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ČIKAGA NETEKO KONSULO P. DAUZVARDZIO
PRIEŠ VOKIEČIU “OSTPOLITIK”

W. Brandto vyriausybės Bonoje vedama vadinamoji Rytų 
politika (Ostpolitik) pastaruoju metu, ypač vak. vokiečiams per
nai pasirašius sutartis su Sovietų Sąjunga ir Lenkija, be to, kanc
leriui Brandtui š. m. rugsėjo 17-18 d. su Brežnevu ir kitais vedus 
pasitarimus Kryme, Oreandoje, netoli Jaltos, tebekelia Vakarų 
stebėtojų dėmesį. Rūpestis dėl dabartinės politinės krypties pa
stebimas ir pačioje Fed. Vokietijoje. Pvz. “Die Welt” dienraštis 
Hamburge š. m. rugsėjo 11-12 d. laidoje kėlė nepasitenkinimą ta 
“Ostpolitik”, pažymėdamas, kad Bonos vyriausybė net vykdanti 
komunistų partijų pasitarimo, 1967 m. Karlovy Vary, Čekoslova
kijoje, nutarimus. Esą tie nutarimai visiškai atitinka dabartinę 
“Ostpolitik” krypti ir jų nemaža dalis Brandto vyriausybės jau
esanti įvykdyta.

Britų dėmesys Bonnos 
naujajai krypčiai

Į Bonnos dabartinės uėsienio 
politikos kryptį, ypač ryšium su 
sovietų įkyriai peršamos Euro
pos saugumo konferencijos gali
mu sukvietimu, į tos politikos 
galimus pavojus kreipia dėme
sį ir britai. “East West Di
gest”, žurnalas užsienio politi
kos klausimams Anglijoje^ š. m.’ 
rugpiūčio mėn. laidoje tai vak. 
vokiečių “Ostpolitik” skyrė ve
damąjį ir išsamią buv. Vyfjįfcą- 
junginių dalinių Europoje,' |fa- 
to vado, gen. Lyman L. Lėm- 
nitzerio paskaitos santrauką.*

žurnalas vedamajame, rašy
tame dar prieš Berlyno susitą- 
rimo, rugsėjo 3 d., pasirašymą, 
teigia, kad vokiečiai sovietams 
buvo padarę eilę nuolaidų ir vie
na iš pavojingiausių, tai leidi
mas vėl veikti Vak. Vokietijos 
komunistų partijai, žurnalui at
rodo nesuprantami Brandto po
sūkiai, Jo: strategija ir vokieeių 
kairiųjų politikų džiaugsmas Ul- 
brichtui pasitraukus. Tuo tar
pu naujasis Maskvos gauleite
ris R. Berlyne-Honecker laikyti
nas pavojingu ir aiškiai paklus
niu Maskvos įrankiu, įsakymų 
vykdytoju.

Gen. Lemnitzer, buvęs Nato 
vadas, savo šių metų gegužės 22 
d. paskaitoje Amerikos institu
te Europos saugumo klausi
mams, (“The impact of the Ger
man Ostpolitik on the Western 
Alliance”) svarstė klausimą — 
koks tos vak. vokiečių Rytų po
litikos poveikis Vakarų Sąjun
gai? Tai svarbu, nes toji “Ost
politik” veikia ne tik Nato, bet 
ir JAV-bes bei visą laisvąjį pa
saulį.

Lemnitzer primena, kad “Ost
politik”, tai nebūtinai paties 
Brandto politikos padaras. To
kią kryptį vykdė ir kitos Vak. 
Vokietijos vyriausybės. Pvz. K. 
Kiesingeriui buvus kancleriu, gi 
W. Brandtui —užsienio reikalų 
ministru, Vokietijos santykiai 
su jos rytų kaimynais buvo 
lankstesni, buvo atnaujinti dip
lomatiniai santykiai su Rumuni
ja ir Jugoslavija. Tačiau 1969 
m. rugsėjo mėn. įvykus rinki
mams Fed. Vokietijoj ir valdžios 
priešakyje atsidūrus W. Brand
tui, pradėta vykdyti naujoji 
“Ostpolitik”.

Palankus Varšuvos pakto 
kraštų žvilgsnis

Naujoji, pagyvėjusi Brandto 
kryptis dar 1969 m. pabaigoje 
palankiai įvertinta Varšuvos su
tarties kraštų dviejuose pasita
rimuose.

1970 m. Brandto vyriausybės 
pasirašytos sutartys su Sovie
tų Sąjunga ir Lenkija (jos dar 
turi būti patvirtintos parlamen
tų) laikytinos pirmaisiais stam
biais “Ospolitik” vaisiais. Sutar
tys gali būti laikomos pirmai
siais žingsniais“ detente” (atly
džio) su Rytais kryptimi.

Bonos vyriausybė įsitikinusi

IŠ VISO PASAULIO

JERUZALĖ. — Izraelis atme
tė JT Saugumo tarybos rezoliu
ciją ir paskelbė, kad vyriausy
bė toliau' vykdys Jeruzalės sta
tybos ir planavimo darbus. Iz
raelio pozicija Jeruzalės atžvil
giu visada buvo: miestas yra 
ir bus Izraelio valdomas. Izrae
lis šios pozicijos nesirengia 
keisti, sako Izraelio vyriausybės 
pareiškimas.

BEIRUTAS. — Egipto prezi- 
dentars Sadatas ateinantį mėne
sį rengiasi važiuoti į Sovietų Są
jungą. Pakvietimą jam atsiuntė' 
komunistų partijos, vyriausybės 
ir aukščiausio sovieto vadovai.

BELFASTAS. — Iš šiaurinės 
Airijos valdžios pasitraukė vie
nas ministeris, protestuodamas 
prieš internavimą įtariamųjų 
airių. Londonderry mieste tero
ristai, padegė sandėlius, o .minia 
neleido gaisrininkams pravažiuo
ti, kol kareiviai minią išvaikė 
dvokiančiomis dujomis.

NEW YORKAS. — Sekma
dienį vienas 27 metų vyras elge
tavo prie Madison Square Gar
dens. Kada jam niekas pinigų 
nedavė, elgeta supykęs, išsitrau
kė peilį ir subadė tris vyrus — 
vieną į skilvį, kitus į nugarą.

ČIKAGA. — Sen. Edmund 
Muskie Čikagoje pasakė žydų 
Weizmano Instituto pietuose kal
bą, kurioje kritikavo prezidentą 
Nixoną nepakankamai duodant 
paramos Izraeliui. Jis siūlęs se
nate duoti Izraeliui ir Amerikos 
ekonominę paramą. Pietų daly
viai pagerbė George Dunne, 
Cook apskrities komisijonierių 
tarybos prezidentą, už jo nuo
pelnus Izraeliui.

R.0MA. — Katalikų šalpos or
ganizacija Caritas įteikė pareiš
kimą Jungtinėms Tautoms, ku
rios raginamos greit susirūpinti 
gresiančiu Rytų Pakistano žmo
nėms badu.

♦ Į Hong Kongą iš Kinijos 
sugrįžo amerikietis gydytojas 
Dudley White. Jis pareiškė nie
ko Kinijoje negirdėjęs apie Mao 
Tse Tungo sveikatą ir paneigė 
gandus, kad jis buvo pakviestas 
į Kiniją Mao gydyti.

turinti naudos jai naująją po
litikos kryptį vykdant. Brandt, 
pripažinęs pokarinį Vokietijos 
padalinimą, atsisakydamas vo
kiečių sričių Rytuose, tikisi su- 
švelnėsiant santykiams tarp 
abiejų Vokietijų. Be to, jis ma
no, kad atsiranda galimybės nau 
joms sutartims su kitais Rytų 
Europos kraštais. Tuo pačiu me
tu Brandt ir jo gynybos minis
tras H. Schmidt Vakarus patiki
no: santykiai su Vakarais nesi
keis ir tik Nato gali patikrinti 
saugumą Europoje (H. Schmidt 
str. “Foreign Affairs” žurnale, 
1970 m. spalio mėn.). (E)

(Bus daugiau)

DR. PETRAS DAUŽVARDIS

SOVIETAI GRASINA BRITANIJAI
MASKVA. — Sovietų užsienio vlceministeris Semion Kozyrev 

pasikvietė Britanijos ambasadorių Sir John Killick, kuris pareigas
eiti pradėjo tik prieš savaitę, ir įspėjo jį, kad Sovietų Sąjunga 
atsilygins tuo pačiu, jei Britanija neatšauks savo įąakymo 105 so-
vietų šnipams išvykti iš britų žemės. Rusų notoje neigiama, kad iš
tremiami diplomatai, prekybos atstovybės ar Aerofloto Įstaigų 
tarnautojai buvę šnipai, kurie sudarė grėsmę Britanijos saugumui. 
Britų kaltinimai esą be pagrindo, sufabrikuoti ir turi aiškius
provokacinius tikslus.

šiandien New Yorke susitinka 
Britanijos ir sovietų užsienio 
reikalų ministerial. Londone ne
simato nord nusileisti sovietams, 
tačiau užsienio reikalų ministe
rija pareiškė, kad sovietų nota 
yra studijuojama.

Sovietai ir norėdami negalėtų 
britams atkeršyti už tokio dide
lio skaičiaus sovietų diplomatų- 
šnipų ištrėmimą, nes kada Lon
done sovietai turi 550 tarnau
tojų, britai Maskvoje laiko tik 
82 tarnautojus, jų tarpe 40 di
plomatų.

Kada šio mėnesio pradžioje 
pabėgo sovietų žvalgybos viso
je Britanijoje vadovas, prisi
dengęs mažo valdininko vaidme
niu prekybos atstovybėje, sovie
tų ambasada tuoj pareikalavo 
teisės pasimatyti su pabėgėliu. 
Tai yra standartinė sovietų tech
nika. Patyrę šnipai grasinimais 
ir geruoju bando atkalbėti pabė
gusį nuo pasirinkto kelio. Pa
bėgėliui rodomi įvairūs padirb
ti jo šeimos laiškai, jam bando
ma įvairiais grasinimais uždary
ti burną.

Vakarų valstybėse jau ne pir
mą kartą sugaunami sovietų šni
pai. Neseniai prancūzu ir belgų 
saugumai išaiškino kelias šnipų 
organizacijas, kuriose Rytų Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Rumu
nijos šnipai glaudžiai bendra
darbiavo šnipinėdami Nato vei
klą. Prancūzijos kontražvalgy- 
bos viršininkas Jean Rochet pa
reiškė televizijoje, kad pusė Ry
tų Europos diplomatų Paryžiuje 
užsiima šnipinėjimu.

Londone buvęs aviacijos dirb
tuvių darbininkas papasakojo 
spaudai apie savo ryšius su so
vietų agentais. Jis pardavęs 
jiems informacijų apie britų- 
prancūzų bendrai statomą lėk
tuvą Concorde. Už įvairius pa
tarnavimus jis gavęs iš rusų 
10,000 dol. Kartą jam buvę pa
vesta išvežti 16 pėdų raketa. Ta
da jis viską papasakojęs polici
jai. Rusas agentas jam davęs 
net pornografinių fotografijų, 
kuriomis jis turėjęs nukreipti 
įmonės sargybinių dėmesį.

Aviacijos ekspertai, pamatę 
sovietų supersoninį lėktuvą TU- 
144, buvo, nustebinti aiškaus jo 
panašumo į Concorde. Pasiro
do, kad minėtas darbininkas bu
vo vieną rusų agentą nusivedęs 
net Į fabriko vidų, kur rusas da
rė brėžinius ir fotografijas.

Valstybės sekretorius Rogers, 
komentuodamas įvykius Londo
ne, pareiškė, kad sovietų šnipų 
veikla turės Įtakos darant spren
dimą ar Vakarams galima su
tikti su sovietų propaguojama 
Europos saugumo konferencija.

Tokijo miestas 
grimzta Į žemę

TOKIJO. — Didžiausias Ja
ponijos ir viso pasaulio miestas 
— Tokijo pamažu klimpsta į 
žemę. Tas smukimas yra gan 
greitas — tarp 1 ir 8 colių per 
metus. Kai kurios miesto vie
tos nuo II-jo Pasaulinio karo įs
muko į žemę 6 pėdas, kas yra 
dvigubai greičiau, negu prieš ka
rą per 50 metų.

Kai kurie Tokijo tiltai taip 
Įsmuko Į žemę, kad laivai, ku
rie galėdavo pro jų apačią pra
plaukti, dabar jau nebegali, myn.

Patrick Kennedy, Šiaurinės Airijos parlamento narys (kairėje) va
žinėja po Ameriką rinkdamas lėias kataliku kovai prieš š. Airijos 
valdžią. Jis pakeitė Joe Cahill (dešinėje), kuriam JAV vyriausybė 
nedave leidimo atvykti j Ameriką. Nors jis turėjo vilą ir jau buvo 
atskridęs j New Yorką, valdžios organai jj ištrėmė atgal į Airiją.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Šeri. Masfieldas vėl pa
siūlė senate Įpareigoti vyriausy
bę išvežti iš Vietnamo kareivius 
per 6 mėn.,. su sąlyga, jei Hano
jaus valdžia paleis visus ameri
kiečius belaisvius. Panaši sen. 
Masfieldo rezoliucija kartą jau 
buvo senato atmesta.

Rugpiūčio mėn. Amerikos 
balansas vėl buvo - nepalankus. 
Pirkta daugiau, negu parduota.

+ Į Maskvą atvyko Indijos 
premjerė Gandhi. Jos lėktuvas 
per Pakistana neskrido, bet suko 
aplink jį. Premjerę pasitiko Ko
syginas. Brežnevas dar nebuvo 
sugrįžęs iš Bulgarijos.

