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KARDINOLAS MINDSZENTY IŠVYKO
Ragina pripažinti Ryty Vokietiją

NEW YORKAS. — Vakarų valstybės su dėmesiu studijuoja 
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministerio Gromykos kalbą 
Jungtinėse Tautose. Jis pradėjo pasigyrimu, kad sovietų užsienio 
•politika yra vedama dar Lenino nustatytu keliu ir ieško susipra
timo ir atoslūgio pasaulyje. Reikia pirmiaugia panaikinti pa
saulyje įtempimo židinius ir įgyvendinti kolektyvinio saugumo 
principus. Pradėdamas su Europą Gromyko pagyrė Berlyno su
sitarimą, kuri įgyvendinti pavesta abiem Vokietijom. Vakarų 
Vokietijoje vis daugiau laimi blaiviai galvojančios jėgos. Jei ji ir 
toliau atsisakys savo negražios praeities, Vokietijai teks užimti 
Europos politikoje vertingą vietą.

Gromyko pareiškė, kad reikia 
pripažinti, jog Rytų Vokietija 
stipriai atsistojo Europos politi
nėje scenoje ir negalima įsivaiz
duoti modernios Europos be Rytų 
Vokietijos valstybės. Atėjęs lai
kas atimti dirbtines užtvaras ir 
priimti Rytų Vokietiją į Jung
tines Tautas kartu su Vakarų 
Vokietija.

Ateityje Vakarų Vokietija tu
rinti sutvarkyti savo santykius 
su Čekoslovakija, turinti pripa
žinti, kad Muencheno sutartis 
buvo nelegali “ab initio”, — nuo 
pat jos pasirašymo. Jau pribren
dęs reikalas šaukti Europos sau
gumo konferenciją pagrįstą 
praktiškais pagrindais. Tokia 
konferencija panaikins įtempi
mus ir bus galima lengviau iš
spręsti karinių blokų panaikini-, 
mo klausimą.

Kalbėdamas apie komunistinę 
Kiniją, Gromyko priminė, kad 
praeityje yra buvę įvairių kom
binacijų ir blokų, nukreiptų prieš' 
kitas valstybes. Jų; tikslai nie
kada neišsipildydavę ir nukryp- 
davę prieš juos pačius, šį kal
bos vieta stebėtojų aiškinama, 
kaip sovietų įsitikinimo pareiš
kimas, kad Amerika ir Kinija 
planuoja apsupti Sovietų Sąjun
gą.

Gromykos kalbos aštriausia 
vieta buvo skirtą Izraeliui, ku
ris turįs atitaisyti agresijos pa
darinius ir pasitraukti iš arabų 
žemių.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Schumann pareiškė 
viltį, kad abi Vokietijos valsty
bės susitars tarpusavyje ir bus 
galima jas abi priimti į Jungti
nes tautas. Jis pritarė ir Euro
pos saugumo konferencijai bei 
Kinijos priėmimui į Jungtines 
Tautas.

prievolės Įstatymą
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas pasirašė naują 
karinės prievolės įstatymą, ku
ris po ilgo suvėlavimo buvo kon
greso pratęstas dar dvejiems me
tams. Kartu su prievolės pratę
simu įstatymas numato didelius 
kareivių ir karininkų algų pa
kėlimus. Kadangi šiuo metu ga
lioja prezidento paskelbtas 3 
mėn. algų užšaldymas, kareivių 
algų pakėlimas prasidės tik nuo 
lapkričio 13 d.

Manoma, kad dėl tų pakėlimų 
triukšmą pakels kai kurios dar
bininkų unijos. Joms draudžia
ma reikalauti algų pakėlimo. Vy
riausybė sako, kad ir pasibaigus 
90 dienų algų ir kainų užšaldy
mo periodui, prezidentas pa
skelbs naujus suvaržymus.

Kai kurių laipsnių kariškių al
gos bus pakeltos 50%. Norima 
taip pagerinti kariuomenės są
lygas, kad iš viso nebereikėtų 
karinės prievolės ir kad užtektų 
kareivių savanorių visoms gink
lų rūšims.

