vau iš didžiųjų plepių, bet kai 
pradėdavau kalbėti kam apie 
Rietavą, tai jau negalėdavau 
sustoti ir baigti. Pasigautas 
kaip auka klausytojas ar kau- 
sytoja klausės, klausės, pradė
davo žiovauti, paskui snausti 
ir pagaliau pabėgdavo, mano 
pasakojimui nė neįpusėjus.

KAS BUVO, KAI 
RIETAVO NEBUVO

r Kalbant apie Rietavą, tenka 
pradėti, kaip pasakoje, nuo

.žemaičiai pradėję gyventi, ka? 
įda dar ir pačio Rietavo pava
dinimo, kaipo tokio, nežinota. 
Tik apie šią vietovę istorijos 
šaltiniuose jau užtinkama ži
nių trylikto šimtmečio vidury
je. Ten pasakyta, jog Rieta- 
ven yra už Karšuvos šiaurva
karinėje pusėje. Bet paskui, 
kai kryžiuočiai jau Prūsus bu
vo pakrikštiję, ir jų jau ir gyvų 
mažai bebuvo likę, jie pradėjo 
smelktis ir į žemaičių apgyven
tas vietoves ir juos krikštyti 
įgyta savo riteriška praktika, 
kardu ir krauju, Taęja šių vie
tovių gyventojai, pasitraukė į 
tolimesnes ir tirščiau apgyven
tas Žemaitijos vietas. Ilgiau 
nebeužtinkama žinių ir apie šią 
vietovę. Manoma, jog tos se- 
niau apgyventos vietos apau
go giriomis, imiškais. Apie 
Rietavą vėl pasirodė žinių 
penkiolikto šimtmečio pradžio
je. Vėl ramesniems laikams 
atėjus, pradėjo apsigyventi ir 
kurtis nauji .gyventojai. Ta 
vieta tada atiteko Didžiajam 
Lietuvos kunigaikščiui, kuris 
savo keliu atidavė ją valdyti 
Žemaičių seniūnui.

PIETAVO DIDŽIOSIOS 
GIRIOS

Miškais apaugusi vietovė, kur 
ir iki mūsų dienų dideli girių 
plotai išliko, ramiems laikams 
atėjus vėl gyventojais ėmė greit 
gausėti. Gal kiek paskatino ir 
krikščionybės įvedimas žemai
čiuose. Sunku j aų buvo tada 
išvengti krikšto, kai patys val
dovai liepė, ir pats Didysis 
Lietuvos kunigaikštis, apašta
lavo. Bet senuosius dievus my
lintiems žemaičiams. Rietavo 
didžiosios girios buvo dar ra
mus j U garbintojams prieglobs 
tis. Ten dar. galėjo, .po didžiai
siais ąžuolais be baimės, kūren 
ti šventąją ugnelę Perkūno 
garbei.

Ir sąlygos ten 
neblogos. Anuomet Lietuvos 
girios žmogui nebuvo dyku
mos laukas. Tai tarsi aruodas, 
pilnas paukščių, žvėrelių. Ga
lėjai valgyli visada šviežią žvė
rieną. O jau‘žemaičiai ir be pa
rako mokėjo strėlėmis žvėrį 
nušauti ar pagauti.

Aviškas Vytauto laikais te
bebuvo aruodas, varvantis 
bičių medumi miduliui raugti 
ir pilnas visokių kitų gėrybių. 
Nedaug ir lauko naujakuriams 
tereikėjo iškirsti kiek miško ir 
kelmus išdeginti. Tai kuni
gaikščio, vėliau žemaičių se
niūno valdai nereikėjo daug 
rūpintis dėl pinigų mokes
čiams. Juk tą prievolės duoklę 
valdovams galėjo atiduoti kaF 
liais ir medumi. Taip tad spar
čiai pradėjo augti savo sodybo-

Naujoji Miss America Laurie Lea 
Schafer K Bexieyr Ohio, pasiruošusi 
įdomiai ir turiningai praleisti ateinan

čius metus.

mis ši vietovė, kad net patapo

kurtis buvo ga^vll-

RIETAVO DVARO , 
INVENTORIUS

Rietavas 1527 metais buvo 
jau toks turtingas, kad tapo 
pagunda ir pačiam karaliui Žy
gimantui Senajam jį sau turėti, 
kaip gerą išimtinę Žemaičiuo
se. Tad, skirdamas tais metais 
Stanislovą Kęsgailą, žemaičių 
seniūnu, jau Rietavo dvarą pa 
siliko savo valdžioje ir atsiun
tė savo administratorius. Dva
ras buvo savo plotu nemažas, 
apėmė ne tik Rietavą, bet ir 
Veiviržėnus, Andrejavą. Vis
kas tada priklausė jau pačiam 
karaliui, nes tam plote ir ba
jorų, tebuvo vos penketas, ir jie 
teturėjo mažus dvarelius, vos 
įstengdami tik po vieną raitelį 
duoti karę atveju. Pagal to 
dvaro sudarytą inventorių, ži
nomą iš. 1565 metų, jis jau turė- 
j o , šešias seniūni j as, 70 vie to
vių, kuriose buvo virš septy
nių šimtų, ūkių,- o.to^ dvaro 
žmonių skaičius siekė apie pen
kis tūkstančius, įskaitant kar
tu ir mieste gyvenančius, ku
rių skaičius siekė jau iki 300

Paskui • tas dvaras augo vis 
savo gyventojais. Tada. jau ir 
garsieji.-Lietuvos didikai Sapie 
gos-'godžiomis akimis ėmė žiū
rėti ir jį kaulyti už-karaliui da
romas paslaugas. Pirmasis 
Rietavo dvarą gavo valdyti 
1588 metais Lietuvos kancleris 
Leonas Sapiega. Paskui Lie
tuvos— Lenkijos seimas šį pel 
ningą dvarą užstatė už stambią 
pinigų sumą (100.000 florinų) 
Vilniaus vaivadai, Povilui Sa
piegai 1661 metais. Paskui val
dė jo sūnus Benediktas, kuk
ris už nuopelnus, valstybei bu
vo atleistas.nuo skirtų duoklių 
kariuomenei. Dar 1721 metais 
Rietavo, valdytoju ir,, berods, 
paskutiniu buvo Mykolas Sa
piega, Palenkės vaivada.