Danijoje suimta jauna pora, 
kuri staiga ėmė švaistytis pini
gais. Paaiškėjo, kad porelė buvo 
pagrobusi turtingą daną, už ku
rio paleidimą gavo 240,000 dol. 
Netikėtas praturtėjimas ir pini
gų leidimas atkreipė policijos dė- 
mesi.

♦ Čikagos vakarų dalyje du 
policininkai susišaudė su plėšiku. 
Policininkas Steven Barnas, plė
šikas bei vienas praeivis buvo 
sužeisti.

Kinija pareiškė 496-tą įspė
jimą dėl Amerikos žvalgybos 
lėktuvo skraidymų virš Kinijos.

Ketvirtadienį prasidės 
šachmatininku amerikiečio Fi- 
scherio ir sovietų Petrosiano 
varžybos, kurios vyks Buenos 
Aires, Argentinoje, San Martin 
teatre. Abu didmeisteriai suloš 
12 partijų. Laimėtojas tada rung 
sis su pasaulio čempionu Spas- 
kiu.

Kambodijoj komunistai me
tė dvi granatas Į būrį amerikie
čių, sportuojančių stadijone. Du 
amerikiečiai buvo užmušti, o 10 
amerikiečių ir trys kambodiečiai 
— sužeisti.

< Da Nange, P. Vietname, de
monstruojančių karo veteranų 
mestos granatos sužeidė penkis 
policininkus.

Smunka į žemę ir jūros vandenį 
sulaiką pylimai, todėl vis daugiau 
gresia potvynių pavojus.

Pats miesto centras smunka 
tik apie colį per metus, tačiau 
netoli Tokijo įlankos esą pa
statai Įsmuko pernai 8 colius. 
Viena iš priežasčių yra van
dens pompavimas iš miesto po
žemių. Išėmus didelius kiekius 
vandens, jį pompuojant grei
čiau, negu jis natūraliu keliu 
pasipildo, atsiranda sumažėjęs 
vandens spaudimas, žemė su
smunka ir miestas vis eina že-

MIRĖ DR. PETRAS DAUŽVARDIS 
LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS

ČIKAGA. — Sekmadienį vakare, 11:30 vai. savo namuose, 
Čikagoje mirė po trumpos, bet sunkios ligos Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje daktaras Petras Daužvardis. Su jo mirtimi 
Lietuva neteko patyrusio, užsitarnavusio diplomato, didelio pa
trioto, visą gyvenimą paskyrusio Lietuvos tarnybai, su savęs iš
sižadėjimu gynusio jos bylą. Išeivijos lietuviai, ypač gyveną 
Čikagoje, neteko didžiai gerbiamo, plačiai vertinamo savo vadovo, 
patarėjo, savo reikalų gynėjo, kilnaus visuomenininko pavyzdžio.

Istorinis japonu 
monarcho vizitas
ANCHORAGE. — Preziden

tas Nixonas sekmadieni vakare 
pasitiko Japonijos imperatorių 
Hirohito, pavadindamas šį susi
tikimą reikšmingu žingsniu su
artinant Rytus su Vakarais. Su
sitikimas simbolizuoja draugys
tę tarp Japonijos ir Amerikos,- 
pasakė prezidentas. '

šis i istorinis pasimatjimas 
įvyko Elmendorf o Aviacijos ba
zėje. Po pasveikinimo ceremo
nijų imperatorius su žmona Na- 
gako ir prezidentas su palydo
vais trumpai svečiavosi generolo 
Robert Ruegg, aviacijos bazės 
viršininko namuose. Japonų im
peratorius pirmą kartą išvyko į 
užsienį ir pirmą kartą buvojo 
Amerikos žemėje. Jis išskrido 
toliau į Europą, kur išbus 17 die
nų aplankydamas 7 valstybes.

Prieš susitikdamas su impera
torium prezidentas Nixonas vie
šėjo buvusio vidaus sekretoriaus 
Walter Hickel namuose. Prezi
dentas Hickelį atleido iš pareigų, 
Hickel net yra parašęs knygą 
apie Nixono vyriausybę, kuri 
knygoje kritikuojama. Visa tai 
netrukdė .politikams labai man-; 
dagiai pabendrauti Hickel na
muose, kur dalyvavo iš viso apie 
200 rinktiniu Aliaskos svečiu.

Pekinas atmeta 
“dvi Kinijas”

HONG KONGAS. — Kinijos 
spaudos agentūra ir partijos lai
kraštis pakartojo dar sykį Kini
jos vyriausybės nusistatymą ne
įeiti į Jungtines Tautas, kol ten 
bus “Chiang Kai Sheko klika”. 
Kinų laikraštis kritikuoja Ame
riką, kuri pasiūlė Jungtinėms 
Tautoms priimti Kiniją, tačiau 
neišmesti ir Taiwano. “Be 
Chiang Kai Sheko klikos išme
timo negali būti klausimo apie 
Kinijos teisių atstatymą Jung
tinėse Tautose”; rašo kinų laik
raštis. Amerikos patarnavimų 
Kinijai, nereikia, tokia “šalpa”, 
nereikalinga, Amerika tuščiai 
tikisi sukurti dvi Kinijas, kol ji 
neatsisakys savo intrigų, Kini
ja nieko bendro neturės su 
Jungtinėmis Tautomis, sako ofi
cialus Pekino laikraštis.

Kinų minėti straipsniai kar
tu puolė ir Šato vyriausybę Ja
ponijoje už tai, kad ji sutiko bū
ti Amerikos rezoliucijos kospon- 
soriumi.

— Okup. Lietuvos spauda pa
minėjo kraštotyrininkės Mikali- 
nos Glemžaitės 80 m. gyvenimo 
sukaktį. Ji daug dirbo, rinkda
ma liaudies tekstilę ir ruošdama 
spaudai lietuvių liaudies meno 
albumus. (E)

— Vilniuje lankėsi JAV Kon
greso bibliotekos tarnautoja 
Elena Eimaitytė-Kačinskienė. Ji 
susipažino su Vilniaus universi
teto moksline biblioteka. (E)

Petras Povilas Daužvardis gi
mė 1895 m. lapkričio 16 d. Alūkš- 
tos aps. Bebrinės vis. Pakaman- 
čio kaime, Latvijoje. Amerikon 
atvyko 1914 m. Studijavo Val
paraiso universitete, baigė Ge
orgetown universitetą Washing
tone, gaudamas teisių bakalauro 
laipsnį ir 1940—1943 metais 
studijavo John Marshall Law 
School, ją baigdamas patentų 
teisių magistro ir jurisprudenci
jos daktaro laipsniais.

Nuo 1925 metų dr. P. Dauž
vardis tarnavo Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijoje: 1925 m. 
buvo valdininkas'teisių skyriu
je, nuo 1925 iki 1937 m. vicekon
sulas New Yorke, o nuo 1937 m. 
iki mirties — konsulas Čikagoje.

Dr. P. Daužvardis visuomeni- 
niniame gyvenime dalyvavo nuo 
1915 metų. Dėstė lietuvių kalbą 
Valparaiso universitete, dalyva
vo katalikų moksleivių organi
zacijos valdybose. Katalikų fe
deracijos ir Lietuvos Vyčių or
ganizacijose Daužvardis ėjo at
sakingas pareigas, buvo Darbi
ninkų sąjungos sekretoriumi ir 
‘ “Darb iriink o ’ ’ _ redakci j os Bos
tone nariu. Daug važinėjo po 
Ameriką su paskaitomis lietu
viams ir amerikiečiams. Daug 
jo kalbų atspausdinta Congres
sional Record tomuose.

Velionis konsulas yra parašęs 
daugybę laiškų amerikiečių laik
raščiams apie Lietuvą ir jos pa
dėtį. Jis bendradarbiavo veik vi
soje lietuvių spaudoje ir pasto
viai rašydavo Čikagos dienraš
čiui Herald-American ir žurna
lams Destiny ir Marian, o taip 
pat Encyclopedia Americana 
1949 metraščiui.

Generalinio konsulo kūnas bus 
pašarvotas Mažeika-Evans ko
plyčioje. Ponia Daužvardienė, 
pildydama velionies valią, prašo 
pranešti, kad šios nelaimės me
tu skiriamos aukos turėtų eiti lie
tuviškom organizacijom, siekian- 
čiom Lietuvai laisvės.

Protestai prieš 
laivo išsiuntimą c

SAN DIEGO. — Keturios “tai
kos grupės” Kalifornijoje bandė 
suorganizuoti San Diego gyven
tojų referendumą. Gatvėse pa
statyti staliukai, praeiviai bu
vo kviečiami pasirašyti lapus, 
protestuojant prieš lėktuvnešio 
“Constellation” išsiuntimą Į 
Vietnamo vandenis. Protestus 
pasirašė 37,833 žmonės, tačiau 
atsirado 6,857 balsai už laivo 
siuntimą prisidėti prie Septin
tojo karo laivyno.

Karo laivyno vadovybė pareiš
kė, kad laivas su 5,000 įgulos ir 
lakūnų išplauks, kaip numatyta, 
penktadienį. Tokie protestai ir 
referendumai esą visai bereikš
miai. Protesto organizatoriai 
ruošiasi laivą palydėti “taikos 
flotila”, jau registruojami viso
kiausi maži laiveliai, kurie bus 
pilni plakatų ir taikos simbolių.

Blogiausia, kad prieš laivo iš
plaukimą protestavo ir 639 įgu
los nariai.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių .populiarus perteikimas

---  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _

APSAUGA NUO SKLEROZĖS
Ne dejavimu, bet 

laimingą ateitį.

Gana mums nuo kraujagyslių 
priskretimo — sklerozės rudens 
lapais kristi dar nenunokusiems, 
kai šiandien mes galime laimin
gi, sveiki ir darbų, pamėgę dar 
ilgai gyventi. Tik reikia liautis 
dejavus, o pradėti reikiamą vei
klą. Mums reikia pradėti sau
gotis nuo sklerozės jau dabar. 
O vaikus pradėkime apginti nuo 
mažens. Svaras apsaugos yra

pastangomis žmogus kuria sau 
Gyvenimo tiesa1

Lietuviai per dažnai 
gydosi pervėlai

Lietuviai labai apsileidžia ap- j 
saugoje nuo įvairių ligų, o taip 
pat ir nuo sklerozės. Jie tik ta
da lekia pas gydytoją, kai jau: 
jiems beveik reikia eiti pas lai
dotuvių direktorių. Storulė tūlo

* v I
lietuvio žmona kemša be per
spėjimo. Dėl nutukimo serga.1

Washingtone, John F. Kennedy Kultūros centre stovi buvusio prezi
dento 6 pėdu biustas. Šalia jo paminklo autorius. Bostono skulpto

rius Robert Berke.

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
BANKETAS VYKS VFVV SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.

Vakarienė su kokteiliu $8.00 asmeniui.
Šokiams gros George Joniko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St.,

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

NAUJIENŲ BANKETE

daug vertesnis už toną gydymo
si. Japonai teisingai tvirtina, kad 
geriausias yra tas gydytojas, ku
ris apsaugo žmogų nuę ligos. 
Taigi vien tik apsauga išgelbės 
mus nuo perankstybos sklerozės. 
Nedėkime tuščių vilčių į table
tes, į gydytojo peili ar ligoninės 
kambarį, būkime tikri, kad jei, 
mes nesisaugosime dabar — iš 
anksto — nuo sklerozės, niekas 
mūsų nuo jos perankstyvo atsi
lankymo pas mus neišgelbės.

Vyras jai prikiša, kad nustotų 
perdaug valgiui. Žmona atsiker
ta: girdi, vis vien kartą reikės 
mirti. O kai persivalgius vidur
naktyje sunegalėja, ji verčia vy
rą iš lovos, kad tas ją kuo grei
čiausiai vežtų pas gydytoją. Ga
na tokių ir panašių niekų mūsų 
aplinkoje. Gana tokios savižu- 
dystės. Imkime rimtai gydytojų 
patarimų klausyti. Pradėkime 
tikrai saugotis nuo sklerozės. Su
sipažinkime su būtinu mūsų dar

bu saugantis nuo kraujagyslių 
perankstyvo ir perdidelio pri
skretimo — sklerozės.

Sklerozė yra didelis mūsų priešas
Nuo šio šimtmečio pradžios 

šio krašto žmogaus amžius ne
daug tepailgėjo. Tai nutiko to
dėl, kad dvidešimto amžiaus di
džiausia liga, kurią sukelia, skle
rozė trukdo žmogui ilgiau gy
venti, nors daugelis ligų jau nu
galėta, daug naujų, gerų vaistų

Nuo

Passbook Savings 
AH accounts com* 
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimom $5.000)

404^ ARCHER AYE XUE 
CHICAGO, WttOIS me 

PHOME: 254-Wf

MIDLAND 
SAVINGS 
; AMD LOAN ASSOCIATION

1914 metų
Midland Savings ' aptar 

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

•wSiJSFD

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

pagaminta ir visokių sveikatai 
palaikyti aparatų sugalvota ir 
padirbta. Nežiūrint visų geriau
sių gydytojų pastangų, nedaug 
tepailgėjo žmogaus gyvenimas 
vien dėl peranksti atsilankan
čios sklerozės pas pusamžio su
laukusi žmogų. Amerikoje kas- 

■met per vieną milijoną širdies 
• atakų pasitaiko. Iš jų daugiau 
i negu pusė (600,000) miršta kas- 
j met. Iš taip sergančių bei mirš- 
jtančių dar 65 metų nesulauku- 
; siu asmenų esti 165,000. Išeina, 
i kad sklerozė, ypač širdies krau- 
’ jagyslių, yra vyriausia giltinė 
šio krašto žmonėms. Ne tik mir
tingumą didžiausią sklerozė šio 
krašto žmonėms atneša, bet pa
čiose jėgose esančius žmones pa
kerta. Apskaičiuojama, kad 
sklerozė su savomis pasėkomis 
šiam kraštui dabar kainuoja kas
met po virš 50 bilijonų dolerių.