IŠ VISO PASAULIO

1S 0AVU lEViAEd į YAllnAAA
ROMA. — Vatikanui pradėjus ieškoti bendros kalbos su ko

munistiniais režimais, vengrų kardinolas Mindszenty paliko savo 
vargingą prieglobstį Amerikos ambasadoje Budapešte ir per 
Austriją atvyko į Romą. “Tai sunkiausias mano gyvenimo kry
žius”, pareiškė Vengrijos primas, komunistų kankintas kalėji
muose ir išvaduotas 1956 m. sukilimo metu. Rusų tankams dar 
sykį okupavus Vengriją, jis pasislėpė Amerikos ambasadoje. Ven
grijos žinių agentūra paskelbė, kad dėl kardinolo “išvykimo iš 
teritorijos visiems laikams” Vengrijos vyriausybė susitarė su 
Vatikanu.

Nasserio mirties
NEW YORKAS. — Nežiūrint 

sovietu ir kitu komunistiniu de
legacijų spaudimo Jungtinės 
Tautos atsisakė šiais metais 
svarstyti Korėjos klausimą. 
Prieš svarstymą kalbėjusieji nu
rodė į faktą, kad abi Korėjos pra
dėjo derybas ir už metų jų san
tykiai gali būti daug geresni. 
Tada bus .laikas svarstyti ir jų 
priėmimo į JT klausimą. Jei bū
tų buvę nutarta Korėjos klausi
mą įrašyti į darbotvarkę, būtų 
tekę pakviesti ir šiaurės Korėjos 
delegaciją, o š. Korėja seniai 
tvirtina, kad ji Jungtinių Tautų 
nepripažįsta, nes Korėjoje stovi 
svetimos kariuomenės po Jung
tinių Tautų vėliava.

ROMA. — Kardinolų kolegi
jos dekanas kardinolas Eugene 
Tisserant paguldytas į ligoninę, 
jis nebegali vaikščioti. Gydyto
jai sako, kad jis serga senatve 
— jam jau 87 m.

SAIGONAS. — Prezidentas 
Thieu policijos vadų susirinki
me įsakė griežčiau kovoti prieš 
riaušių kėlėjus, net šaudant į 
juos, jei mėto bombas ar kitaip 
sukelia gyventojų gyvybėms pa
vojų. Tuo tarpu G-ia Dinh mies
te teroristai įmetė bombą į res
toraną, kur buvo sužeisti 24 as
menys, visi vietnamiečiai, iš jų 
5 policininkai, 14 kareivių.

HONG KONGAS. — Kinija 
šiandien turi paskelbti, kodėl bu
vo atšauktas spalio 1-mos para
das, kuriame kasmet dalyvauda
vo visi didieji partijos ir vyriau
sybės nariai.

♦ Britanija neatrodo nusilei- 
sianti sovietu spaudimui dėl šni
pu. BBC televizija šiandien sa
vo programoje turi parodyti do
kumentini filmą “Didysis šnipu 
skandalas”.

Pasitraukia danu
vyriausybe

KOPENHAGA. — Danijos ko
alicinė vyriausybė, sudaryta iš 
keturių partijhą, atsistatydino, 
nes nebegali sulipdyti po pasku
tinių rinkimų naujo kabineto. 
Rinkimuose naujas vietas laimė
jo socialdemokratai ir kairieji 
Liaudies socialistai. Centro par
tijos prarado parlamente nema
žai balsų ir šiuo metu turi par
lamente tik 88-87 persvarą. Rin
kimai dar turi įvykti Grenlandi
joje ir Faeroe salose. Jei čia lai
mėtų valdžios partijų kandida
tai, vyriausybė galėtų išsilaiky
ti.

Karalius Frederikas paprašė 
premjerą Baunsgaardą toliau 
eiti pareigas, kol paaiškės 
Grenlandijos balsavimo rezulta
tai. Turi dar paaiškėti 4 par
lamento nariai, kurie galėtų pa
keisti partijų balansą parlamen
te, kuris darbą turi pradėti spa
lio 5 d.