(Bus daugiau)

M. GELžINIS

Klaipeda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

15
Siena tarp kryžiuočių ir Kuršo vyskupo 

(ir kryžiuočių bei kardininkų, nes sutartis 
lietė ir juos) buvo dar toliau į šiaurę nu
kelta (Pirmas sienos išvedimas tarp Livo- 
vonijos ir Prūsijos įvyko 1328 m.; žiūrėk 
sekantį skyrių apie Klaipėdos komtūriją) 
ir dabar ėjo nuo Šventosios upės žiočių 
aukštyn iki jos šaltinių, nuo čia iki Ventos, 
Venta aukštyn iki jos šaltinių, ir nuo čia 
visas kraštas tarp Marių ir Lietuvos iki Ne
muno turėjo vienam Kryžiuočių ordinui 
priklausyti. — (LUB II, p. 288 — SRPX, p. 
63, Tauta ir Žodis VI, p. 251.

23. KLAIPĖDOS KOMTŪRIJĄ

komtūrijos buvo skiriamos linijos, kuri 
ėjo maždaug per Šilutę. Rytuose pastovios 
sienos nebuvo. Ji keitėsi kasdien ir buvo 
ten, kur Ordino kruvinas kardas ją pajė
gė nunešti ir apginti.

Komtūras buvo komtūrijos viešpats. Jis 
užrašė lenu sklypus miesto gyventojams ir 
srities gyventojams, autochtonams ir ūkius 
vokiečiams. Jis išdavė visokius leidimus, 
rinko mokesčius ir vykdė teismus. Nuo jo 
priklausė srityje gyvenančių žemaičių ir 
kuršių gyvybė ir įnirtis.

Klaipėda nebuvo eilinė pilis, bet buvo 
komtūriją. Ją valdė komtūras, kuris buvo 
tiesioginiai atsakingas Livonijos magistrui, 
o po 1326 m., kuomet Klaipėda perėjo į 
kryžiuočių rankas, pačiam Ordino Didžia
jam magistrui.

Iki minėtos datos komtūrijos siena 
šiaurėje buvo Ventos — šventosios upių 
linija, vakaruose Baltija ir Kuršių Marios, 
o po 1280 m., kuomet Ordinas iš pietų pa
siekė Nemuną ir antroje 13 a. pusėje nuka
riavo skalvius, išplėtė Ragainės komtūri
ją per Nemuną, Klaipėdos ir Ragainės

Jie rengė puolimus į žemaičius ir jiems 
vadovavo. Komtūrai būdavo su žemaičiais 
labai įsiširdinę. Todėl pastarieji, kovoda
mi 1263 m. dėl Kretingos, paėmę į nelaisvę 
Klaipėdos komtūrą, jį kepė gj'vą (Šie satz- 
ten in uf einen rosi. LReim, 7015.) Kroni
kininko Simano Grunavo žiniomis, 1379 m. 
žemaičiai užmušė kitą Klaipėdos komtūrą

Gailus von Teichrichsvvalde. Jo pase
kėją — Markvardą von Rassow (Raschau, 
Kaschau) jie paėmę į nelaisvę gv’vą sude
gino ant žirgo pririštą.

Komtūrai siuntė šnipus į žemaičius ir 
rinko žinias apie lietuvius. “Ijtlauische 
W egcherichte" (Lietuviškieji Keliaraš- 
ėiai), SRP II, p. 66^ aprašo tokią žvalgo 
kelionę iš Klaipėdos į Žemaičius pačioje 
pirmoje vietoje:

Klaipėdos komtūro ypatingas uždavi
nys dar buvo priimti Ordino svečius, kurie 
vykdavo Užmariu ir pajūriu, perkelti juos 
per Marių žiotis, pagloboti keletą dienų 
pilyje ir paskui lydėti ginkluota apsauga

pajūriu į Kuršą- (skaityk Babenderer- 
de, Nachrichtendienst' und Reiseverkehr 
dės Deutschen Ordens um 1400. Diserta
cija).

1323 m. žemaičiai vėl puolė Klaipėdą, 
šį sykį jie, paėmę ir sudeginę miestą, gy
ventojų dalį užmušė ir kitą — į belaisvę 
išsivedė (SRP I, 187). Pilis vos teišsilaikė, 
ir Livonijos ordino pareigūnai, įsitikinę, 
kad jie iš savo tolimų bazių nepajėgs pi
lies ilgainiui apsaugoti, sutiko 1326 iu. Ma
rienburge vykusiame Generaliniame Or
dinų Kapitulos susirinkime Klaipėdą su 
atitinkama sritimi užrašyti stipresniam 
Kryžiuočių .Ordinui (Voigt IV, i 19). Tokiu 
būdu pilies perleidimas (1328) “kuršišką"’ 
Klaipėdą dabar pavertė į “prūsišką” Klai
pėdą. Tarp Prūsijos ir Livonijos buvo iš
vesta siena, kuri dabar buvo ir Klaipėdos 
komtūrijo šiaurės siena. Ji ėjo nuo šven
tosios upės žiočių iki Minės (Minijos) ir 
Mine aukštyn iki jos šaltinių (LUB II, 733).

1328 metais iš Klaipėdos pasitraukė 
vieni Livonijos kardininkai; Kurso vys
kupas ir toliau liko 1/3 pilies, miesto ir sri
ties savininku, kol 1392 m., kaip anksčiau 
parodėme, ir jis visas savo žemes Pietų 
Kurše mainais perleido Kryžiuočių ordi
nui. Ta proga ir komtūrijos siena buvo to
liau į šiaurę nukelta, kaip tai parodėme 
skyriuje "22. Kuršo vyskupas ir Klaipėda"- 
Tokia siena išliko iki 1422 m. Melno taikos, 
kuomet Klaipėdos komtūriją labai sumažė
jo. Apie lai plačiau skyriuje "30. Sienų 
išvedimas apie Klaipėdą'^.

24; KLAIPĖDOS MIESTO PRIVILEGIJOS 
(HANDFESTEN)

Ordinas suteikdavo savo valstybės mies
tams, teises, kurių pavyzdžius jis paimda
vo iš įvairių Vakarų Vokietijos miestų. 
Laiko bėgyje jis nuo tos praktikos nuėjo ir 
visame krašte taikydavo Kulmo teisę, t. y. 
teisė, kurią jis suteikė Kulmo miestui pa
čioje savo valdymo pradžioje.