•'I Užtai nesistebėkime, kad taip 
i brangi pasidarė čionykštė medi- 
ciniška pagalba.

J
4 Gana dejonių — visi stokime Į 

kovą su didžiausiu priešu
• . Ne vien dejuoti, bet ir dirbti

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. 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 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų 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 DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

4739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

reikiamai visi privalom Gana 
mums vien vainikų nupirkimu 
sklerozės aukoms pasitenkinti. 
Reikia mums imtis saugotis nuo 
sklerozės jau dabar. Nuo tos li
gos apsaugos pasekmės priklau
so nuo mūsų pažinimo savo di
džiausio-priešo. Tik sklerozę ge
riau pažinę, galėsime imtis at
sakančių priemonių jai nugalėti. 
Tada daug sėkmingesnė bus ko
va, kai mes sklerozės pagrindus; 
suprasime ir juos sugriauti pa
sistengsime. Tik jau nustokime 
būti senais neranguoliais: sto-

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

S. Pet.rsonien#

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
Krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

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

•3; A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

■ 4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemeje. 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 
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.. $1.00.

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

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

kime, gydytojų patarti, Į rimtą 
savęs į nagus suėmimą: pradė
kime reikiamai suvaržyti savo.

sitaisę — į savo nuolatinį dar
bą sugrįžę — ir pilną laiką dir
bą — vis vien per pirmus penkis 
metus jų miršta penkis kartus 
daugiau už tuos, kurie neturi 
sklerozės reiškinių. Tokie šir
dies skleroze negaluojantieji.pa- 
prastai miršta nuo pasikartojan
čios širdies atakos, šitos nema
lonios tiesos apie sklerotikų Ui- 
kimą yra apturėtos po dabartį-: 
nių ilgų studijų Chicagoje ir ki-: 
tuose šio krašto miestuose. Jos 
yra paskelbtos mediciniškoje; 
spaudoje chicagiskio gydytojo! 
Jeremiah Stamler. Jis yra North
western universiteto profesorius' 
ir Executive Director Chicago 
Health Research Foundation.'

PER 67% sklerotikų miršta 
gydytojo pagalbos negavę

Pavyzdžiui, Chicagoje buvo iš
tirti vyrai, dirbą Peoples Gas Co., 
Nuo 1958 metų mediciniškai bu
vo tirta — sekta 1,329 vyrai tarp 
40 ir 59 metų amžiaus. Baisi yra 
ta liga širdies kraujagyslių 
sklerozė. Pirmiausia ji kerta 
darbingiausio amžiaus vyrus., 
pirmą dešimtmetį iš minėto virš 
tūkstančio mediciniškai sekamų 
vyrų širdies liga mirė 46. Pusė 
jų mirė staiga: laike vienos va
landos nuo širdies atakos pra
džios. Du trečdaliai taip staiga 
mirštančiųjų jokių gydytojams 
susekamų širdies sklerozės reiš
kinių. Iš 18 staiga dėl širdies 
atakos mirusiųjų tik vienas su
spėjo būti nuvežtas ligoninėn. 
Paprastai, laiko būna permaža, 
kad gydytojas pajėgtų atskubę-’ 
ti pas taip susirgusįjį. O ir at
skubėjęs gydytojas ne ką gali 
padėti, kai jau viskas esti praras
ta. Todėl neužmenkime akių 
prieš žiaurią tikrovę: pradėkime 
nuo tos baisios ligos saugotis, 
reikiamai valgydąmi'ir gyvenda
mi.

Ta pati nelaiminga istorija.>es- 
ti ir su pasikartojančia širdies 
ataka. Tikrumoje dauguma šir
dies ataka susirgusiųjų — jų 
net 67.4% — staiga ir ne stai
ga mirusiųjų —miršta nepasie
kę ligoninės ar gydytojo. Iš lo
kių faktų dabar kiekvienam aiš
ku, kodėl visokie nauji įtaisy
mai ligoninėse (specialūs kam
bariai širdininkams — nesuma-

me dėmesio į apsaugą nuo skle
rozės. Visi jau įpratom į anks
tybą jaunų —darbingų vyrų 
mirtį nuo sklerozės. Nešam vai
nikus, skelbiam užuojautas laik
raščiuose, aukojame mišias... vis 
tai kaip kodylas numirėliui.

įvairiopai sklerozė apsireiškia 
;pas žmogų

'Pasaulinės Sveikatos Organi
zacijos valdyba tvirtina, kad šir
dies kraujagyslių sklerozė da
bar begaliniai išsiplėtė, apim
dama vis didesnius jaunų žmo
nių skaičius. Netolimoje ateity
je ta liga -bus didžiausia bet ka
da žmonijos turėta epidemija, jei 
mes -nepradėsim daugiau domė
tis -sklerozės priežastimis ir ap
sauga nuo jos. Daugelyjekraštų 
jau pradėta sklerozės nuodugnūs- 
tyrinėjimai.

Beveik visos širdies atakos at
siranda dėl širdies kraujagyslių 
sklerozės. Dėl tos sklerozės ne
galuoja širdis dar ir kitaip: žmo
gus turi krūtinėj skausmus — 
angina pectoris. Kitas neregu
liarų ritmą širdies gauna. Tre
čias — elektrokardiogramoj pa
kitimų susilaukia. Ketvirtas —. 
apturi širdies raumens apsilpi- 
mą, tada jam gali tinti kojos,

dusulys atsirasti, kepenys pa
didėti bei pleuros ruime skysčio 
susirinkti.

Visų tų negerovių vyriausia 
kaltininkė yra širdies krauja
gyslių sklerozė dideliam laips
nyje pasireiškusi, žinoma, kad 
kiekvienas pagyvenęs žmogus 
turi senatviškumo žymių. Vie
nam kiek daugiau, kitam mažiau 

, atsiranda priskretimo žymių jų 
kraujagyslėse, čia kalba eina ne 
apie tokį nedidelį senatviškumo 
reiškinį, širdies ataka gaunasi 
tik labai priskretus širdies krau
jagyslėms. Užtai nuo šiandien 
visi turime stoti kovon su vis 
didėjančių mūsų širdies krauja
gyslių ir kitų kūno dalių priskre- 
timu. Su perdideliu tų krauja
gyslių priskretimu turime visi 
kovoti. Senatvėje nebūtinai rei

kia mums apturėti užakusias 
kraujagysles.

Tai senas prietaras, kad jei 
jau geroko amžiaus sulaukei, 
tai turi gauti širdies ataką. Ne, 
visai ne taip turi būti —ir bus, 
jei tik mes pradėsime apsisau
goti nuo minėto perdidelio arteri
jų priskretimo iš anksto.

Išvada.-- Įrodyta tyrimais, 
kad nuo sklerozės žymiame laip
snyje mes galime apsisaugoti 
tvarkydami savo maistą: liesai 
valgydami ir saldžių dalykų 
vengdami, širdies ataka yra la
bai didelė nelaimė. Jos visi tu
rime visomis pastangomis veng
ti. Kaip tai atlikti, apie tai šia
me skyriuje sekantį kartą.

Pasiskaityti. Medical World 
News, Geriatrics, 1971.

i Dr. KAZYS GRINIUS i

ATSIMINIMAI IR MINTYS
11 tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio -Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti "Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. _ Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį "Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00. -
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Aunt Sarah, 
I love you.

persivalgymą, persigėrimą, per
sir ūkymą ir persisėdėjimą. Ne
atsikalbinėkime — save žudyti 
liaukimės.

Kas penktas vyriškis gali tikėtis 
širdies atakos

Anas jau mirė dar jaunas nuo 
širdies atakos — nuogąsčiaujam 
dažnas, ir nieko nepakeičiam sa
vo persivalgymą riebalais ir sal
dumynais. šiandien kiekvienas 
Šiaurinės Amerikos vyriškis tu
ri susirūpinti savo ateitimi: kas 
penktam iš jų gresia galimybė 
apturėti sklerozės sunkiausią 
padarinį — širdies ataką, ar stai
gios mirties susilaukti dar pirm’ 
negu jis kapos metų sulauks. 
Daugeliui ta pirmoji sklerozės 
negerovė esti ir paskutinioji: 
apie ketvirtis — taigi 25% — 
visų širdies atakų gaunačiųjų 
miršta laike trijų valandų nuo 
staigios širdies atakos pradžios. 
Dar 10% tokių sklerotikų mirš
ta laike keletos savaičių po gau
to širdies smūgio. Net ir tie iš
sigelbėjusieji laimingieji neilgai 
džiaugiasi. Jie net ganėtinai pa-

žina mirtingumo šio krašto žmo
nių nuo staigaus širdies smū
gio — acute myocardial infarc
tion. Net jei ir atvyksta tokie šir
dininkai ligoninėn, mažai kas to
kiems galima padėti.

Todėl mes niekada reikiamai 
nepadėsime tokia širdies liga su- 
sirgusiems žmonėms, jei mes jais 
imsime rūpintis pavėluotai. Jei 
žmonės pradės savo širdies skle
rozę tvarkyti tik jąja susirgę, 
o ne daug anksčiau — nieko ge
ro neišeis. Reikia nuo sklerozės 
gintis daug anksčiau: nuo šian
dien, ne nuo rytdienos. Reikia 
visiems suprasti, kad nuo skle
rozės gydymasis turi prasidėti 
daug anksčiau, negu tada, kai 
žmogus jau gauna širdies ataką. 
Kitais žodžiais tariant, reikia nuo 
šiandien susirūpinti nuo širdies 
ir viso kūno sklerozės apsauga 
kiekvienam. Apsauga — pro
filaktika nuo sklerozės yra tik
ras atsakas į jos sumažinimą 
bei prašalinimą. Vieni šimtame
čiai jos neturi, kiti keliolikme- 
čiai jau esti dideli sklerozės sa
vininkai. Iki šiol mes nekreipė-

Reraefflber my1 birtMay, when 
J’osgare me that funny piece of green 
paper and everybody made such a 
foss over it. (Except me.) Frankly, it 
'vas a pretty disappointing present 
fee a kid. I coddn’t eat itį couldn’t 
jiay -with it, couldn’t .irear it—and 
Mom took it avay faua me practi
cally the minute I got it. •

And every birthday after that (and 
Christmas, too), you gave me an
other one of those B&uis, you. called 
them. I thought you vere pretty

'At least, I never had to guess what 
1 -vas going to get from good old reli
able Aunt Sarah.

And -what I got vas good old reli
able US. Savings Bauds. - - -

What I didn’t realize then vas that 
you gave me a gift of security for the 
future. Thanks to .you. and those 
Bonds,! had extra funds for college. 
And they helped when I bought my 
first new car.

Next week,I’m giving my nephew, 
Harry, his first U.S. Savings Bond- 
I know the kid is gonna think I’m 
some kind of nut. But, someday . • •

Boods are safe. K fewt, stolen, or (fcsttoyied, 
■*e repiace them. When needed, they exa be 
cashed at ytxrr ba&k. Tax rmy be deferred 
tmril redemption. And ahrays Flip'Iff* 
Bo&OS. pcoud TK37 tD

•T^ke stock in America.
Now Boxis pay a bonus at maturity
** ______ ■ _ - - —- -r -r t - .

F a .i ■■■»■< . w** -am / .~ F ~ / 1
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JONAS VAIČIŪNAS

“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE” 
IEŠKO NAUJŲ KELIŲ

Praeito sekmadienio (rug
sėjo 19 d.) “Lietuviai televizi
joje” pusvalandžio metu išgir
dome ir pamatėme programos 
vedėją Tolių šlutą ir pati ko
miteto pirmininką Edmundą 
Vengianską. Jeigu tarčiau, kad 
juodu žiūrovų nenustebino, 
meluočiau pats sau.

T. šlutas pareiškė apie įvyku
sį “Lietuviai televizijoje” ko
miteto posėdį. Tame posėdyje 
buvo iškilęs klausimas, kaip 
pagerinti programas, kad jos 
nebūtų nuobodžios, kad nerei
kėtų kartoti tų pačių , jau ne 
vieną kartą matytų filmų, kad 
reikėtų žiūrovams duoti ką 
nors nauja.Išvada tokia: ar ne
vertėtų pradėti rodyti filmus iš 
okupuotos Lietuvos, išmetus 
ir iškarpius propagandą, be 
to, paieškant filmų be jokios 
propagandos, čia Šlutas pri
minė komiteto pirmininko 
Vengiansko nuomonę, jog jis 
Vengianskas, atstovauja gru
pei, nepritariančiai tokiems 
filmams rodvti.

Pats E. Vengianskas tarė, di
desnę komiteto dali esant jo 
nuomonės, tačiau siutas patai
sė, kad nuomonės buvusios 
maždaug lygiai pasidalinusios.

Supažindinę klausytojus su 
svarstomuoju klausimu, pap
rašė žiūrovus telefonu reikšti 
savo nuomones.

Stoties telefono, jei neklys
tu, buvo bent septynios linijos, 
ir per minutę jos jau buvo už
imtos. Aišku, tai parodė dide-

lį susidomėjimą neįprastas 
mintis siūlant.

Pirmas skambintojas pa-j 
reiškė priešingą nuomonę, gir
di, tokie filmai neturi būti ro
domi. Jis davė savo motyvus. 
Tačiau po jo bent keli tokių 
filmų rodymui pritarė. Atsi
rado dar vienas priešingas at
siliepdamas, bet jį atsvėrė po
ra pritariančių. Laikas baigėsi, 
ir šlutas paprašė skambinan
čius pasilikti prie telefono ir 
išgirsti jo nuomonę, nors žiū
rovai jau negirdės. Kvietė žiū
rovus rašyti laiškus ir skam
binti į “Lietuviai Televizijoje” 
raštinę, kad būtų galima susi
pažinti su bendra žiūrovų nuo
mone. Tarpe dviejų telefono 
skambinimų šlutas pasakė, kad 
teks atsiklausti ir laisvinimo 
veiksnių,

Keliamoji mintis tapo visai 
vieša. Remiantis stoties duo
menimis (žinios iš p. šluto), 
lietuvių programą stebi dvide
šimt — trisdešimt tūkstančių 
žmonių. Taigi, maždaug tiek 
susipažino su peršama mintimi.