Vokietijoje labai populiarus strėlių iš lanku šaudymo sportas. Paveiksle matomi Vokietijos var
žybų dalyviai, pasirengę paleisti strėles i taikinius. Varžybos įvyko Hanoveryje,

Kritikuoja Agnew 
kelionę Graikijon 
WASHINGTONAS. — Vice

prezidentas Agnew atstovaus 
Amerikai Irano valstybės 2,500 
metų sukakties minėjime. Vyk
damas į Iraną jis dviem dienom 
sustos Turkijoje, o grįždamas — 
dvi dienas praleis Graikijoje, kur 
aplankys savo tėvo gimimo vie
tą ir tarsis su graikų vyriausy-

Baltieji Rūmai pareiškė, kad 
Agnew vizitas Graikijoje nereiš
kia, kad Amerika pakeitė savo 
poziciją graikų karinės vyriau
sybės atžvilgiu. Laukiama libe
ralų kritikos. Senatorius Ful- 
brightas jau pareiškė neprita
riąs šiai kelionei i Graikiją, nes 
ji tik sustiprinsianti įspūdį, kad 
Amerika remia Graikijos reži
mą.

Liberalai kelią triukšmą, kai 
viceprezidentas planuoja lanky
tis karinės diktatūros valdomam 
savo kilmės krašte, jie tačiau 
nieko nesako kai prezidentas pla
nuoja lankytis komunistinės dik
tatūros krašte — Kinijoj. Tar
tum, dešinės diktatūra yra blo
gesnė už kairės diktatūrą. Ne
sigirdėjo sen. Fulbrighto kriti
kos, kai Agnew lankėsi Ispani
joje pas Franco. Matyt, libera
lai jau priprato prie Franco dik
tatūros.

Maskva tvarko 
automobilius

MASKVA. — Sovietų valdžia 
paskelbė naujas taisykles, kaip 
reikia parduoti seną automobilį. 
Vis daugiau automobilių palei
džiant į rinką, atsirado speku
liacija jais. Savininkai savo se
nus automobilius parduodavo 
juodoje rinkoje. Paprastai, nau
jas savininkas tegaudavo tik 
įgaliojimą automobilį naudoti, o 
registracijos leidimas likdavo se
no savininko rankose.

Dabar valdžia įsakė senus au
tomobilius parduoti valdžios ko
miso krautuvėse, kurios už tą 
patarnavimą paims 7%. Į ko
miso įstaigas turės atvykti par
davėjas ir pirkėjas ir čia pasi
rašyti pardavimo dokumentus. 
Automobilių inspekcijos įstai
ga skelbia, kad iš 1.5 milijonų 
automobilių, apie 100,000 yra 
naudojami nelegaliai, be reika
lingos registracijos.

+ Atlanto pakraštyje uraga
nas “Ginger” gresia šiaurinės 
Karolinos ir Virginijos pakran
tėms. t

♦ Nuo šios dienos vėl bus pra
dėti šaukti Į kariuomenę jaunuo
liai. šių metų bendras pašauktų 
skaičius bus mažiausias nuo 1962
m. j.

Vengrijos valdžia paskelbė, 
kad kardinolui Mindszenty liku
si bausmės dalis yra atšaukia
ma. Jis buvo nuteistas 1949 me
tais už veiklą prieš komunistų 
režimą. Romoje kalbama, kad 
kardinolas apsigyvens Austrijo
je, Vienoje.

♦ Brazilijos Amazonės džiun
glėse nukrito keleivinis lėktuvas, 
užsimušė 32 žmonės.

♦ Sovietų “Pravda” ilgame 
straipsnyje kaltina britus žur
nalistus, biznierius, mokslinin
kus, turistus ir diplomatus šni
pinėjant Sovietų Sąjungoje. Ma
noma, kad sovietai rengiasi at
keršyti britams, jei sovietų di
plomatai bus ištremti iš Londo
no.