Jau anksčiau skaitėme, kad Ordino pa
reigūnai ir Kuršo vyskupas norėjo Klaipė
dai suteikti Dortmundo teises. Jiems pra
šant, 1254 m. Dortmundo miestas atsiuntė 
savąjį teisyną, kurį Ordinas dėl įvairių ap
linkybių nepanaudojo.
Klaipėdos pirmoji privilegija — 1257 m.

Tuomet Livonijos magistras Burckhard 
v. Hornshusen parašė pirmąją miesto pri
vilegiją ir tuo įteisino miesto pradžią. Ta 
proga jis jam suteikė Lubecko teisę, šitos 
privilegijos turinys mums nėra pilnai ži
nomas, nes privilegija sudegė. Bet iš kitų 
aktų ir raštų galima jos turinį apytikriai 
atkurti. Tarp kitko, žinoma, buvo nusta
tytas Klaipėdos miestui paskirtas žemių 
plotas.
Klaipėdos antroji privilegija — 1365 m.

šimtą ir trylika metų po Klaipėdos įstei
gimo, kuomet Ordinas buvo pačiame žy> 
dėjime, nepaprastos veiklos Did, magist
ras Winrich von Kniprode (1351 — 1382) 
suteikė miestui antrąją privilegiją. Jos 
nuorašas buvo Klaipėdos miesto archyve ir 
yra atspausdintas Sembritzkio "Geschich-

4 — NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILt___ FRIDAY, SEPTEMBER 24, 1971

te d. Stadt Memel", pusi. 38 Ir 39. štai jos 
vertimas:

“Mes, brolis W. v. K., Didysis Ordino 
magistras ir t. t. .. suteikiame Mūsų pilie
čiams Klaipėdoje, vietoje sudegusios, nau
ją Handfestą ir, išklausę Mūsų vadovybės 
narių (Gebietiger) patarimus ir valios pa
reiškimus, suteikiame jiems ir jų. teisė
tiems įpėdiniams ir paveldėtojams Lūbe- 
cko teisę, kuri būtų taikoma, jei kas nors 
kitą, ko Dievas teneduoda, užmuštų arba 
(iš balno) išmestų, ir jis, ieškodamas tai
kos (išteisinimo), į mūsų namus atbėgtų.

Mes jiems taip pht suteikiame laisvą žve
jybą Marių lietuviškoje pusėje (uff der 
Littawischen Sei ten) iki Ventės ir Nemu
ne, kur jie jau seniau žvejojo. Mes jiems 
leidžiame Rusnėje laisvai pasirinkti ir miš
ko kirsti kuro ir statybos, reikalams. Mes 
jiems taip pat suteikiame ganymo ir šiena
vimo, teisę. tose vietose, kuriose jie jų jau 
seniau turėjo. Mes jiems suteikiame visas 
viršuje minėtas teises ir leidžiame naudo
tis visomis gėrybėmis, kol lietuviai bus su 
Dievo pagalba tiek susilpninti, kad galė
tumėm mies^-iš naujo aprūpinti ir ko Mes 
'miestui tada suteiksime, tuo jie galės tuo
met naudotis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“NAUJIENA S”



DR. ANNA BAUONAS 
akių, ‘ausų. Nosies 

IR GĖRKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2854 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRosptct 8-3229 

-Rexki. telef.: WAIbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKA5 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center
* 860 Summit St.

ROUTE 58/ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad.,- penatadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

• Rez.: GI 84)873

DR. W. EISIN-ESINAS 
'AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST'63rd STREET 

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

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

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

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

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

*’ uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

-DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 26S2 WEST 59th STREET 

' Tel.: PR 8 ■ 1223
OFISO' VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 7 let STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. teleA. Glbson 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
M50 West 63 r d St, Chicago, III. 60629

Telefj PRespect 6-5034

KAS i GIRDĖTI
Adv. St. Bredis sukaktuvininkas

Altos ir SLA iždo globėjui bei 
kitų lietuvių įvairių sambūrių 
dalyviui uoliam visuomenininkui 
St. Bredžiui 45 metai jo advo
katavimo darbo — 1926 m. spa
lio 1 d. jis buvo prisaikdintas 
teisininko patarėjo darbui.

Rugsėjo 19 d. Lietuvių dar
bininkų draugijos nariai susi
rinko Bručo svetainėje pagerbti 
savo narį, valdybos iždininkų, 
tų sukaktuvių proga. Paminėji
mą sumaniai, tvarkingai prave
dė LDD valdybos pirmininkė Br. 
Spūdienė. Ji priminė ir kartu 
pasveikino atvykusią iš Floridos 
Buivydienė, kuri eismo nelaimė
je buvo sutrenkta, bet jau tiek 
pasveiko, jog iš Floridos galė
jo atsilankyti į paminėjimą.

Paminėjimo proga jo dalyviai 
tarė žodį. Inž. Mačionis primi
nė, kad St. Bredis pirmas iškė
lė mintį Altos posėdyje kreiptis 
į JAV kongresą, kad sudarytų 
iš jos atstovų kitą komisiją iš
tyrimui Lietuvos okupacijos įgy
vendinimo. Tada buvo sudary
tas vadinamasis Kersteno komi
tetas, kuris surinko faktus apie 
okupaciją ir išleido dokumen
tuota veikalą.

P. Mačys pastebėjo, jog St. 
Bredis eina kartu su darbo žmo
nėmis savo tėvo pėdomis, kuris 
taip pat darbavosi siuvėjų uni
joje. Ilgametis siuvėjų unijų 
veikėjas, dabar pensininkas Za-

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!U—-- ----- —*

MOVING “
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma Į 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. *

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

CHICAGO. ILL. 60629
—■ ------------------------------------ ■ --------------9
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vadskis sveikino St. Bredį, ku
ris siuvėjų unijoms yra sutei
kęs naudingų patarimų.

L. Sataikienė pastebėjo, jog 
St. Bredis skiriasi nuo kitų ad
vokatų savo kuklumu, štai LDD 
jis yra suteikęs įvairių teisiškų 
patarimų bet jokio atlyginimo, 
o taip pat ir tos draugijos nariai 
yra pasinaudoję jo gerais kruopš
čiai apgalvotais patarimais.