O 
kito

ar neišgirsta vienas nuo 
draugiškai besišnekant?
Šlutas prašė, kaip minė- 
žiūrovus atsiliepti. Prisi- 

“Lietuviai Televi-
žiūrovas, ir nuolatinis 

nuo pat pradžios.

jau, 
pažįstu, esu 
zijoje” 
žiūrovas, 
esu pora rašinių parašęs “Lie
tuviai televizijoje” reikalu, be 
to, ir kiek savo tricentį pridė
jęs prie kaikurių programų or
ganizavimo.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKU 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst $2.50.

Knyga Jums~bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

> -

Ramiojo vandenyno salos Fiji žvejai pastato pakrantėje 
pusračiu aptvertą seklumą.

tinklus, o patys išplaukia tolyn į jūrą ir suvaro žuvis i 
Ta3a visi ietimis žuvis bado.

Mano atsiliepimas tebūna 
lygiai viešas, kaip viešas buvo 
programos vadovybės iššūkis.

Pirmiausiai noriu paminėti 
apie telefoninius skambinimus 
programos metu. Buvau gero
kai nustebintas tuo, kad prita
ria tokių filmų rodymui taip 
be jokio užkliuvimo ir išpyš
kino savo mintis. Lyg tai pasi- 
’uošę būtų buvę...

Toliau norėčiau nustebti dėl 
Šluto pasakymo, kad būtų rodo
mi filmai be jokios propagan
dos,, surišti su menu, ir t. t.

Deja, tokių filmų iš viso nė
ra. Ką jūs iškarpysite? Pio
nierių kaklaraiščius? Išmesi te 
muziką?'Arba parodysite 
no kūrinius. Tautodailės? 
kiu, esama tokiij susuktų 
mų išeivijoje lietuviams, 
kas tuo norima parodyti? 
praskime, pasvarstykime,
rimą parodyti, kad pavergta
me krašte šiandien laisvė, viso
kia kūryba leidžiama ir gali
ma,,,

Puikiai suvokiame, kad nė 
vienas filmas nepateko lietu
vių išeivijon be tikslo. Tą tu
rime suprasti. Tik vienuose 
filmuose propaganda tiesiogi
nė, kituose ne. Vienuose pa
rodoma okupanto veidas arba 
jo dalis, kituose'ne.

me-
Ti- 
fil- 
Bet 
Su- 
No-

% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

UP TO.

PER ANNUM:

PER ANNUMPER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn
Mrs. PHIL PAKEL, President

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. 4Fri.9to8.Sat.9to 12:30

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

/SAFETY
YOUR SAVINGS V©

INSURED

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 
čekj ar Money orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St, Chicago, 11L '60608

Chicago Savings
ind Loir Aiiociititi

Ką pagalvotų lietuviškasis 
jaunimas, pažiūrėjęs filmą, 
kur žmonės gražiai apsirengę, 
gražiai gyvena, linksmi ir pa
tenkinti? Gražūs miestai, gra
žūs sodžiai...

Reiškia, gyvenimas paverg
toje tėvynėje klestėte klesti.

Kitas klausimas, jeigu “Lie
tuviai televizijoje’’ gautų filmų 
iš kolchozų gyvenimo, parody
tų skurdą, nepriteklių. Bet to
kių filmų iš viso nėra, juo la
biau, tokie filmai, kad ir būtu, 
niekad nepateks į lietuviškosios 
išeivijos rankas.

šlutos piršo tokią mintį: mes 
nieko bendra neturėsime su pa
vergėju. Filmus įsigysime iš pri
vačių rankų. Paminėjo, iš ko
kių j-ankų, tačiau aš jau nesu
prantu.

Kažin, ar tai būtų skirtumas. 
Čia tokius filmus turi vieni ver
čiasi bizniu, kiti kitais būdais 
juos Įsigiję. Ar vienaip, ar ki
taip, o gal ir trečiaip, — faktas 
lieka tas pat: tie filmai yra oku
panto kad ir parsidavusio, gal 
ir ne, lietuvio susukti,' gal pri
versto lietuvio.

Ar to dar nebūtų gana?
E. Vengianskas, šnekėdamas 

prieš tokių filmų rodymą, toli 
gražu neišryškino pačios esmės. 
Jo pagrindinis motyvas buvo 
tas: jeigu jie iš mūsų nieko ne
priima, tai ir męs neturėtume 
priimti. To daug per mažai. Dėl 
to čia Mielam Skaitytojui ir pa
rodžiau kitą motyvą.

Duosime ir daugiau.
Okupantas siūlo vadinamą 

“kultūrinį bendradarbiavimą”. 
Apie tai daug rašyta ir šnekėta. 
Norėčiau dar kartą paryškinti 
to “kultūrinio bendradarbiavi
mo” prasmę.

Jokio bendradarbiavimo tarp 
Sovietų Sąjungos, tuo pačiu, 
okupuotos Lietuvos marioneti
nių institucijų su mūsų išeivijos 
grupe negali būti ir nėra. Yra 
bendradarbiavimas lygaus su 
lygiu, yra ryšiai JAV su Sovietų 
Sąjunga. Bet niekad negali būti 
jokio bendradarbiavimo oku
panto ar jo pastatytų įgalioti
nių su mumis, čia gali būti tik 
paklusimas okupanto primestai 
valiai.

Koks gali būti bendradarbia
vimas Viešpačio pavergėjo su 
nuo jo išbėgusiais? Prašome 
atsakyti. Jeigu jau tie išbėgusie 
ji tokį bendradarbiavimą ir pri
siimtų, reiškia, jie sutinka su 
okupacija, ją pripažįsta, —pa
siduoda, tuo atsisakydami ko
vos už laisvę. O kol kas neatro
do, kad mes tokios kovos atsi
sakytume. Mes dar nepripažįs
tame okupacijos, nepripažįs
tame pavergtoje tėvynėje pasta
tytos iškamšinės vyriausybės. 
Mes pripažįstame Lietuvos lais
vinimo veiksnius, mes jais tiki
me. Mes pripažįstame nepri
klausomos Lietuvos dar pasili
kusius atstovus: ministerius, 
konsulus ir kt. Jie mus atsto
vauja, bet ne Maskvos pastaty
tos iškamšos.

Vadinasi, okupanto siūlomas 
bendradarbiavimas, jeigu jį 
priimame, yra jo valios vykdy
mas.

Nemanau, kad būčiau ką nau 
ja pasakęs, bet prisiminti visuo
met verta. Lygiai verta nepa
miršti ir to, kad, jeigu JAV gy
vuojančios lietuvių organizaci-

jos, sambūriai, klubai ir kito
kie padaliniai pradėtų nusista- 
tinėti politinę liniją atskirai nuo 
laisvinimo veiksnių (o tokių 
lietuvių sambūrių tikrai yra 
šimtai, jei ne tūkstančiai), tai 
kam tie laisvinimo veiksniai bū
tų verti, pagaliau, koks taptų 
chaosas, jeigu kiekviena drau
gija pradėtų eiti atskiru keliu.

Vieninga veikla yra pagrindi
nis vaidmuo, nežiūrint kokia
me gyvenime. Skaidymasis i 
mažesnes dalis niekad niekam 
dar nėra atnešęs jokios naudos. 
Dėl to ir sakoma, kad “vieny
bėje galybė”.

Okupanto tikslas ir yra skal
dyti mūsąja veiklą. Sukelti ne
pasitikėjimą laisvinimo veiks
niais, Įtaigoti atskirus lietuviš
kus sambūrius eiti savarankiš
kai savo keliais, Į nieką neatsi
žvelgiant. Būna atsitikimų, kad 
okupanto agentams pavyksta 
vienur kitur įlįsti. Nesistebėk
ime: jų yra pačių lietuvių tar
pe, kaip ir kiekvienos kitos tau
tybės. Tačiau neprivalome jų 
klausyti: jii įtaigojimai turėti] 
atsiremti Į mus taip, kad jie 
daugiau ir nemėgintų ką nors 
daryti.

Baigdamas noriu paminėti, 
kad “Lietuviai televizijoje” 
programų organizatorius ir ve
dėjas T. šlutas turėtų prisiminti 
vieną pagrindinį dalyką: jis, 
manau, jau yra profesionalas 
savo srityje, bet visi jo progra
mos atlikėjai yra mėgėjai. Ly
giai, kaip mūsieji chorai. Diri
gentai , muzikai gali būti profe 
sionalai, bet jų chorai tokie nė
ra. Dėl to televizijos programos 
įiekad nebus profesionališkos.

įJo> ir negali būti. Jos turi būti slieką “Lietuviai televizijoje” 
į lietuviškos, kai kada prastės-1 vadovų rankose. Mes norime ti- 
inės, kai kada geresnės, bet be keti, kad tie atsiliepimai bus 
jokių pretenzijų tapti profesio-[skelbiami teisingai, bet tikrai 
nališkomis. žinoma, šis nesusi
pratimas, tikiu, įtaigos lietuviš
kos visuomenės menines pajė
gas daugiau prisidėti prie vie
nintelės pasauly (laisvajame) 

i lietuviškos televizijos progra- 
•mos, kad daugiau nekiltų pana 
šių minčių.

'Tikime “Lietuviai televizijo
je” gera valia, taip pat, ir lietu
viškos vienybės supratimu.

į lai tikėdami, pripažindami, 
kad visi daro klaidas, pamirš
kime “Lietuviai televizijoje” 
padary tą klaidą. O ta pagrindi
nė klaida ir buvo atsiklausimas 
žiūrovų dėl programos. Išsiaiš
kinome, kas sprendžia tokius 
klausimus, nustatėme, kad žiū 
rovas nėra kompetentingas 
spręsti. Jeigu ir būtų kompe
tentingas, rašyti televizijos va
dovybei laiškai ar telefonu Įtai
goj imai niekad niekeno nebus 
kontroliuoti. Oficiališkai nie
kad nesužinosime, kokie laiš
kai buvo rašyti, kokie Įtaigoji
mai buvo duoti. Atsiliepimai

pasakys.

bus daug netikinčių.
įvarytas kylys žiūrovų tarpe 

dar lengvai atitaisytinas. Jis 
lengvai ištraukimas, jeigu, pa
gal Siutą, būtų pasiklausta lais 
vininio veiksnių. Ką veiksniai 

mes tikėsime ir pri
tarsime. Tada, savaime aišku, 
nutruks erzelis, neapgalvotai, 
tikrai nuoširdžiai tikiu, be blo
gos valios sukeltas, žinoma, 
būtų daug gražiau, kad visas 
reikalas net laisvinimo veiksniu 
nepaliestų, kad vadovybė pati 
susitartų ir išsiaiškintų, kad kai 
kuriu vadovybės nariu mesta 
mintis visai priešinga Lietuvos 
laisvinimo bvlai. Būtu miela ir 
smagu matyti pataisytą klaidą, 
— po tokio Įvykio, išspręsto 
teisingai, “Lietuviai televizijo
je’’ vardas tikrai sustiprėtų.

Tikėdamasis gražios pabai
gos, kviečiu ateiti padėti vie
nintelei lietuviškai televizijai 
laisvame pasaulyje. Kad ji būtų 
švari ir tyra, kaip krištolas!

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, lUinjis

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą 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
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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. 1

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrauatl Iki $20,000.

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

1 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL, — TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1971



M M O <0 U (1M O S
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1739 So, HaUted Street, Chicago, HL 60606. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

a. ViLAiNis šibUtskAS

UŽ TAUTĄ, KARALIŲ IR LAISVŲ...
(Po pokalbio su B. R. Pietkievičium, 

Crane Savings and Loan bendrovės prezidentu)

Subscription R.at©s:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
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.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams __ .___ ..._______ $22.00
pusei metų______________ $12.00
trims mėnesiams_________ $7.00
vienam mėnesiui $3.00

Kitose JAV vietose:
metams __ _$20.00
pusei metų$11.00

trims mėnesiams$6.00
vienam mėnesiui —------- — $2.00

Kanadoje:
metams __ _________ ____  $22.00
pusei metų ________
vienam mėnesiui -----

____  $12.00
____  $3.00

Užsieniuose:
metams ___________
pusei metų ________
vienam mėnesiui -----

_____ $23.00
_____ $13.00
_____ $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
DI. 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

“Kontrolieriai” spaudžia lietuvius
Rusų okupuotoje Lietuvoje komunistų partija yra 

vienintelė politinė partija, kuriai okupantas leidžia veik
ti Rusai neleidžia lietuviams komunistams spręsti svar
besnių politinių klausimų, bet šios partijos nariai suva
ro “masinius mitingus”, josios veikėjai sako kalbas, jos 
vardu leidžiami laikraščiai ir jos samdyti plunksnagrau- 
žos prirašo komunistinės spaudos skiltis.

Lietuvoje komunistų skaičius visų laiką buvo ir te
bėra mažas. Nepriklausomoje Lietuvoje tikrus komunis
tus galėjai rankų pirštais suskaičiuoti Prie veiklesnių 
partijos narių buvo prisišlieję keli nesusitupėjeliai, bet 
ir jų skaičius buvo nedidelis. Lietuvos policijai buvo žino
mas kiekvienas veiklesnis komunistas ir gegužės pirmos 
išvakarėse tvoras tepantis ar vėliavas keliantis gizelis. 
Partijoje buvo šnipų, kurie informuodavo policiją apie 
kiekvieną reikšmingesnį nutarimą.