Ragina Pakistaną 
priimti pabėgėlius
MASKVA. — Indijos premje

rei pagerbti pietuose premjeras 
Kosyginas pasakė kalbą kurioje 
ragino Pakistano prezidentą leis
ti sugrįžti į Pakistaną milijo
nams bengalų pabėgėlių. Kosy
ginas reikalavo pabaigti Įtempi
mus Rytų Pakistane ir sudary
ti sąlygas pabėgėliams sugrįžti 
į namus su garantija, kad jie ne
bus persekiojami ir turės gali
mybę gyventi ir dirbti ramiame 
Rytų Pakistane.

Sovietų Sąjunga anksčiau In
di jos-Pakistano santykiuose ban
dė išlaikyti neutralią poziciją, ta
čiau šiais metais, pasirašius 
draugiškumo sutartį su Indija, 
sovietai ėmė palaikyti šios pusę.

Indijos premjerė Gandhi tuo
se pietuose, kuriuose dalyvavo 
ir Brežnevas su Podgornu, pasa
kė, kad Indija negali viena pati 
išspręsti bengalų pabėgėlių, ku
rių jau atvyko 9 milijonai, pro
blemos. Indijai daugiau gyven
tojų nereikia, ji jau ir taip tu
rinti įvairių sunkumų. Bengalų 
pabėgėliai yra tarptautinis 
kalas, pareiškė Gandhi.

rei-

ČIKAGA. — Bulgarijos Tau
tinio Fronto prezidentas Čikago
je dr. George Paprikoff.atsiuntė 
redakcijai užuojautą dėl dr. P. 
Daužvardžio mirties. Joje sa
koma : Bulgarijos tautybės emi
grantai reiškia savo broliams lie
tuviams nuoširdžiausią užuojau
tą, jiems netekus Generalinio 
Konsulo dr. Petro Daužvardžio, 
didžiojo kovotojo, davusio savo 
pasiaukojančiu gyvenimu ir dar
bu pavyzdį ateinančioms kar
toms, kaip kovoti už visti pa
vergtų tautų laisvę.

į

Palestinos brigada 
perkelta Į Egiptą 
BEIRUTAS. — Iš Sirijos

Egiptą buvo perkelta palestinie
čių partizanų brigada, turinti 
2,500 vyrų. Ji anksčiau ir bu
vo laikoma Egipte, Suezo kana
lo fronte ir tik prieš metus bu
vo nugabenta į Siriją, kada Jor
dane prasidėjo kovos tarp par
tizanų ir karaliaus kariuomenės.

Libano spauda skelbia, kad 
palestiniečių vadovybei nusibodo 
vidiniai tos brigados vadų gin
čai. Brigados vadas bandė pa
šalinti savo štabo viršininką, ku
rį tačiau rėmė Sirijos karinė va
dovybė. Prie Suezo brigada tu
rės daugiau darbo ir nebegalės 
gaišinti laiko tarpusavio gin
čams.

♦ Trys Amerikos negrų Juo
dųjų Panterų vadai su Huey 
Newton priešaky atvažiavo Į Ki
niją.

Richard Nathan paskirtas vadovauti 
naujai šalpos programai, kai ji bus 
kongreso priimta. Jis yra sveikatos, 
švietimo ir šalpos departamento pa- 

sekretorius.

KAIRAS----Egiptiečiai pami
nėjo savo buvusio prezidento 
Nasserio mirties metines. Kaire 
didelės žmonių minis vaikščiojo 
su plakatais, žadančiais niekad 
neužmiršti Nasserio, kuris iš
varė karalių Farouką ir atnešė 
Egiptui daug socialinių ir eko
nominių reformų.

Kitų arabų valstybių spauda 
irgi prisiminė Nasserio mirtį, ra
šydama apie jo paliktą visiems 
arabams kovos dvasią ir garbės 
pajautimą. Jis pažadinęs arabų 
nacionalizmą, atimdamas iš sveti 
mųjų rankų Suezo kanalą, su
stiprinęs arabų vieningumą.