Kalbėjo dar ir šio minėjimo 
dalyviai: J. Burklys, J. Gaidys, 
Gielgauda, Daunorienė, Junča, 
Buivydienė, Krasauskienė, ža- 
liaduonis, Sataika, Spūdis ir kt. 
S. Narkeliūnaitė pastebėjo, jog, 
palyginus su nuveiktais St. Bre- 
džio darbais, šis paminėjimas 
yra kuklus, bet kupinas sielos ir 
gražių linkėjimų.

Iš tų pasisakymų paaiškėjo, 
kad St. Bredžio tėvai buvo gimę 
Lenkijos pasienyje ir augo Lie
tuvos ir Lenkijos unijos valsty
bės nuotaikomis. Tėvui ir moti
nai tiek lietuvių, tiek lenkų kal
bos buvo savos. Berods, St. Bre
džio motina dar tebėra gyva ir 
yra sulaukusi gilios sentatvės.

Br. Spūdienė visiem priminė, 
jog St. Bredis yra vienas iš žy
mesnių SLA veikėjų ne nuo šios- 
dienos ir linkėjo jam, kad ir 
ateityje jis SLA darbo neapleis
tų.

Balfo reikalai

Šiame LDD narių iškilminga
me susirinkime -iškilo ir Balfo 
reikalai. LDD ir ALSS atsto
vauja Balfe Br. Spūdienė ir St. 
Bredis. Iš jų pranešimo paaiš
kėjo, kad dabar Balfo būstinės 
vietovė virto neramiu kampeliu. 
Jau Balfas du kartu buvo api
plėštas. Pavogtos jo rašomos 
mašinėlės, sulaužytos durys, iš
daužyti langai. Nuostoliai nors 
ir nėra labai dideli (siekia kelis 
šimtus dolerių), bet ten darbuo
tis tapo neramu. Reikia keltis 
kiton vieton. Balfo vadovybė 
užklausė visų sambūrių, kurių 
atstovai sudaro Balfo veikimo 
centrą, ar turimi dabartiniai na
mai parduotini ir ar patartina 
keltis kiton vieton, kur tirščiau 
lietuvių gyvenama? LDD na
riai pasisakė, jog namas parduo- 
tinas, tai ir iš jo išsikėlimas bū
tinas. Balfo rėmėjai bus paten
kinti jo vadovybei persikėlus 
kiton vieton, kur lietuvių dau
giau gyvena. Tada bus smagiau 
ir maloniau Balfo būstinėn atsi
lankyti ir ta proga aukas Įteik
ti. Bet tai reikia ūmai įvykdy
ti, nelaukiant iki ir vėl apiplėš 
Balfo būstinę.

Kitos naujienos
Viešnia iš Floridos, buvusi 

LDD valdybos sekretorė Buivy
dienė, pasidalino įspūdžiais apie 
Floridos lietuvių gyvenimą. Esą, 
reklamuojama, kad Florida yra 
gražiausia ir patogiausia vieta 
ne vien tik atostogauti, bet ir 
ten Įsikurti.1 Vieta graži, bet ar 
ji gražiausia ir gyventi patogiau
sia — tai klausimas. Lietuvių 
pensininkų ten nemaža yra įsi
kūrusių. Gyvenimui rami vieta, 
patogi dirbti, kurie rašo savo 
atsiminimus ar kitais rašto dar
bais verčiasi. Tenykščiai lietu
viai taip pat darbuojasi kaip ir 
kitur.

Besidalinant įvairiais įspū
džiais, kilo sumanymas suruošti 
Lietuvių darbininkų draugijos 
40 metų gyvavimo sukaktuves 
su atitinkamais pranešimais ir 
pasirūpinti tos draugijos praei
ties aprašymu ir išleisti leidinį, 
kur būtų gešališkai, dokumen
tuotai tos draugijos praeitis ap
rašyta. Sekančiame LDD na
rių susirinkime bus tas reikalas 
iš pagrindų apsvarstytas ir pa
darytas nutarimas.

Jau iš seno New Yorke gyvuo
ja Dariaus ir Girėno komitetas, 
kurio rūpesčiu pastatytas Da
riaus ir Girėno paminklas, prie 
kurio kasmet jų žuvimo diena 
yra paminima.

Buvusiam to komiteto pirmi
ninkui šalnai mirus, dabar pir
mininkauja Br. Spūdienė. Iš se
no jo nariais yra St. Bredis ir 
Montvila, vyras jau sulaukęs 
bene 86 metus, šią vasarą jis* 

diuiUiinai, odiidUiidl

- ir po Sandūnų!
Kol turi, tol nevertini arba 

kad ir vertini, bet ne tiek, kiek 
buvo verta. Tatai kiekvienas su 
nostalgija pasakys penktadienį 
rugsėjo 24 dieną atsigręžęs ir 
pamatęs, kad Vasara jau visa 
para atsitolinusi.

Paskutinis praeitos vasaros 
savaitgalis išėjo gana ašarotas. 
Kai pradėjo šeštadienį vakarop 
krapnoti, tai beveik be pertrau
kos vandenį dulkino kiaurą sek
madienį, taip kad važiuojant į 
Taboro Farmą spaudos, radijo 
ir televizijos užbaigtuvių bei iš 
jų grįžtant automobiliu teko kaip 
motorlaiviu plaukti. Bet niekas 
dėl to nedejavo, o priešingai — 
džiaugėsi, kad grybų bus! Taigi, 
sekančios išbėgos skersai tris 
valstybes — minoj ų, Indianą ir 
Michiganą — bus nebe į paplū
dimius, bet į krūmus, ypač sku- 
jočius, kur slimokai auga.

Sakoma, papratimas antras 
prigimimas. Kaip žydo arkliui 

lankėsi Lietuvoje, šis trejetu
kas ir šiais metais suruošė lie
pos mėn. Dariaus ir Girėno pa
minėjimą. Tokį minėjimą ren
giant susidaro nors ir kuklių iš
laidų, o komiteto kasa tuščia, 
aukos nerenkamos.

Šis Lietuvių Darbininkų drau
gijos narių susirinkimas vien
balsiai nutarė nuo šiol finansi
niai remti Dariaus ir Girėno ko
mitetą.