Šiandien okupuotos Lietuvos komunistų partijos na
rių skaičius žymiai pasikeitęs. Seni partijos nariai ir vei
klos stažą užsitarnavusieji iš centro komiteto išvaryti, o 
gausūs kitataučiai nušalinti nuo bet kurio svarbesnio dar
bo. Į komunistų partiją suvaryti komunistams pasitarna
vę ir savas partijas nuskriaudę kitų partijų žmonės. Par- 
tijon okupantas suvarė visus valstybės, policijos ir vadi
namo teismo tarnautojus. Kiekvienas dirbtuvėlės, kol
chozo, sovchozo ar kitokio ūkio vieneto viršininkas priva
lą būti partijos narys. Partijon sulindo visi sovietinio apa
rato funkcionieriai Šiandien jie partijai būtinai reika
lingi, bet partija jais nepasitiki.

Kad okupuoto krašto kontrolė būtų tikresnė ir Mask
vos įsakymai būtų vykdomi, okupantas visą Lietuvą ap
sodino taip vadinamais “kontrolieriais”. Rusai stengiasi 
turėti savo “kontrolierius” kiekvienoje darbovietėje, kiek
vienoje įstaigoje ir kiekviename kolchoze. Jiems reikia 
tiksliai žinoti krašto gyventojų nuotaikos ir kaip yra vyk
domas javų, daržovių, riebalų ir pašarų rinkimas. Be tik
slių žinių, rusai negali planuoti naujų užkariavimų. Jie 
geriau pasitiki ‘kontrolieriais”, negu pačios partijos na
riais arba policininkais. Kartais, juos vadina “liaudies 
kontrolieriais”, o kartais net “socialistinės valstybės kon
trolieriais”, bet tikrovė yra visai kitokia. “Kontrolieriai” 
yra okupanto įrankiai dar labiau spausti okupuoto krašto 
gyventojus ir išnaudoti pavergtuosius.

Apie rusų įvestus ‘kontrolierius” naujai parvežtoji 
komunistinė Tiesa šitaip rašo:

(Tęsinys)
Tame švietimo darbe jis pa

naudodavo savo ne tik kaip 
dvasiškio įtaką, bet ir visas ga
limas ir įmanomas priemones. 
Net per išpažintį jis atgailą 
paskirdavo daugiausia išmokti 
abėcėlės raides, mokytis skai
tyti ar įsigyti vyskupo Valan
čiaus parašytas knygeles. Jo 
pastangas lietuviškame švieti
me vertino ir kunigaikštis Iri
nėjus Oginskis, net pinigų sky
rė abėcėlės išleidimui. Ir lietu
višką raštą uždraudus jis ne
perstojo mokyti tos gimtosios 
kalbos žmones. Nors rusai jį 
buvo suėmę, grasino bausmė
mis, bet vistiek jis jau tada, 
būdamas altarista, laikė lie
tuvišką mokyklėlę iki savo 
mirties. Pagal savo patirties 
įgytą praktiką parašė ir išlei
do 1856 metais katekizmą. Pir
majai laidai išsibaigus, išleido 
antrąją ir savo testamente įra
šė, kad jo laidotuvių metu visi 
parapijiečiai dovanai gautų tą

katekizmo knygelę. Nors jis 
mirė 1874 metais, bet jo atmin 
tis dar Žemaičiuose nebuvo iš
nykusi net trečioje kartoje. 
Kai, lankydamas anuomet žy
miųjų tautos vyrų gimtąsias 
tėviškes, buvau užsukęs ir į 
Kulius, kur yra palaidotas 
kun. Kazimieras Skrodskis, ra 
dau ant jo kapo tebestovintį su 
įrašu akmeninį kryžių. Ir pats 
kapas rūpestingai prižiūrimas. 
Buvo apdėtas baltai nudažy
tais akmenimis, ir jo kapo iš
kilimas toks, lyg ten, rodos, 
neseniai būtų palaidotas numi
rėlis. Visas apaugęs apsipynęs 
mirtų vainikais, tarp kurių 
įdiegtos žydėjo mėlynos naš
laitės

IRINĖJUS OGINSKIS
Kunigaikštis Irinėjus Ogins

kis, paveldėjęs Rietavą po sa
vo tėvo Mykolo Kleopo Ogins
kio mirties, apsisprendė šią 
vietovę padaryti savo reziden
cine vieta. Kas ji sugundė ir 
dėl kokių priežasčių jis tai pa

“Tarybinės socialistinės demokratijos sistemoje 
svarbią vietą užima liaudies kontrolės organai. Per 
juos plačiausios darbo masės realizuoja teisę kontro
liuoti ekonomiką, ūkinę ir kultūrinę statybą, dalyvau
ja valstybės reikalų tvarkyme. Partinių organizacijų 
vadovaujami, liaudies kontrolės organai virto dide
le visuomenine jėga. Jie praktiškai aprėpia visas 
mūsų ūkinio organizmo sritis, teikia partijai ir val
stybei veiksmingą pagalbą, keliant gamybos efekty
vumą, stiprinant valstybinę drausmę ir socialistinę 
teisėtvarką”. (Tiesa, 1971 m., rugs. 17 d., 1 psl.).
Tiesos redaktorius bando sudaryti įspūdį, kad per

“kontrolierius” plačiausios darbo masės kontroliuoja
ekonomiką ir dalyvauja valstybės reikalų tvarkyme. Nie
ko plačiausios darbo masės per “kontrolierius” nekontro
liuoja, nes ne darbo masės juos skiria. “Kontrolierius” 
skiria rusų komunistų partijos paskirti žmonės, o ne lie
tuviai.

Okupuotoje Lietuvoje pirmi “kontrolieriai” buvo ru
sai Jie nepajėgė atlikti savo pareigų, nes nemokėjo kal
bos. Lietuviai rusams nepranešinėjo, kas ką daro ir ko 
nedaro. Okupantas tada į “kontrolierius” rinko lietuvius, 
ypač jaunimą, parodžiusį susidomėjimą “socialistine sta
tyba”. Bet laikui bėgant ir tokių “kontrolierių” neužteko. 
Rusai į “kontrolierius” tada kišo kiekvieną, kuris galėjo 
būti jiems naudingas. Šiandien okupuotoje Lietuvoje jau 
yra daugiau 100,000 “kontrolierių”. Turint galvoje, kad 
okupuotoje Lietuvoje yra trys milijonai žmonių, suaugu
sių, mažu ir darbingų, 30-čiai lietuvių' paskirtas vienas 
’’kontrolierius”. Jis turi sekti kiekvieną jam paskirtą lie
tuvį ir pranešinėti partijos centrui. Be sovietų karo jė
gų, čekos, milicijos, komunistų partijos ir kitų primestų 
skriaudėjų, lietuvius dabar dar spaudžia rusų primesti 
“kontrolieriai”.

darė, liekasi neįspėjama mįs
lė. Juk tai buvo toli nuo Rusi
jos centro, Petrapilio, toli ir 
nuo Lietuvos didesnių miestų 
ir kultūros centrų . Vieta bu
vo pačiame rusų imperija pa
kraštyje tarp girių ir dar pel
kėtoje vietovėje, gamtos at
žvilgiu ir be gražesnių vaizdų. 
Kad dvaras būtų buvęs pelnin
gas, irgi nedera daryti išvadų. 
Juk jį buvo galima ir per savo 
pastatytą administraciją val
dyti. Oginskių turtų gausa jau 
buvo sumažėjusi, o kartu su 
tuo ir pati jų reikšmė toje di
džiulėje Rusijos imeperijos vai 
stybėje. Bet Rietavas nebuvo 
ir Irinėjui tik paskutinė prie- 
bėga, kas buvo likę iš tos tur
tų gausos ir galybės. Jei Irinė
jus ir tada buvo caro rūmams 
artimas asmuo, net gal dalinai 
ir tvarkęs caro dvarą užvaiz- 
dos titulu, tai jis nebuvo nusi
gyvenęs ir skurdžius, bet tur
tuolis. Mums akyvai pasako ir 
ta aplinkybė, kad savo dvaro 
rūmų pastatymui ir visos dera
mos dvarui aplinkomos sutvar 
kymui jis išleido daugiau ne
gu tris milijonus aukso rublių. 
Imant anų laikų verte, tai mil
žiniška suma. Negalima pri
leisti, jog jam šovė šiaip kokia 
keista mintis, kad kaip saka
las net su nepalaužtais spar
nais ėmė ir nutūpė į pelkėtą ir 
miškingą vietą. Turėjo būti gi
lesnės priežastys ar ambicijos 
reikalas, apie ką galime tik 
spėlioti.

Gal būt, jis turėjo ir politi
nių, toli siekiančių, miražų. 
Atsimintina, kad jo tėvas My
kolas Kleopas Oginskis buvo 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tijos atgaivinimo projekto au
torius. Neseniai juk buvo įvy
kęs ir 1831 metų sukilimas. Dar 
Lietuvos Lenkijos šviesių žmo
nių galvose nebuvo užgesusi 
viltis apie šios valstybės atsta
tymą. Galėjo ir Irinėjus galvo
ti apie būsimus imperijos pa
kitimus. Tad, galimas daly
kas, tokiems galimumams pa
sitaikius norėjo būti pačioje 
Lietuvoje, ir, palankioms ap
linkybėms susidėjus, išeiti vėl 
į arenos įvykių centrą. Nors 
Lietuvoje ir žemaičiuose gal ir 
buvo turtingesnių didikų, bet 
jis buvo juos pralenkęs. Buvo 
kunigaikštis ir kaip tik iš Ogins 
kių giminės, kurie aštuoniolik
tame šimtmetyje užėmė pačią 
pirmaujančią vietą Lietuvoje. 
Bet, žinoma, kaip jis tada gal
vojo, mums taip ir liks paslap 
tis.

Viena tik aišku, jog Irinėjus

pakeisti ir visą aplinkumą, pa 
daryti ją ir ekonominiai ir kul
tūriniai reikšmingu ęentru, 
turinčiu reikšmės ne 'vien tik 
šiai vietovei. Ir kad jis to siekė 
ir galvojo, parodo visa jo to
limesnė veikla.

PAKEITĖ RIETAVO MIESTĄ 
[ ' Iš PAGRIDŲ

Statydamas čia savo rūmus 
jis keitė viską iš pagrindų. Rie
tavo miestą kuris tada daugiau 
buvo panašus į lūšnyną, visus 
pastatus nugriovė. Patį miestą 
perplanavo įr jį [pastūmė tor 
bau į pietus. Dalis buvusio 
miesto ploto pagal naują planą, 
įėjo kaip tik į jo suplanuotą 
rūmų parką. Pasuko kiek ir 
upės Jūros vagą dėl parko puoš 
numo. Jūros upės intako Jau- 
jupio vagą irgi pertvarkė ir pa
suko jo įtekėjimą Jūros upėn į 
kitą vietą. Iškasė didelį tven
kinį, kuris padėjo nusausinti 
šią vietovę ir tapo parko puoš
mena, kur plaukiojo gulbės ir 
galima buvo net pasiirstyti lai
veliu. Net buvusios senos ka
pinės perkeltos toliau nuo mies 
telio buvusių ribų į Sauslaukį. 
Ten buvo perkelti ir karstai ne
seniai palaidotų žmonių ir ant 
■jų buvę pastatyti kryžiai. Se
noji kapinių vieta įėjo į naują 
suprojektuotą dvaro parką. 
Bet jis tą mirusiųjų vietą nepa
vertė dirbamu lauku, bet at- 
ženklino parke žema geležine 
pinta tvorele. Paliko ten se
niau augusius medžius. Dar 
daugiau jis šią vietą paskyrė ir 
savo palaikų ir būsimų savo 
įpėdinių pasilaidojimui. Kai 
mirė 1863 metais, jis ten ir bu
vo palaidotas. Ant jo kapo bu
vo pastatytas paminklinis obe
liskas iš granito su iškaltomis 
datomis ir viršuje trimituojan
čiu angelu, išreiškiančiu prisi
kėlimo viltį. Ten paskui buvo 
pastatyta koplyčia ir graži šv. 
Mergelės statula, kažkokio žy
maus skulptoriaus nukalta. 
Nors miestas tada buvo laiko.- 
mas kunigaikščio, nuosavybe, 
bet, sako, už nugriautus trobe
sius miestiečiams buvę atsily
ginta.

DVARO RŪMAI
Pastatęs puošnius dvaro rū 

mus Irinėjus Oginskis dar gre
ta pastatė administracijai di
delius pastatus, kuriuos sujun
gė vienaaukščiu su kambariais 
kaip ir kokiu, koridoriumi su 
pačiais dvaro rūmais. Buvo pa- 
statvtos didelės arklidės. Prie 
administracijos pastato buvo 
pastatytas aukštas bokštas su 
įtaisytu jame laikrodžiu. Vir- 
;šuje buvo vėjinis ratas, kuris 

ir dvarui vandes- 
Įtaisytas ir

gilus šulinys, kuris vandenį 
liejo jau spaudžiant rankų rau 
meninis. Nuo pačių dvaro rū
mų tęsėsi į rytus ilgas didelis 
pastatas, visas dengtas stiklo 
sienomis ir skirtas šiltadaržiui 
— gėlynui, kurio pabaigoje 
buvo aukštas stiklinis bokštas, 
skirtas palmėms.

Pietų pusėje, berods, buvo 
puošnus prieangis su virš jo 
esančiu balkonu. Šiaurinėje 
rūmų pusėje aukštas pilies, po
būdžio bokštas. Jo viršuje ple
vėsuodavo kunigaikščių herbo 
vėliava su plaukiančia gulbe. 
Taip pat pietų pusėje prieš 
rūmus buv° didelė aikštė su 
nemažu fontanu ir apmūrytas 
neaukšta tvora baseinas iš 
purkščiamam vandeniui subėg
ti. Ten matėsi vandeniniai au
galai ir pląukiojančos pačitj 
mažųjų padermės auksinės rau. 
donos žuvelės. Aplinkui juosė 
platus pasivaikščiojimo takas 
su šalia jo išsirikiavusiomis 
graikų — romėnų deivių statu
lomis.