Užsienio korespondentai skel
bia ir daugiau smulkmenų apie 
Nasserio nuvargimą ir jo širdies 
priepuolį. Pasirodo, kad arabų 
vadų konferencijoje įvyko daug, 
ginčų. Sunkiausią įspūdį Nas- 
seriui padaręs incidentas, kuria
me Libijos vyriausybės galva 
Quadafi puolė mušti Jordano ka
ralių. Nasseris ir kiti juos iš
skyrė, tačiau tas įvykis labai su
jaudino Nasserį, kuris kitą die
ną aerodrome ir mirė.

Kitas įvykis irgi pakenkęs 
karšto kraujo Nasseriui. Kartą 
sovietų ambasadorius Vinogra
dovas, svarstydamas su Nasse- 
riu Egipto padėtį, pareiškęs, kad 
sovietai parūpins Nasseriui lėk
tuvą, kuriuo, reikalui esant, Nas
seris galėtų pabėgti iš Egipto. 
Nasseris vos susivaldė nepuolęs 
kumščiais Vinogradovo ir pasa
kė jam, kad daug garbingiau 
Egipto prezidentui būtų mirti 
savoje žemėje.

Dolerio krizė 
atsiliepė Europoje 
WASHINGTONAS. — Tarp- 

tautinėje pasaulio valiutos klau
simų konferencijoje Britanija 
pasiūlė pakeisti pasaulio pinigų 
pačius pagrindus, nerišant jų su 
Amerikos doleriu. Valstybių va
liutos atsargos nebūtų padeng
tos doleriais, bet vadinamu po
pieriniu auksu — teise gauti va
liutos iš tarptautinio fondo. At
skirų valstybių pinigų santykis 
irgi būtų pagrįstas iš anksto nu
statytomis vertėmis. Britanijos 
planą remia Japonija, Italija, In
dija, Prancūzija ir Kanada.

Pasaulinė dolerio krizė ir Ame 
rikos naujasis ekonominis planas 
jau sukėlę krizę Europos rinkoje, 
kur Vokietijos žemės ūkio mi
nisteris paskelbė, kad Vokietija 
ir toliau rems savo ūkininkus 
subsidijomis ir apdės muitais iš 
užsienio įvežamus maisto pro
duktus. šis pareiškimas sukėlė 
didelį nepasitenkinimą Prancū
zijoje. kuri eksportuoja daug že
mės ūkio gaminių.

Vokietijai paleidus savo mar-

Kardinolas Mindszenty buvo 
tapęs ne tik 7 milijonų Vengri
jos katalikų, bet ir visų vengrų 
kovos simboliu. Vengrijos baž
nyčios galva jis tapo 1945 m., o 
kardinolu — 1946 m. Jis kovojo 
prieš Vengrijos komunistų val
džią ii- 1948 m. buvo suimtas. 
Teismas ji po įvairių kankinimų 

• ir prisipažinimų nuteisė iki gy
vos galvos. Kaltės prisipažini
mą kardinolas pasirašė, tačiau 
prie pavardės pridėjo dvi raides 
“C. F.” Komunistų tardytojai 
nesusigaudė, kad tai ne tik ka
talikams dvasiškiams, bet ir 
daugeliui žinomas “coactus fe
ci” — “padariau priverstas”

Iš kalėjimo jį išvadavo vengrų 
laisvės kovotojai. Jam tačiau ne
teko ilgai džiaugtis laisve, jis už
sidarė Amerikos ambasadoje, iš 
kurios dabai* išvykoj Vatikaną.

Popiežius kardinolą šiltai pa
sitiko, nusiėmė nuo kaklo auksi
nį kryžių ir jį uždėjo kardinolui. 
Popiežius padovanojo jam ir 
auksinį žiedą. Iš Austrijos kar
dinolą atlydėjo apaštališkasis 
nuncijus Austrijoje arkivysku
pas Opilio Rossi ir vengrų vys
kupas Imre Szabo. Iš Budapeš
to į Vieną automobiliu kardino
lą nuvežė du prelatai: Joseph 
Zagon — vengras ir Giovanni 
Cheli — italas.