Ta proga prisimintina, kad 
New Yorke veikia per 30 įvai
rių lietuvių sambūrių. Deja, Da
riaus ir Girėno paminėjimo iš
kilmės tų sambūrių nariai yra 
reti svečiai. O būtų gražu, kad 
į tokius paminėjimus tie sambū
riai atsiųstų savo atstovus, ypač 
iš jaunimo tarpo. Tai tiktų ir 
pritiktų. Dabar, senu įpratimu, 
į tuos minėjimus beveik išimti 
nai ateina tik Lietuvių Darbi
ninkų draugijos nariai. Mat, jų 
tarpe esama nemaža tokių, ku
rie savo lėšomis Dariaus ir Gi
rėno paminklo pastatymą rėmė. 
Jiems tad smagu atsilankyti ir 
prisiminti anų metų Dariaus ir 
Girėno skridimą į Lietuvą. Štai 
kodėl Lietuvių Darbininkų drau
gijos nariai kaip vienas ir nuta
rė Dariaus Girėno Komitetą fi
nansiniai remti ir jam kur rei
kia padėti.

Mokslo metų pradžia 
•New Yorke

Kaip čia įprasta, kai kurios 
vietos mokyklos mokslo pradžią 
sutiko su savo orkestrų muzika 
ir kitomis pramogomis. Bet šiaip 
jau mokslo pradžia kiek sudrum
sta, blogu ženklu sutikta.

šiais metais miesto mokinių 
skaičius padidėjo keliomis de
šimtimis tūkstančių, bet atsar
gos ir pagelbiniai mokytojai vi
si atleisti ir nežadama naujų pa
skirti, nes nėra lėšų.- Be to, kas 
iš mokinių naudosis miesto su
sisiekimo priemonėmis, jokių 
važinėjimo nuolaidų negaus. Mo
kyklų autobusai veiks kaip veikę, 
bet jų vairuotojai nerimsta dėl 
mažokų atlyginimų ir grasina 
streiku. Tų mokyklinių autobu
sų dalis važinėja spalvotus mo
kinius į baltųjų mokyklas ir ant
raip. Ne visi tėvai tokiu patvar
kymu patenkinti. Kai kurių tė
vų vaikai atsiduria toli nuo tėvų 
gyvenamų vietų ir jiems rūpi, 
kad neįvyktų nelaimių.

Ir dar. Iki šiol miesto mo
kyklų mokiniai gaudavo moky
klose pusryčius. Dabar tie pus
ryčiai, nors ir nėra atšaukti, bet 
dėl lėšų stokos nevykdomi. Tė
vai ir čia susirūpinę kas toliau 
daryti. J. Vlks.

DR. ALGIRDUI VASONIUI
mirus, jo žmoną Aldoną, sūnus Arvydą, Gai-f 
lių ir Algį, seserį Aldoną Paškevičienę, bro-! 
liūs Juozą ir Vytautą Vasiukevičius ir jų šei-. 
mas nuoširdžiai užjaučiame.

Faustina ir Mečys Mackevičiai / .

*• • A.cbustojus
prie kiekvienos karčiamos, taip 
prisiekusiam “byčkomberiui”__
pas svetingus ir vaišingus paeže. 
piečius.

Pirmoji stotis buvo jaukioji 
vasarvietė šikaminga, lietuviškai 
Junijonpieru vadinama. Nors 
ištuštėjusiame ir smulkiau lie
taus krapinamame paplūdimyje 
tik žuvėdros klykavo, bet ištver
mingieji čiabuviai žmonės čia te
bebuvo. Teko stabtelti pas Leng
vinus. Nors sezonas jau skai
tėsi uždarytas ir abudu (Petras 
ir Marija) jau beveik pakavosi 
visai žiemai išvažiuoti į Floridą, 
bet kieme dar stovėjo kelios ma
šinos ir svetainėje triukšmavo 
puztuzinis jaunų savaitgaliečių, 
o' valgykloje ant stalo neišven
giamai atsirado populiarioji Ma
rikės salami ir galionas Petro 
vyno. Sezonu nesiskundžia, sve
čių. būta apsčiai, Naujienų ge
gužinė palikusi gerą Įspūdį; da
bar abudu jaučiasi reikalingi pel
nytų sau atostogų ir išvažiuoja 
Į St. Petersburg, Fla.

Gintaro soduose matėsi dar 
daugiau automobilių.

Jei kada, lietuvi, keliu Dvy
liktuoju, tose vietose Raudona 
Vylyčia (Red Arrow) vadinamu 
pravažiuosi, būtinai stabtelk vai
šinguose Naujuosiuose Buivoluo
se (New Buffalo), čia pasimo
kytumėte, kaip reikia ilgai ir lai
mingai gyventi. Juozas Pučko- 
rius, visas lino m ūkas iškentėjęs 
su savo sulūžusia koja besika
muodamas, savo 80 metų am
žiaus jubiliejų neseniai atšven
tęs, šiandien yra sveikas kaip 
tikras ridikas, taip tikrai atrodo 
ir toks yra!

Valeriją (Pučkorienė) irgi vi
sokiausių ligų turėjusi ir keletą 
didelių operacijų pakėlusi, šian
dien aplink savo rožių ir Įvai
riausių gėlių darželius kaip plaš
takė skraidyte skraido. Abudu 
po keliolika svarų numetę, 54 
metus šeimyninio gyvenimo at
gyvenusiu, žymiai pajaunėjusiu 
džiaugiasi saulėtu palaimintu 
amžiaus rudenėliu.

Dailininkė Janina Monkutė- 
Marks iš Michigano savo stakles' 
ir darbus perkėlusi Į Chicagą.. 
Lituanikoje paskutinioji tikrai 
lietuviškoji Mildažių Lakes5dej 
Villa su sezono pabaiga savo ope
racijas formaliai baigusi, bet 
uošviai čėsnos tebegyvena.