PARKAS
Parkas buvo aptvertas aukš

ta mūro siena. Jame buvo pri
sodinta maumedžių ir iš kitų 
kraštų atgabentų medžių. Vie
na pasivaikščiojimo alėja, bu
vo. nusodinta kitų kraštų eglė
mis, kurių spygliai vėlai rude
nį nubirdavo. Daug mažesnių 
ir didesnių aikščių, apsodintų 
dekoratyviniais krūmais. Įvar 
žiavimas į dvaro parką iš mies 
to vienos gatvės turėjo geleži
nius, pusiau praveriamus, var
tus, kurių sijos Įmūrytos į var
tų taip, pat mūrines sienas. Vir
šuje jų ant platokos besitęsian
čios mūro sienos matėsi du į 
vienas kitą bėgą bronziniai liū
tai. žemaičiams, visa tai atro
dė kaip, tikras, pasakai prilygs 
tąs, stebuklas. Ir jie, jei būtų 
sugebėję tą savo nustebimo įs
pūdį išreikšti žodžiais, tur būt, 
tą patį būtų pasakę, ką anuo
met karalius Jonas. Kazimieras, 
menamai pasakęs Kristupui 
Kazimierui Pacui, žiūrėdamas 
į jo dvaro rūmus, tik žinoma, 
sukeičiant turtuolių pavardes: 
“Dvaras vertas Irinėjaus Ogins
kio, ir Oginskis tokio puošnaus 
dvaro”.

(Bus daugiau)

Oginskis, pasirinkdamas Rie
tavą sau rezidencine vieta, tu
rėjo tikslą ne vien tik sau čia būk pumpavęs 
pasistatyti puošnius rūmus, bet nį, nors greta buvo

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252-1525 m.)

is
1) Gintaro Regalija

Šitą regaliją Ordinas pasilaikė sau, reiš
kia, jis vienas tesijautė teisėtu gintarą 
rinkti. Kas pajūryje atrasdavo gabalą gin
taro, turėjo jį tuojau atiduoti artimiau
siam Ordino nariui ar tarnautojui. Kas 
pasilaikė gintaro sau, būdavo mirtimi bau
džiamas. Sambos pajūryje stovėjo kartu
vės gintaro “vagims” —Literatūros rodyk
lė, nr. 15.

Tokiu potvarkiu Ordinas išplėšė vietos 
gy ventojams svarbiausią pajamų šaltinį ir 
pavertė juos nuo Ordino priklausomais 
klajojančiais vargšais.

2) Malūnų Regalija
Tai kitas potvarkis, kuris vietos gyven

tojams daug nemalonumų sudarė ir jų jau 
taip vargingą gyvenimą dar daugiau ap
sunkino. Iš svetur atsikėlę ir kardu bei ug
nimi Į Klaipėdos sritį įsiveržę riteriai už
draudė žmonėms girnas turėti ir vartoti. 
Jie privalėjo grūdus i Ordino malūnus pri
statyti ir ten sumalti. Už malimą reikėjo 
aukštą mokestį mokėti arba dalį grūdu 
atiduoti.

Visose tankiai apgyventose vietose Or
dinas arba pats steigdavo malūną, arba tą 

teisę perleisdavo, žinoma, už atlyginimą, 
kokiam nors vokiškam atėjūnui. Taip 
1255 m. Ordinas, netoli Mutinos, Taura- 
laukių apylinkėje, Kuršo vy skupo žemėje, 
įsteigė prie Danės vandens malūną. Tai 
ženklas, kad apylinkė buvo tirščiau apgy
venta. Deja, apie šitą malūną mes šalti
niuose daugiau nieko nebegirdime. Aišku, 
kad žemaičiai jį veikiai sunaikino.

1290 m. rašoma apie kitą Ordino malū
ną. Jis priklausė Kuršo vyskupui ir stovė
jo pačiame Klaipėdos mieste. Tuomet vys
kupas perleido šį malūną Ordinui, o pas
tarasis davė vyskupui 8 ūbus žemės Impil- 
ties apylinkėje.

Po šimto ir trylikos metu, 1403 m., gir
dime apie kito malūno statybą Klaipėdos 
apylinkėje.

3. Žvejybos Regalija
Nuo pat pirmųjų savo įsiveržimo dienų, 

Ordinas kreipė ypatingą dėmesį į žvejybą, 
nes žuvis buvo svarbus anų laikų žmogaus 
pramitimo šaltinis. Todėl pilies darbinin
kai — baudžiauninkai, iš Kuršo atkelti ir 
pačioje pilyje arba netoli jos apgyvendinti 
kuršiai buvo pirmieji Ordino žvejai, kurie 
žvejojo jo* vardu ir jo tarnyboje — 
baudžiavoje. Iš miesto privilegijų matė
me. kad Ordinas stambios žvejybos teisę 
perleisdavo už atlyginimą miesto gyvento
jams — vokiečiams, o vėliau ir vitingams.

Prieš Ordino įsiveržimą vietos gyven
tojai tepažino laisvą žvejybą; jie žvejojo 
kada, ir kur norėjo. Ordinas atėmė srities 
gyventojams žvejybos laisvę ir jos vietoje 

pastatė žvejybos “teises”. Jos nebuvo nie
kas kitkas, kaip žvejybos “tvarkymas”, 
laiko, vietos ir. įrankių atžvilgiu. Or svar
biausia — “teisių” naudotojai privalėjo už 
jas Ordinui mokestį mokėti. Srities gyven
tojų žvejyba vyko pirmoje eilėje upėse ir 
ežeruose, kur jie. nežvejojo stambiais 
įrankiais, nežvejojo biznio, bet daugiau 
tik namų reikalams.

Iki 1326 m., kuomet Klaipėda priklausė 
Ordino Livonijos šakai, ji-statė žuvį ir į 
Kuldigą. Kuomet kardininkai užrašė 
Klaipėdą Ordino Prūsijos šakai, šita Klai
pėdos prievolė galėjo- išnyktu Bet kardi
ninkai įrašė į pilies perleidimo sutartį, 
kad Kuldigos korųtūras galės po Klaipė
dos komtūro Klaipėdos turguje žuvies 
pirkti ir už kapą starkų mokės 2% markės, 
o už šimtą lydekų 1% markės. Bet 1331 m. 
Ordino Did. magistras nustatė, kab Kul
diga į metus tegalės už anksčiau nustaty
tą kainą pirkti 20-kapų žiobrių ir 1000? ly
dekų. Klaipėda taip pat vežė žuvį į Marien
burgą. “Das Marienburger Tres.slerbuch 
der Jahre 1399 — pusl.42, 93 ir 138 
parodo, kad Marienburgas beveik kasmet 
mokėjo Klaipėdai už gruodžio mėn. gale 
pristatytą džiovintą žuvį 100 markių, už 
pervežimą 7 markes ir vežikui V2 markės 
arbatpinigių.

1109 m. J. v. Posilge kalba (SRPUI, p. 
300) apie žvejybos ūkį netoli Klaipėdos. 
Trečioji ir ketvirtoji privilegija nustatė, 
kad Klaipėdos žvejai turės už būdas pa
statytas pajūryje, mokestį mokėti. Todėl 
1540/41 m., 1541/42 ir 1553/o4 metų mo

kesčių sąrašuose (Amtsrechnungen) yra 
pajamų skiltis “Būdos pajūryje” (Buden 
am Strand). Bet po antrašu nėra jokių pa
jamų įrašyta. “Tuomet būdos jau buvo iš- 
nykusios, nes miestelėnai nebebuvo užin- 
teresuoti” (Zurkalowski, Studien... p. M).

4. Medžioklės Regalija
Norėdami pramisti, anų laikų žmonės, 

šalia žvejybos, turėjo imtis medžioklės. 
Ordino užrašai parodo, kad ir Klaipėdos 
srities gyventojai medžiojo ir lapių kailiais 
mokesčius mokėjo. Ordino istorikas Toep- 
pen, peržiūrėjęs 1376 ir 1377 metų Klaipė
dos pilies inventoriaus sąrašus, rašė:

“Klaipėda buvo daug pavojingesnėje 
padėtyje negu Ragainė. Apie palivarkus 
šiame krašte nėra jokios kalbos. Minimas 
gyvulių ūkis, bet jo inventorius yra labai 
menkas. Įsidėmėtina yra pastaba, kad 
1376 m., pilies perdavimo metu, pilyje 
buvo 2000 lapių kailių, o 1377 net 4000 la
pių kailių, kaip atrodo, kaimynuose gyve
nusių karšuvių tam tikra duoklė” (Dr. To- 
eppcn, Topografiseh — statistische Mittei- 
lungen fiber die Domdhen — Voriverke dės 
Deal. Ordens in Preussen, Altpr- Monats- 
schrift VII, 1870). Iš tokio sąrašo matome, 
kad vienų metų bėgyje Klaipėdos srities 
medžiotojai į pilį pristatė 2000 lapių kailių.

Bebrų medžiojimas buvo atskira me
džioklės šaka. Bebrūnė (upelis, Danės in
takas iš kairės) ir Bebrūniškė mums pri
mena, kad Klaipėdos srityje būta šitų žvė
relių — graužikų. Klaipėdos miesto Jono 
bažnyčios metrikai iki 17 amž. parodė “beb 

rų medžiotojų” profesija. Sembritzkis ra
šo savo “Gesch. d. Kreises Memel”, pusi. 9, 
kad bebro kailio kepurė buvusi Klaipėdos 
piliečių pasididžiavimas.

5. Medaus kopinėjimo Regalija
Anai laikais, kuomet dar nebuvo nei 

cukraus nei vaistų, medus buvo dvigubai 
svarbus; jis buvo vienintelė saldinimo 
priemonė ir aukštai vertinamas vaistas. 
Ordino pilių inventorių sąrašuose dažnai 
figūruojančios “statinaitės su medum” pa
rodo, kad Ordinas kietai ir gudriai stengė
si šias gamtos dovanas į savo sandėlius 
suimti. Tam tikslui jis išdavė suintere
suotiems vietos gyventojams leidimus me
dų kopinėti, bet už tuos leidimus jie pri
valėjo didelį medaus kiekį Ordinui atiduo
ti. Visur ten, kur seni medžiai stovėjo arti 
žydinčių pievų ir palvių, medaus kopinė- 
jimas buvo viduramžio žmogaus svarbus 
užsiėmimas.

6. Prekybos Regalija
Ordino valstybėje prekyba užsiimti te

galėjo miestų gyventojai vokiečiai. Tik 
jiems tebuvo leista prekių pirkti, laikyti, 
perdirbti, alų ir midų varyti ir juos par
duoti. Prekyba tegalėjo miestuose vykti — 
turgaus aikštėse ir miestelėnų namuose.

Senieji gyventojai privalėjo žuvį, linus 
grūdus, kailius, medų, vašką ir kitas ge
rybes į miestą atgabenti ir rinkoje išstaty
ti. Ten jie galėjo druskos, audeklų, įran
kių, papuošalų ir įvairių namų reikmenų 
įsigyti. (Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, ausų, NQSifcS 

IR. gerklbs ligos 
PRITAIKO AKINIUS 

285$ W. 63rd STREET 
Ofiso PRosfxct 8-3229

Rezid. t«lef4 WAIbrook 5-5078
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak, Treč. uždaryta.

Rm. t*l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaskį Rd. (Crawford 

Medic*! Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ret: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
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., penstadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai. tiktai susitarus. x
Rez.: GI 8-0873

DR. VI. EISIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

BAŽNYTIN
Šventas Kolba

Vatikano Miestas (BNS). — 
Tėvas Maksimilijonas Kolbe, C. 
F. M. (pranciškonas), kurs sa
vo noru užėmęs mirta nuteisto
jo vietą mirė kankinio mirtimi 
nacių kacete, dabar kaip Vatika
nas praneša ateinančio spalio 17 
dieną bus beatifikuotas. Kolbe 
buvo nužudytas baisiojoje žmo
nių naikinimo Aušvico (Osvieci- 
mo) koncentracijos stovykloje 
1941 m., Lenkijoje. Spalio 17 
d. popiežius Paulius jį paskelbs 
“palaimintu”.

Gimęs 1894 m. Zadunka Volia 
prie Lodzės, kun. Kolbe jau 1907 
m. įstojo į pranciškonus, misi- 
onieriavo Japonijoje ir Indijoje, 
o grįžęs Lenkijon karui su nacių 
Vokietija prasidėjus 1939 ir 1941 
metais dukart areštuotas, apkal
tintas gelbėjęs žydus ir buvęs po
grindžio sąjūdžio nariu išsiųs
tas į Aušvicą, kur jis pasisiūlė 
stoti vieton vieno įkaito, būrio 
vaikų tėvo, kurs su grupe kitų 
įkaitų turėjo būti nužudytas. 
Naciai jo pasisiūlymą priėmė.

Su devyniais kitais mirtinin
kais kun. Kolbe buvo išrengtas 
ir paliktas be maisto ir vandens 
mirti badu ir išdžiūvimu. Po 14 
dienų, rugpiūčio 14 d. visiems nu- 
smerktiesiems buvo įšvirkšta 
karbolinės rūgšties ir jų sudžiū
vę lavonai išmesti, kad badmi- 
riavimo bunkeryje būtų vietos 
kitiems kankiniams.

t? - —- -GRAD1NSKAS

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ 

v----- -. .r-- ---------- =2

Ofiso tel.: HE 4-J818 arba RE. 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

■ susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

PERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. B E R t N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882 V

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

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

DR. LEONAS SE1BUTIS 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

c, . . --=X
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

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
■L .. . .—— — ?