Kardinolas Mindszenty reika
lavo, kad komunistų režimas at
šauktų jam mestus neteisingus 
kaltinimus. Vengrijos žinių 
agentūra, pranešdama apie kar
dinolo išvykimą, pavadina jį pil
nu “Kardinolo” titulu, tuo ne
tiesioginiai pripažindama jo po
ziciją.

Pasaulio 
kardinolui “• 
mo simbolio 
York Times pažymi, kad jis ir jo 
kančios pagamintos iš medžia
gos, kuri naudojama legendoms 
kurti. Laikraštis pripažįsta, 
kad Mindszenty buvo privers
tas “susitaikinti su realybe”.

spauda pripažįsta 
vengrų nacionaliz- 
•” vaidmenį. New

MASKVA. — Apie 100 sovie
tų žydų atnešė peticiją į partijos 
centro komiteto būstinę Maskvo
je. Jie prašo leidimo išvažiuoti 
į Izraelį. Žydai prašė pasima
tymo su polibiuro nariais, tačiau 
šie jų nepriėmė.

kę susirasti pačiai savo vertę ly
ginant su doleriu, vokiečių mar
kė pakilo apie 10%. Tuo pačiu 
Vokietijos produktai tapo 10% 
brangesni Prancūzijoje, o Pran
cūzijos produktai 10% pigesni 
Vokietijoje. Markės “plaukioji
mas” rinkose faktiškai atnešė 
markės vertės pakėlimą. Todėl 
Vokietija duos subsidijas išvež- 
dama savo žemės ūkio gaminius, 
kad jie galėtų lygiai konkuruoti 
su kitų rinkos valstybių produk
tais.

šis vokiečių sprendimas gali į 
pavojų pastatyti rinkos ūkio po
litiką. kuri buvo sutarta tik po 
ilgų ir sunkių derybų.



Ne tik žurnalistai, bet ir jų šeimos pavojuj...;
arba > a-
Kaip Los Angelese pradėjome naują kultūrinį sezoną

Pirmiausia sausas faktas. š. 
m. (1971) rugsėjo (Bendruome
nės) mėn. 18 d., šeštadienį, tarp 
8 ir 8:30 vai. vakaro, Los Ange
lių mieste, lietuvių šv. Kazimie
ro parapijos salėje, atsitiko ši
toks nevisai juokingas nuotykis: 
prie žurnalisto (ir ats. pulkinin
ko) Juozo Andriaus prisiartino 
žymi šios vietovės dainininkė, 
Florence Korsak, ir tvojo jam į 
veidą (kumščiu, ar plaštaka — 
dar nenustatyta, nors teisiškai 
tai didelis skirtumas). Po smū
gio dar pridėjo, kad tai “už Seri- 
bą” ar visai panašiai. Nepasi
tenkinusi kirčiu mūsų kolegai 
žurnalistui, dar apkūlė ir jo žmo
ną. (čia, anot Dirvos pogrindi
ninko, priėjo Kadžiulis ir ryšium 
su ataka prieš žurnalisto žmoną 
tarė: “Dievas davė talentą, bet 
velnias protą atėmė”). Apkul
tieji pasiliko salėje žiūrėti tėvo 
jėzuito Algimanto Kezio rodo
mų filmų, o “kūlėja” dingo iš 
publikos tarpo.

Palikę nuošalyje — ar kitam 
kartui — naujo kultūrinio sezo
no atidarymą, kurio Įvadinį žo
di pasakė skautų filisteris inž. 
p. Abelkis ir į kurį atsilankė ne
lauktai daug publikos, grįžtame 
prie to atidarymo programoje 
nenumatytos vakaro atrakcijos 
— “atentato” prieš iškilų vietos 
žurnalistą.