Vietoje būtų dar priminti di-. 
delį lietuviškij vasarviečių pra
turtėjimą: čia, New Buffalo, pa
važiavus paežerės keliu iki Sa-. 
kalų stovyklos, yra didžiulė, 
puošni Stanley Balzeko vasarvie-, 
tė, kurią jis atpirko iš buvusio 
Chicagos mero Cermako Įpėdi-’ 
nių ir kurioje šią vasarą įvyko 
pirmasis didysis Chicagos lietu
vių piknikas. Nėra abejonių, kad 
ši puiki vieta bus lietuviams sve
tinga ir ateinančias vasaras. Be 
to reikia žinoti, kad paežerės ko
pose, pradedant Miller Dunes, 
baigiant Warren Dunes ’ir gal 
dar toliau, daugelis lietuvių pro-

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Tampos Lietuviu Amerikos Pilie
čiu klubo narių susirinkimas po atos
togų įvyks spalio mėn. 2 d. 2 vai. 
p, p.. Civic klubo salėje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

St. Rulienė

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
d ra ugi j os p (Vatos t ogi nis susirinkimas 
įvyks penktadieni, rugsėjo 24 dieną 
8 vai. vak. Hollywood Inn svetainėje; 
2417 W. 43iįd St. Nariai prašomi at* 
silankyti. nes yra visokių reikalų ap
tarti. Po išsirinkimo vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rast,

— Lietuvių Žagarės Klubo pirmas 
susirinkimas po atostogų Įvyks sek
madienį, rugsėjo 26 dieną 1 vai. po
piet, Hollywood salėje. 2417 W. 43rd 
Street. Nariai ir narės maloniai kvie* 
čiami i susirinkimą.

J. Keturakis, rast.

fesionalų turi įsigiję puikias va
sarvietes — sau.

Indianos valstybinis Kopų par
kas iki pat paplūdimio ir net 
toli į vandenį išvedęs aukštą 
spygliuotą tvorą, bet užmiršęs 
užtverti spragą, per kurią į par
ką galima ne tik įeiti, bet ir iš
eiti.

Tai tiek iš praeitos vasaros.
J. Pr.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj# 
gražiausios gėlės ir vainikai antk*- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

GUŽAUSKŲ"
GkLBS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
■ i— ■

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS |

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ

IR NAKT]

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Hlinoia
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIl’S 
BANKETAS VYKS VFM SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.

Vakariene su kokteiliu .$8.03 asmeniui.
Šokiams gros George Joniko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St.,

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

išdėstomi Įvairūs SLA reikalai. 
Yra ir anglų kalboj skyrius, tai 
dėl čia augusių.

Kaip miela matyti, kad kitų 
kolonijų kuopos veikia — juda, 
\ ienok mūsų sotinė Čikaga su 
priemiesčiais yra apsnūdusi.

Ruduo — subruskime! Jau
kieji judinkite senius arba se
nieji parodykite savo praeities 
galybę! Man žinomi senieji 
taigai. Buvo smagu: dainos, 
subuvimai — liko lik prisimi
nimai...

Nors dar toli SLA seimas, bet 
ne pro šalį pradėti judėti, ruoš 
Ii kelionei kapitalų, o ta kelio-

HELP WANTED — FEMALE 
_______ Darbininkių Reikią

RECEPTIONIST - 
TYPIST

Young & attractive for our loop 
office. Good typing skills a must. 

Will consider a beginner.
APPLY OR CALL 

329-9494

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

LENGVAM DARBUI reikalingas ne- 
girtuokiiaujantis pensionierius vien
gungis. Miegamasis, virtuvė ir alga. 
Telefonuoti 927-3231 nuo 6 vai. vak. 

iki 9 vai.

NAUJIENŲ BANKETE nė. tai ne taip jau artima. Gra
žioji Florida, aš ten dar nebu
vau, tai seimo proga gal ir teks 
išvysti tų garsųjį Floridos pa
sauli. Bet tebūna kaip yra,

REIKALINGAS 
BART E N D E R IS 

Tek 422-3535 arba 857-9525

SVEIKINIMAS JONUI BYANSKUI

JONAS BYANSKAS

Kai pažvelgi į jo asmenį, ma
loniai besišypsantį, ramia ir 
lengva nuotaika kalbantį, nesi
nori tikėti, kad jis galėtų vado
vauti sunkiai valdomų daininin--

ku grupei ar dideliam pastaty
mui. Tokiems vienetams vado
vaujant, dažnai tenka susiner- 

Ivinti ir pakeltu tonu j bendra
darbius šūktelti vienu ar kilu 
reikalu. Tuo tarpu jo povyza su 
tokia laikysena nesiderina. Tai 

I išimtina asmenybė, kai be šūk
smo triukšmo susiklauso bū
riai žmonių ir darbas sklan- 
džiai tęsiamas duoda didelių 
vaisių. Elektros mechanikas 
inžinierius kažkaip nesiderina 
su muzika. Inžinierija, jo duo
nos kąsnio pagrindas, paremta 
sausais matematikos skaičiais, 
o muzika reikalauja švelnumo, 
siekiančio širdies gelmes. Tuo 
tarpu J. Byanskas pastatė di
džiulius veikalus su Birutės 
choru, pi rmąsias lit tu viskas 
M. Petrausko operas "Birutė'’ 
ir “Eglė žalčių karalienė” ir 
dešimtis sudėtingų komplikuo
tų operečių. Nors jam gelbėjo- 
žymūs režisoriai Kl. Jurgelionis

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 hl Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, III.

'ir (J. Giedraitienė Jjel muzik<i> 
į direktorius yra pastatymo gal-j 
pa ir siela, kuri duoda visą sp-Į 
■aivų ir tonų niuzikiniam veika-į 
Įlui. lai labai sunkus muzikos 
(uždavinys, kurį spręsdamas, 
jis parodė savo aukšta muziki
ni gabumą ir brandumų.

Akompanavimas yra kitas jo 
arkliukas. Dar vaiku būdamas, 
muzikos besimokydamas, jis 
pradėjo akompanuoti, o 12-me- 
tis jis jau akompanavo M. Pet
rauskui. Nuo čia Įirasideda jo 
akompanavimo karjera. Visie
ms solistams, atvykusiems Į 
Čikagą, jis akompanuodavo, 
pvz.: J. Babravičiui, K. Juzevs- 
kaitei, J. Butėnui, J. Kudirkai 
ir kit.

Per “Birutę” perėjo visa eilė 
pažangiųjų inteligentų, iš kurių 
tarpo išaugo operos solistės: M. 
Rakauskaitė, dalyvavusi Lietu
vos Valst. Operoje nuo jos Įsi
kūrimo, ir O. Pocienė, kelius 
metus dainavusi, taip pat kiti 
žymūs koncertiniai solistai: M. 
Janušauskienė, p. čiapas, S. 
Čerienė, 0. Biežienė, p. Romanas 
ir visa eilė kitu.

Kadangi anais laikais “Biru
tės” choras Čikagoje buvo pa
žiba, jo parengimai būdavo gau
siai lankomi. Tai vis ilgamečio 
vadovo J. Byansko darbo nuo
pelnas.