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

ĖS žiNiOS
Susirenka UI pasaulinis 

katalikų vyskupų sinodas
Šį ketvirtadienį, rugsėjo 30 

d. Vatikane prasideda Trečiasis 
Pasaulinis Romos Katalikų Baž
nyčios Vyskupų Sinodas, kurio 
katalikai, ypač kunigai laukia 
su dideliu susidomėjimu.

Sinodas, kurs truks visą spa
lio mėnesį, turės svarstyti to
kius klausimus kaip tai, ar ga
lima leisti kunigams vesti, ko
kios akcijos bažnyčia turi im
tis kovai su skurdu, rasizmu, ka
rais ir vis didėjančia nelygybe 
tarp turtingųjų ir beturčių tau
tų, ir ar leisti kunigams dalyvau
ti demonstracijose ir partizanuo
se prieš žiaurias valdžias ir dik
tatūras ?

Sinodas turi tik popiežiui pa
tariamąją galią, nežiūrint to iš 
jo nekantriai laukiama ryžtin
gų nutarimų. Nuo pat paskuti
niojo Bažnyčios (II Vatikano) 
Susirinkimo nerimas klero tar
pe nesiliauja; kaltinamas Vati
kanas ir vyskupai, kad velka 
kojas ir vilkina reformas, kurias 
Susirinkimas yra nutaręs. Dau
gelis kunigų meta šalin savo ro
mėniškus kalnierius ir eina ves
tis; o popiežius Paulius, 74 me
tų, į prašymus leidimo ves
ti pakartotinai atsako “Ne”.

Šiame sinode bus svarstoma 
popiežiaus siūlomoji Bažnyčios 
konstitucija, kuriai projektą 
paruošė Romos Kurijos konser
vatoriai, siekdami atstatyti Baž
nyčios stabilumą, iškelti popie
žiaus ir vyskupų autoritetą, 
koks buvo prieš Vatikano II Su
sirinkimą. Sinode dalyvaus 209 
vyskupai iš 150 kraštų.

Katalikų mokyklose 
moko moslemų tikėjimo

Filipinuose, katalikų Notre 
Dame kolegijoje (Jolo College) 
ir septyniose aukšt. mokyklo
se Islamo tikybos mokytojai dės
to moslemų studentams reika
laujamą metų kursą iš Islamo te
ologijos, o katalikų kunigai vyk
do edukacines programas, ku
rių' tikslas yra pagelbėti mosle
mų jaunimui nustatyti savo kul
tūrini identiškumą.

“Toks dalykas niekuomet ne
būtų buvęs galimas prieš Vati
kano II Susirinkimą”, pasakė 
tos kolegijos prezidentas bosto- 
niškis kun. Grump.

Yra siekiama Įdiegti respektą 
kitam asmeniui ir jam leisti lai
svai išsivystyti, papildė fakul
teto antropologas belgas kun. 
Rixton, kurs čia pradėjo išnyks
tančias Šulu archipelago tradi
cijas, padavimus ir pasakas už- 
rekorduoti Į magnetines juoste
les ir jas panaudoti moslemų 
auklėjimui”... Mes negalime da
ryti spaudimą į kito sąžinę”, pa
brėžė kun. Crump, kurs lygiai 
kaip ir kun. Rixton atmetė net 
mintį misionieriauti moslemų 
tarpe. “Jei mes galime jiems 
duoti progą siekti geresnių da
lykų gyvenime, mūsų misija yra 
išpildyta”, pasakė jie.

Prieš metus kun. Rixton, ma
tydamas kad moslemų vaikai 
mokyklose negauna jokio mora
linio auklėjimo, pakvietė Islamo 
imamus arba tikėjimo mokyto
jus dėstyti tiems vaikams jų re
ligiją Nbtro Dame aukštesnėse

intk ^'taisytas 
į dtulkes sudžiūvęs tariamai jo 
kraujas karts nuo karto suskys
tėja ir “užverda”.

Popiežius Paulius prieš dve
jus metus Januarijų išmetė iš 
pirmaeilių šventųjų ir iš pri
valomai garbinamųjų sąrašo. 
Gali kas nori jį garbinti priva
čiai, bet pasirodo, Januarijus dėl 
pažeminimo nė kiek neįsižeidęs. 
Jo “kraujo virimas” tebe pas įkar
toj ąs po tris kartus per metus.

Rabinai protestuoja 
prieš mišrias vedybas
Trys įtakingi Ghicagos rabi

nai, įvairių rabinų organizacijų 
vadai, pareiškė “griežčiausią 
protestą” prieš tuos rabinus ir 
kantorius, kurie sutuokia žy-l 
dus su nežydais. Tie rabinai, 
atstovaują ortodoksų, tradicio- 
nalistų, konservatorių ir refor
muotų žydų sroves, pareiškė 
kad tokios santuokos esančios 
prieš Mozės ir Izraelio įstaty
mus, esančios nelegalios, nepri
imtinos ir niekuomet nebūsian
čios priimtinos.

Vienoje žydų konferencijoje 
praeitą vasarą buvo pranešta, 
kad mišrių vedybų tarp žydų ir 
“gojų” skaičius smarkiai didėja 
ir kad studijos parodę, jog iš 
tokių mišrių vedybų gimę vai
kai 70 nuošimčių išsižada juda
izmo.

Trys “vandalai” suimti
Policija, patikrinusi apie 40 

namų Grover Cleveland mo
kyklos apylinkėje ir gavusi pa
rodymų, suėmė tris jaunus van
dalus, kaltinamus tos mokyklos 
30 kambarių inventoriaus su
daužymu, apiplėšimu ir padegi
mu, padarant $50,000 nuostolių. 
Suimtieji yra John Katalenich 
20 metų, Detles Fritze 19 m., ir 
Richard Covell. 17 metų am
žiaus. Jie buvo pastebėti slam
pinėjant aplink mokyklą prieš 
gaisrui iškilus.

Iš KANADOS
Svečias išvažiavo

Kanadoj, St. Catharines, Ont., 
svečiavęsis kun. Antanas Dilys 
š. m. rugsėjo 21 d. išvyko atgal 
į Vilnių, sutrumpinęs atosto
gas vienu mėnesiu.

Kai anksčiau svečio atžvilgiu 
buvo parodyta daugiau abejin
gumo, net ir šaltumo, tai dabar, 
pasirodžius Naujienose kores>- 
pondencijai, iš vietos dvasios va
dovo ir kitų lietuvių pusės sve
čias patyrė daugiau šilumos ir 
dėmesio. Pasikeitusių nuotai

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

-2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tel4K\« Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195
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mokyklose. Katalikų studen
tams Islamas dėstomas kaip pa
lyginamosios tikybos dalykas.

Šio užmojo naujas geras da
lykas jau pasireiškė tame, kad 
moslemų studentai, kurie iki tol 
jau su panieka žiūrėjo į savo kul
tūrą, pradeda ja susidomėti ir 
pamilti ir, tėvui Rixtonui pade
dant, keli studentai pradėjo už
rašinėti ir rekorduoti savo žmo
nių dainas, pasakas ir folklorą.

šventas Januarijus nepaiso
Iš Neapolio, Italijoje, praneša, 

kad per šiomis dienomis įvyku
sias italų šventojo Januarijaus 
jubiliejines iškilmes Santa Gla
re bazilikoje. Neapolyje jo krau
jas vėl užvirė. “Stebuklą” ste
bėjo keli tūkstančiai į pamaldas 
susirinkusių žmonių.

Januarijus yra italų šventasis 
iš ketvirtojo šimtmečio ir her-

kų 4.ccekiiieje jis ouvo nuvež
tas į Torontą ir ten apdovanotas. 
O paskutinį Šeštadienį (rugsė
jo 18 d.) P. Polgrinaų namuose 
buvo surengtas atsisveikinimas 
ir pagerbimas, kuriame dalyvavo 
apie 40 asmenų. Ir kaip visuo
met, atsirado nemažai sveikini
mų ir kitokių pagerbimų. Ry
tojaus dieną (IX.19 d.), sekma
dienį, laike pamaldų 10 vai. lei
do jam pasakyti pamokslą. Ki
taip tariant, po šešių savaičių 
galėjo viešai lietuviams pasiro
dyti. Tai buvo kun. A. Dilio pa
sisveikinimo ir atsisveikinimo 
pamokslas.

Reikia pripažinti, kad spauda 
turi savo galią. Pavyzdžiui, kad 
ir šiuo atveju. Kai iškilo nenor
malumai viešumon, spaudos dė
ka, tuojau stengtasi juos ati
taisyti. Tačiau sunku yra per 
kelias paskutines dienas išlygin
ti tai, kas buvo padaryta per ke
lias savaites. -s -s

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Filatelistu Draugijos 
"Lietuva" paotostoginis narių susirin
kimas įvyks š. iyl rugsėjo mėn. 28 d. 
7 vai. 30 min. vak. Jaunimo Centre, 
kamb. 104. Susirinkimas yra labai 
svarbus, kviečiami nariai būtinai da
lyvauti. Valdyba

FRANCIS ARLAUSKAS
Mirė 1971 m. rugsėjo — d., 

3:30 vai. ryto, sulaukusi pusės 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Ža
garės apskr.

Amerikoj išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Wal

ler, kiti giminės, draugai ir pa- • 
žįstam!.

Priklausė Žagarės Lietuvių 
klubui.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko 
koplyčioje, 3354 So. Halsted St.

Trečiadienį, rugsėjo 29 dieną 
10:00 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines.

Visi a. a. Francis Arlauskas 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai pas- - 
kutini patarnavimą ir atsisvei- 
kiminą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. YA 7-1911.

DR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI,
Lietuvos Generaliniam Konsului Chicagoje 

mirus,
skausmo valandoje jo 'žmoną Juzę ir šei
mą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj
134-ta Moterų Kuopa

A. t A.
WILLIAM KATKEWICZ

(Vincas Katkevičius)
Gyv. 6618 So. Sacramento Ave.

Mirė 1971 m. rugsėjo mėn. 26 dieną, sulaukęs 100 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, rugsėjo 15 dieną, 1871 m.

Velionis "buvo a. a. Katarinos (Jusaitės) Katkevičienės vyras.
Paliko nuliūdę: seserų vaikai — Joseph Stalioraitis, Agatha De- 

mikis - Halik, Edward D. Demikis ir jų šeimos; švogerkos — Mary 
Martinaitis, Magdalena Vischulis, velionio globėja Helen Buchinskas, 
ir jų šeimos bei kiti giminės, draugai ir pažistami.

Lietuvoje liko švogerka Elizabeth Shatas.
Prašo nesiųsti gėlių, bet aukoti Blind Service Assn., Ine., 127 No. 

Dearborn Street, Chicago, HL 60601.
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 th St.
Trečiadieni, rugsėjo 29 dieną 1:30 vai. popiet bus lydimas iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. William Katkewicz giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Jean Vance. Tel. 652-5245. _

RENKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

V ------ H*

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽL4USIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA 
nnnii!miiiiiMtfuntiiniHiuniitnuuuiuiiuiiiiiiiiiiiiinn>mu><iui>Hiiii>uuitniiii>i:>!:u!iiniuii»umi

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAl’AiD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: Y.Vrcls 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 CIENĄ 
IR NAKT]

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., 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 7-6671

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Dlinois
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Yra žmonių, kurie stebi merginas, yra tokiu, kurie stebi paukščius. Šiame paveiksi paukštis 
stebi merginą. Fotografija daryta St. Petersburge, Floridoj.

f| I S CH! GAGOS IR i
| APYLINKIŲ
Lfb--- -------------------
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, Oro teršikai privalės 
asmeniškai stoti teisman

Cook apskrities taryba vien
balsiai priėmė potvarkio papil

dymu, kuriuo bus pagreitintai 
išrašomi tikėtai oro teršikams 
ir pagreitintas bei pagriežti n tas 

i (eismas. Apskrities tarybos pre- 
Izidentas George W. Dunne pa- 
Į reiškė, kad ligi šiol perdaug lė
ta procedūra teisme išeidavo tik 
i naudą nusikaltėliams. Dabar 
gavę tikėtą teršikai turės asme- 

' iiiškai stoti į Apygardos teismą, 
kur galės būti baudžiami iki 

i*500. I f
I --------------

Vienoje CTA stotyje 
pagavo 12 plėšikų

JURGIS JANUŠAITIS

į Savęs išsižadėsim, bet kitiems padėsim
Nesenai teko pabuvoti darbš

čiųjų žmonių būrelyje. Vyrai ir 
moterys vyresniojo amžiaus, 
kiek žilstelėję. Visi geros nuo
taikos, kupini energies, ryžto, 
bet labai kuklūs. Jų visų po
kalbis sukosi apie reikšmingus, 
bet nedėkingus darbus, kurių 
dirbti nedaugelis tenori. Jie kal
bėjo apie artimo meilę, apie pa
galbą skęstantiems varge. Jie 
kalbėjo apie Balfo rudens va
jaus problemas.
' Klausaisi tų žmonių pokalbio 
ir stebiesi, kaip nuoširdžiai jie 
sielojasi kitų problemomis, var
ge esančiųjų padėtimi, visai už
miršdami savus rūpesčius, ku

■e— ' ,

GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik --------------- 53.0C
Minkštais viršeliais tik .......  —..... — $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ______________________________________________ 51.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderį

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

Į 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Dideli* pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAl, MAISTAS, PINIGAI.

L........  ......................................................... ..... "■

SIUNTINIAI Į LIETUVA
į COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairiu prekių pa si rinki mas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS
a,,.., ..... ................. -—°*

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

II  . ....- . —f
. —- '' 1 " 1
I Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

rių, reikia manyti, taip pat turi 
iš jų kiekvienas.