Lengvosios muzikos orkestro

svajoti galima. K. P. Deveikis

Zigmas Toliušis, sulaukęs 
82 metų amžiaus, okupuotoje 
Lietuvoje mirė rugsėjo 14 die
na. Palaidotas Girdžiuose. Jis 
buvo pasižymėjęs teisininkas, 
liaudininkų vadas. Turėjo bro
lius Dzidų ir Juozų, kuri vo
kiečiai karo metu nušovė.

— Skani. Ed. Venųrianskas 
perėjo dirbti Į Key Oldsmobi
le bendrovę.

— Žurn. Jonas Vaičiūnas, LB 
Vid. Vakarų apygardos vicepir 
minrinkas užsakė Naujienas 
jaunavedžiams Otilijai ir Gin
tarui Barkauskams. J. Vaičiū
nas visuomet Įdeda Į savo pa
žįstamų jaunavedžių kraičio 
skrynią prasmingą dovaną — 
metinę Naujienų prenumeratą.

— Lietuvos, yyčių Tautinių 
šokių grupė atliko programų 
Cicero ALRK Moterų kuopos 
iškilmingame susirinkime ir 
pobūvyje. Programoje daly
vavo Kristina ir Marytė Gied
raitytės, taip pat Gina Endriu
kaity tė. Susan Radavich ir Ro
bertas Zapolis, kuris kartu dai
nuodamas pritarė gitara.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAM!
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

JO % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialinus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHM^ST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS nau
jam name su visais patogumais vie
no asmens bute rimtam vyresnio am

žiaus asmeniui. Kreiptis 
4423 So. MAPLEVOOD AVĖ.

namų statybų Brighton parke, 
apie protesto peticijų tolimes
nę eigų, valdybos papildymas, 
specialių komisijų sudarymas 
ir einamieji reikalai.

— Dr. Jonas Adomavičius pra
neša, kad Alvudo Vaikų Teatro 
artistų ir kandidatų susirinki
mas Gage Parko pastate šį sek
madienį dėl Įvairių priežasčių 
neįvyks. Jis įvyks spalio 3 d.

Muzikas Antanas Nakas sa
vo fortepijono studijoje jau pra
dėjo darbą. Priimami nauji mo
kiniai. Telef. HE 6-5034. (Pr).

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI3

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKAS, Freadenuu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

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

Tel. 652-1202

LAKE ZURICH
By owner, 3 bdrm, ranch., alum, si
ding. We’we actually got low taxes 
and we also have a big inground hea
ted swimming pool., basketball court. 
Cen. A/C, Aprilaire humidifier. W/W 
cptg., 1% car att. gar. w/electronic 
controlled door. Backyard enclosed 
by 6’ redwood fence, redwood & con
crete patio. 2 Baths, paneling in most 
rooms, liv. rm. 25x13, din. rm. 17x10, 
fam. rm. w/firepl. 19x24. Comer lot 
86x120. Many more extras for S43,900.

438-7124

MARQUETTE PARK 
Beautiful brick 3 flat, 16 years old. 

Brick 2 car garage.
Custom interiors, many extras. 

Priced to sell.
CALL

687-4707 after 6 P. M.

PIRKITE BE BAIMĖS
3 BUTŲ BIZNIO PATALPA. Tvir- 

tas namas, aluminum langai, platus 
lotas. Artima vieta Marquette Par
ke. $17,600.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, apie 
$17,000 pajamų metams. Tvarkingai 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Rimtam 

I pirkėjui, vertas $47,000.
7 KAMBARIŲ ŠVIESIŲ PLYTŲ MŪ

RAS. Ceramic virtuvė ir vonia. Gazo 
šildymas. Garažas. Blokas nuo Cali
fornia, Marquette Parke. $26,500.

2 BUTŲ 15 M. MŪRAS, 2 po 4%. 
Išbaigtas rūsys. Didelis garažas. 2 
gazo šildymai. Arti mūsų. $39,600.

4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10.500.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18.950.

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

f Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248
- ---------- ---- --------- -----------

į SIUNTINIAI I LIETUVA
Į VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
j 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairiy prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

i'1

j 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 Certifikatai.

V. VALANTINAS

vadovavimas buvo kita J. Bya
nsko puoselėjama muzikos sri
tį. Organizavimo pradžioje 
grodavo koncertinės programos 
dalykus, o vėliau perėjo į pra
moginį ansamblį, kuris ir da
bar pasirodo.

Tat visa suglaudus krūvon, 
virš 50 metu J. Bvansko muzi
kinė veikla daug pagyvino Čika
gos lietuvių muzikos kultūrą. 
Taip pat jis yra parašęs lietuvi
šką solo kūrinį “Kaimo prisimi
nimai” ir visą eilę angliškųjų 
solo ir choro grupėms.

Jonui Byanskui esant nuo
širdžiam visapusiam Lietuvių 
Muzikologijos Archyvo rėmė
jui, malonu mums šia proga jį 
pasveikinti ir palinkėti jam il
giausių gražiausių metų.

Lietuvių Muzikologijos 
Archyvo vadovybė ir 

prof. J. Žilevičius, L. M.
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CICERO
SLA 301 KUOPA

Mieli mano nariai ir narės 
turėkite atmintyje mūsų susi
rinkimai yra nustatyti kas mė
nesi pirmą trečiadieni Libertv 
svetainėje, 14th St. ir 49th Ct.

Jau turime rudens periodą, 
lai susirinkimai privalomi. Nors 
ir turi sumokėtas savo duokles, 
tačiau a įeik į susirinkimą, be 
to atsivesk savo draugą kai
myną. SLA yra dėl visų. Su
augusieji gali Įstoti iki 70 metų 
vyrai ir moterys, jaunamečiai 
iki 16 metų. >Po to pereina į| 
suaugusiu skvriu.

Apdrauda įvairiuose skyriuo
se nuo vi(»no šimto iki dešimties 
tūkstančiu. Gvvas būdamas c »

gali atsiimti . Žinoma, čia sun

— National. Merit Scholar
ship Corp, paskelbė 1971 - 72 
metų pusiau finalistus geriau
sių mokinių konkurse stipendi 
joms. Tarpe Chicagos ir apylin 
kių pusiau finalistų yra: Pau
lius R. Gudonis ir Robert J. Ma
ciūnas iš Brother Rice aukšt. 
mokyklos. Angela D. Sinickai 
tė iš Marijos aukšt. m-los, 
Christopher P. Kurpis iš Mount 
Carmel. Michael M. Minieka iš 
St. Ignatius paruošiamosios ko
legijos, Robertas J. Minkus ir 
Michael S. Tremulis iš High
land Parko ir Thomas C. Ma- 
sulis iš Hinsdale centrinės aukš 
mokyklos. Netgi dalyvavimas 
šiame konkurse suteikia mo
kiniams aukštas rekomenda
cijas tolimesnėms studijoms.

— John Janulis, Union Fede
ral Taupymo ir skolinimo ben
drovės pareigūnas, padėkos 
ženklan priėmė trofėjų iš Brid
geport apylinkės Jaunių beis
bolo aukštesnės lygos už glo
bą 5'ankees komandos, kuri 
antrus iš eilės metus yra apy
linkės nugalėtoja. Trofėjus 
Įteiktas taip pat John Petkui ir 
Stan Balskui, komandų Dod
gers ir Indians treneriams.

— Dr. Juozas Pajaujis jau 
paruošė genocido knygos pir
mąją dali, apimančia 1940 — 
1911 m., sovietų Lietuvoje vyk
dytų genocidą. Vliko Valdybos 
paskirtoji komisija iš dr. J. Pu- 
zino. dr. B. Ncmicko ir J. Au
dėno. —dr. Pajaujo rankraštį 
peržiūrėjo ir rado ji gerai pa
ruoštų. Leidinį finansuos Vil
kas. gi Lietuvos Tyrimo Insti
tutas rūpinsis jo išleidimu ir 
redakcine dalimi (Elta)

♦ Linksmavakaris spalio 2 d. 
7:30 vai. vak. įvyks Pakšto sa
lėje, ruošiamas LB Brighton 
Parko įA,pylinkės. Bus įdomi 
programa, bufetas, šokiai, ba
ras. Prašom nelaukiant užsisa
kyti staliukus. Skambinti šilui 
523-7410. (Pr).

♦ Tradicinis Nerijos Jūrų 
Skaučių Tunto Tėvų Komiteto 
rengiamas Rudens vakaras įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 25 d., Balio 
Pakšto salėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Visi maloniai kviečia
mi atsilankyti. Staliukai rezer
vuojami pas p. Pranckevičienę 
tel. PR &-2191 arba pas p. Jo- 
varauskienę tel. 739-0510. (Pr).

— šakių Klubas kviečia visus 
Į Rudeninį pikniką rugsėjo 26 
dieną Bruzgulienės sode, prie 
Tautinių kapinių. Bus įvairių 
valgių ir gėrimų. Gros Ramonio 
orkestras. Pradžia tuoj popiet.

’ (Pr).

OPEN HOUSE
Sept. 26 to Oct. 3rd

12246 So. Hamlin, Alsip (3 blks E. of 
Crawford). 2 bdrm, bi-level, cptg. 
thruout, 2 car gar., S26’s make offer.

OWNER,
597-4628 after 2 P. M.

ALARQUETTE PARKE savininkas par
duoda gerą, naujai išdekoruotą 5 kam
barių mūrinį namą, kabinetinė virtu
vė, dviejų automobilių mūrinis gara

žas. Apžiūrėjimui skambinkite 
925-0520.

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
-klypas. 41-ma ir Campbell.'

PUIKUS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa' Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET ’ 

~ 436-7878

LEISKIM
VAIKUS

LIETUVIŠKON
MOKYKLON!

Grįšim, grįšim ... nauja 
moterų kvarteto ir duetų įdai
nuota plokštelė gaunama Margi
niuose, Gifts International, pas 
Gradinską ir Brazdžionį bei ki
tus platintojus. Taip pat pas 
leidėjus: “Garsas” Co., 1229 
Franklin St., Racine, Wis. 53403. 
Kaina — 5.00 dol. (Sk.).

MRS. ROGERS 
advises on affairs of life, love, 

marriage, business etc.
Open daily.

1128 W. Diversey Pkwy, 1st Fl.
Phone 929-5451

SIUNTINIAI J LIITUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 42&I Awhaa, 
Chicago, III. 6063X 7«L YA 749W 

e

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisonas 
2646 WEST 64th STREET 

T»lu REpublic 7-1941

K. E R I N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
T«I*oml tufo motorai, rfibdžlal, 

turu»-up« ir t. L
4824 So. CALIFORNIA AVĖ.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-T327

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

ku viską surašyti. Geriausia 
pasiteirauki pas vietos kuopos 
sekretorių - organizatorių. Jų 
yra visur, bet geriausia kreip
kitės Centran - 307 West 30th 
St.. New York. N. Y.

SLA narai gauna “Tėvynę". 
Tai yra SLA organas, kuriame

Brighton Parko Namų Sa
vininkų narių ir peticijas pasi- 
fašiusių nepaprastas susirinki 
mas Įvyks šio mėnesio paskuti
nį penktadienį, rugsėjo 24 d. 

|7:30 vai. v. Talman salėje, 4500 
IS. Talman Avė.. Dienotvarkė
je — pranešimas apie pigiųjų

Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, III. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, m. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

8 BUTŲ MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — tik $89,000.

lt BUTŲ, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500. -

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MOKINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

WHEELING
3 bedroom aluminum and brick 

ranch. var garage. 
Heated pool. $26,900.

537-4666

OPEN HOUSE
Saturday & Sunday, Sept. 25th & 
26th. Noon to 5 P. M. Vicinity Addison 
& Kennedy X-WAY. Income Brick — 
2 apts. 6 rooms each. 3 bedrooms, en
closed porch. Hot water heat 2 car 

garage. Mid $40’s. For appt, call 
725-8188 — IN 3-8534 

3747 W. ADDISON STREET 
BY OWNER

3 BEDROOM HOUSE
1 bedroom up. Modernised kitchen 
and bath. Income property in Tear. 

Extra lot. St. Simon’s parish. 
Central air conditioned.

$26,900.
476-0385

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimv Stityb* ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstattu senui vt 
SU rūAių namo apšildymo pečiui Ir 
air-conditioning į naujus ir senui M- 
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit. Mtiningal ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING 4 SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO. ILL. 80609 
TEL.: VI 7-3447