Pokalbiui vadovauja C.hica- 
gos apskr. Balfo galva Valerijo
nas Šimkus. Pokalbiu jungiasi 
skyrių pirmininkai — Juozas 
Mackevičius, valdąs Marquette 
Parko lietuvių didžiąją koloni
ją. Feliksas Sereičikas — Brigh
ton parko uolusis pirmininkas, 
begales gražiu sumanymų žeria 
Cicero respublikos Balfo sky
riaus pirmininkė Ona Zailskie- 
nė, skyrių išjudinusi iki sėkmin
gų laimėjimų, savais sumany
mais neatsilieka- Gage Parko 
skyriaus pirmininkė V. Balei- 
šytė. 0 iš visų problemų keblu

mų išveda uolusis balfininkas 
Litvinas, talkon kimba dr. Mo- 
tušienė. O kiek sunkių darbų| 
pakelia Kostas Repšys su savo 
žmonele. Iš Rožių žemės ■— 
Roselando darban jungiasi sti
prus Balfo šulas K. Bružas. Daug 
sumanymų iš praktikos pateikia 
Ūselis, Navickas ir kiti Balfo 
skyrių veikėjai iš pietų ir šiau
rės iš rytų ir vakarų apylin
kių.

Ir po geros valandos gali su
sumuoti šių žmonių visą pokal
bi taip: — Savęs išsižadėsim, 
bet varge esantiems padėsim. 
Broliškos šalpos darbas yra kil
nus, todėl jį atliekame su meile 
ir ryžtu. Balfo rudens vajų p ra
vėsime taip, kad neliktų nei vie
no lietuvio, kuris nežinotų apie 
artimo meilės darbą. Norėsime, 
kad kiekvienas ištiestų savo dos
nią ranką Balfo pasiuntiniui — 
aukų rinkėjui. Mūsų darbas ne
dėkingas, sunkus ir kietas, ta
čiau ji mes atliksime neieškoda
mi garbės ir nelaukdami padė
kos. Mes žygiuosime visą spa
lio mėn. ar bus giedri diena, ar 
vėjuotas ir atšiaurus vakaras ir 
belsimės Į kiekvieno lietuvio 
namus. Gal vienas kitas mus 
išvarys, gal vienas kitas mus 
išbars, tačiau visiems iš anksto 
atleidžiame, nes aukos prašysi
me tų žmonių vardu, kurie alk
sta, kenčia šalti, slegia ligos, ne- 
datekliai. Visiems iš anksto dė
kojame, kurie Į savo namus 
mus, Balfo pasiuntinius, šiltai 
priims ir gera širdimi iš savo 
namų išleis. Mes taip pat lau
kiame pagalbos iš jaunesniųjų 
gretų, mes laukiame naujų pa
sišventusių aukų rinkėjų.

Broliškos šalpos darbas kil
nus. tad junkimės Į Balfo dar
bininkų gretas. Spalio mėnuo 
tebūna kiekvienam iš mūsų gra
žiu paskatinimu, kad gyvenda
mas žemėje ir ištekliuose prisi
mintume ir tuos, kuriems liki
mas lėmė gyventi nedatekliuose.

Pokalbis nuoširdus, darbai 
suplanuoti. Balfo žygis prade
damas šių metų spalio mėn. 
3 dieną.

Pokalbiui vadovavęs Valeri
jonas Šimkus skelbia džiugią 
žinią:

Šių metų Balfo rudens vajų 
mielai sutiko globoti tauri lietu
vė, didelė lietuvių darbų rėmė
ja, giliai suprantanti broliškos 
šalpos reikšmę, Chicagos Sa
vings and Loan Ass. prezidentė 
Philomena Pakel. Balfo vajaus 
atidarymas ir įvyksta spalio 3 d. 
3 vai. po pietų minėto banko 
patalpose. Vajaus globėja ponia 
Philomena Pakel iš savo pusės 
pažadėjo visokeriopą paramą ir 
užtikrino, kad ji darys viską, 
kad Balfo vajus ir šiais metais 
būtų sėkmingas.

Pokalbio dalyviai šią žinią su
tiko su dėkingumu ir pareiškė 
padėką šių metų Vajaus globė
jai poniai Philomenai Pakol.

Kalbos baigiasi, prasideda 
darbai. Atsiminkime, kad ir Į 
mūsų duris pasibels Balfo pa
siuntinys — aukų rinkėjas. Iš
tieskime jam dosnią ranką, pri
imkime jį gera, lietuviška šir
dimi.

Kol kas rekordas priklauso 
CTA požeminio traukinio Jack- 
son ir State gatvių stočiai, kur 
vien tik per šį rugsėjo mėnesį 
iki praeitos savaitės buvo pa
gauta 12 banditų, bandžiusių 
apiplėšti persirengusius polici
ninkus, kurie prisimetę girtais 
ar miegančiais dežuruoja va
žiuojančiuose CTA traukiniuose 
arba jų stotyse.

Paskutinis iš tos dvylikos pa
puolė tūlas Hubert Bucksworth, 
20 metų amžiaus, kurs priėjęs 
Jackson stotyje prie snaudžian
tį nudundančio policininko pa
kišo jam peilį po kaklu ir pa
reikalavo laikrodėlio ir pinigi
nės. žinoma, “miegalis” atida
vė viską, bet plėšikas beregint 
buvo sučiuptas iš užkampių 
stebėjusių policininkų. Plėšikas 
pasisakė gyvenąs YMCA viešbu
tyje 3763 So. Wabash Ave.

Etninis festivalis
Praneša, kad Goldblatto krau

tuvės prie State Street, miesto 
centre, 8 aukšte vyksta savotiš
kas Chicagos etninis festivalis, 
kurio programoje yra tautinių 
dainų, šokiu, atletiniu numerių 
ir įvairiausių meno kūrinių bei 
dailės išdirbinių paroda.

Be kitko nemokamai galima 
matyti ir girdėti kinietišką ope
rą, graikų šokėjus, airių folklo
rinius šokius, švedų dainininkes 
ir gimnastikinį baletą, be to vo
kiečių artistų Įvairius nume
rius. Antradienį ir trečiadienį, 
rugsėjo 28 ir 29 dienomis nemo
kamai rodomi filmai.

Nesulaukė teisybės
Jack Turner, 24 m., Vietname 

atitarnavęs veteranas, garbingai 
paleistas iš kariuomenės sugrįžo 
namo į pietinę Chicagą. kur juo
dukų gatvės gauja .norėjo jį 
įtraukti nariu, o kai šis atsisa
kė, tai buvo gaujos vadukų 
žiauriai sumuštas ir bandytas 
nušauti. Teisman buvo patrau
kti pats tos gaujos “vyriausias 
vadas” Jeff Fort, 24 m., ir du jo 
“leitenantai” Bey. 27 m., ir Chri
stian 22 metų. Byla jau tęsiasi 
27 mėnesiai; jury tris kartus 
negalėjo susitarti dėl kalti ar 
nekalti ir ateinančio spalio 18 
dieną paskirtas Jeff Fortui ir 
jo sėbrams ketvirtasis teismas.

“Aš nebeturiu intencijos eiti 
dar kartą liudyti”, pasakė nu
kentėjęs Turner. — “Per dau
giau kaip dveji metai esu be 
darbo, gyvenu iš savęs, klajoju 
po miestą, nedrįsdamas toje pa
čioje vietoje būti ilgiau kai ke
letą dienų. Esu nuolat “rango- 
rių” (gaujos vardas) persekio
jamas. kur nueinu, vis jie mane 
seka. Anksčiau ar vėliau žmo
gus turi palūžti. Aš jau lūžtu, 
jau palūžau”, skundžiasi Tur
ner.

Numesta skardinė 
kaštuoja 5 centus

Tllinojaus švhros aplinkos 
priežiūros įstaigos ruošia įstaty
mo pasiūlymą, kurį legislatūrai 
priėmus visų minkštų gėrimų ir 

■alaus skardinės ir bonkos būtų 
apmokamos po 5 centus užstato 
ir grąžinamos parduotuvei atsi
imant užstatą.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SWITCHBOARD OPERATOR 
EXP. AGE 25—45.

Must type. Various other clerical 
duties. Fenced parking. Air cond. 

Congenial office of Electrical 
Mfgr.

Phone Mr. ROBERTS 
722-1903 for appt.

DEPENDABLE 
CLEANING WOMAN

General housework. One day week, 
steady. Good transportation. 

Vicinity of Cicero & Peterson. 
282-6728

after 4 P, M. & weekends.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SET-UP MAN
For Punch Press. Shear & Press brake 

Must be experienced. Permanent 
for steady worker, with good record.

MULTI ELECTRIC MFG, INC.
4223 W. LAKE ST.

CROWN & BRIDGE 
DENTAL TECHNICIAN 

Top salary. Benefits. Pleasant 
working conditions.

Own laboratory 
478-5520

Dabar tuščiomis skardinėmis 
ir bonkomis yra apteršiami visi 
pašaliai, nors kaip patiriama 
vartotojai už negrąžinamus in
dus sumoka iki 30 .centų už 
kiekvienas 6 skardines ar bon- 
kas.

Gėralų industrija smarkiai 
priešinasi pasiūlymui, aiškinda
ma, kad tuo būdu bonkų ir 
skardinių pramonė būtų “bai
siai.” apsunkinta.

TRUMPAI

— 'Zurn. Jonas Vaičiūnas, pa
blogėjus sveikatai, nuo liepos 
mėn. vidurio /pasitraukė iš 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybos informacijos 
vedėjo pareigu. J. Vaičiūnas 
pasilieka apygardos valdyboje 
ir sustiprėjus sveikatai grįš 
prie informacijos darbo.

— Andrius Juškevičius LB 
apygardos valdybos vicepirmi 
ninkas kalbėjo Margučio radi
jo programoje lietuviško švie
timo ir Bendruomenės mėne
sio reikalais. A. Juškevičius 
yra švietimo reikalų vadovas 
LB vidurio vakarų apygardo
je.

— Diana Danilevičiūtė, Ma
ria. Petrauskaitė, Walter Ma
ceika, Charles Sikaras ir John 
Shimkus, Illinois universite
to Circle campus studentai, 
priimti Į mokslininko Ed
mund J. James draugiją.

— Janina Janulienė išrinkta 
Nathan Hale mokyklos Tėvų 
ir mokytojų draugijos vicepir
mininke.

— Klemensas ir Pearl Petro
šiai, New Buffalo, Mich., atos
togauja pas savo giminaičius 
Palos Parko apylinkėje.

— Balfo Marquette Parko 5 
skyriaus pirm. Jz. Mackevičius 
aktingai veikia sudarant 10 se
niūnų, kurie parenka virš 50 
aukų rinkėjų plačioje apylin
kėje rudens vajui pravesti. 
Tuo reikalu turėjo posėdį, čia 
seniūnai turi labai daug darbo, 
nes Marquette Parko apylin
kės gyventojai sudeda pusę 
visų aukų, kurios Įyra suren
kamas Chicagoje.

— Balfo rudens vajus prasi
deda spalio mėnesį. Jo atida
rymas Įvyksta spalio 3 d., sek
madieni, John Pakel banko pa
talpose. Balfo aukų rinkėjai ir 
šalpos darbuotojai gaus atski
rus pakvietimus, šiemet vajų 
globoja Pakelių šeimos nariai.

— Lietuvių Paštininkų są
jungos valdyba jau renka me
džiagą II atsiminimų tomo iš
leidimui. Iki šiol jau yra gauta 
daug medžiagos ir nuotraukų 
iš JAV, Kanados. Vokietijos, 
Australijos buv. pašto, telegra
fo, telefono ir radijo tarnauto
jų Lietuvoje. Kviečiame visus

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMAIS

DEL VEŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAŽANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T141

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYiLAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

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

Tel. 652-1202

/ ------- ------------------------------------------------------------ X

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Bovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI Į LIITUV4 
ir kitus krcštus

P. NEDZINSKAS, Amhcfc
Chicago, ill. 60432. TeL YA 74980

MRS. ROGERS 
advises on affairs of life, love, 

marriage, business etc.
Open daily.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolls 1 
3208VŽ W. 95th St?

GA 4-8654 'ĮAJ
Į itate farm 1 ire anC-Casualty Company |

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS . 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai.

A. T V ! R A $ 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENWtS 

Pardavimas ir Taisomas 
2646 WEST STREET 

T»U REpubUc 7-1941

K. LR I N G I S 
CAJUF«RWA SUPER SERMIfl 
T«Ijo«nl iu+o tiebdžlal,

turwups Ir ♦. L 
4824 Sc. CALIFORNIA AVZ.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

kolegas Įsijungti Į atsiminimų 
surašymą. Medžiagą siųsti ad
resu : A. Gintneris, 3221 W. 61 
St., Chicago. Illinois, 60629

— Povilas D irkis, gyv. 9044 
W. 30th St., Brookfield, III., 
65013, tvarko buv. lietuvių po
licijos tarnautojų surinktą me
džiagą. Atsiminimų knygą lei
džia jų organizacijos valdyba 
— Krivūlė. Kviečiami risi buv. 
tarnautojai prisidėti savo Įna
šu ir medžiaga. Knyga žada pa
sirodyti 1972 metų rudenį.

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, Ill. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

— PRospect 8-2233
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 
pirkėiui. 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. $39,6Q0.

4 BUTU gražus mūras iiŲ 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

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

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
ridvnas. 41-ma ir Camobell.

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

6 BUTU 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.

10 BUTU mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79,500.

iVz AUKŠTO 12 metu mūrinis. ' Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47-tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. — Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

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

3747 W. ADDISON STREET 
BY OWNER

3 BEDROOM HOUSE
1 bedroom un. Modernised kitchen 
and bath. Income property in rear. 

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

$26,900.
476-0385

OPEN HOUSE
Sept. 26 to Oct. 3rd

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

OWNER,
597-4628 after 2 P. M.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir porstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447
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