— O kur to nelemto įvykio 
šaknys? — gali kilti amalsiam 
skaitytojui klausimas.

Reikėtų manyti, kad čia:
1970 m. spalio mėn. (Nr. 10) 

vietos laikraštukas, Lietuviai 
Amerikos Vakaruose, Scribos 
skiltyje išspausdino rašinuką: 
“Florence K. koja ir Los Ange
les opera”. Ten buvo paliesta 
dainininkės kelionė Į Lietuvą, ta
riami jos pareiškimai “Gimto
jo Krašto” reporteriui A. Burdai 
ir pačiame skilties gale dar šis 
tas ar anas. Kaip tada losange- 
liškiai vertino tą rašinuką, lyg 
ir neprisimenu, bet kaip Į' jį pa
žiūrėjo Florence Korsak, paaiš
kėjo dabar. Ji, be. abejo, tai .pa

laikė įžeidimu, užgavimu, bet į 
teismą nenuėjo. Matyt, apsi
sprendė kitaip ieškoti “atsitei
simo”. Tačiau kaip atsiteisti, 
jei tas žurnalistas Scriba, kad ir 
garsus, bet slapukas. ’

— Kas jis? -- kankinosi ilgai 
ji- . i

Ir ne be pagrindo, nes ir man 
pačiam, kaip prityrusiam spau
dos painiavų “sekliui”, dar ir da
bar nevisai aišku, kas jis. Gal
voji, gal vienas iš to laikraštuko 
pašaliečių bendradarbių tarpo, 
gal kuris “redakcinės kolegijos” 1 
narys, o gal ir pats laikraštuko 
leidėjas Antanas Skirius. Bala 
juos ten žino, čia nė prisikišęs 
neįžiūrėsi. Tačiau dainininkės 
galvoj susidėstė įsitikinimas, — 
o gal tą įsitikinimą kas ir iš ša
lies pakišo, — kad tas Sriba ar
ba to rašinuko apie ją autorius

— tai žurnalistas Juozas And-' 
rius, jau ilgus metus dirbąs Lie-, 
tuvių Dienų leidykloje, kurios 
savininkas yra Antanas Skirius,1 
šalia L. I). leidžiąs ir Lietuviai, 
Amerikos Vakaruose. Be abejo, 
tas Įsitikinimas ir privedė dai-’ 
nininkę prie neteisimo “atsiteisi-j 
mo” su Juozu Andrium, o ne su ’ 
kuo kitu, kuriuo galėjo būti ir 
kas kitas.

Saugumo sumetimais, kaip 
vartojama didžiojoje politikoje, 
užimdamas “griežto neutralite
to” poziciją šioje “atsiteisimo” j 
istorijoje, noriu, betgi, iškelti 
vieną abejonę dėl dainininkės 
Įsitikinimo tikrumo, kuri — ta 
abejonė — būtų galėjusi kilti ir 
pačiai dainininkei, jei ji būtų 
gerai Įsiskaičiusi Į tą rašinuką 
ir pasikvietusi Į talką istoriją. 
Tame rašinuke buvo vienas bū
dingas pasakymas: “Mes jos (t. 
y. Florencijos — L. B.) veiklą 

•pažįstame nuo Chicagos laikų, 
nuo 1939 metų”. Mūsų t. y. ma
no, kaip didelio istorijos vertin
tojo ir jos šaltinių vartytojo, ži
niomis, • Juozas Andrius 1939 
metais tebepulkininkavo karinė- ( 
■je 'topografijoje Kaune ir tebe-
laipiojo Į. trianguliacijos bokš-

V ’ T
RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA |

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią • 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DJENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusL .,---------- $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusi. ...____,-------------------- ,------------~~ $7-50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — S2,00; H dalis, 225 pusi., įrišta — S3,00, 
minkštais viršeliais — ____ -_________ ....--------— $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— $5.50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ____________________  $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _________ ____ ________ __________  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — —------- $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik .................. ---- ----------  SI 0.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100 

t ' ■ . . ........... .......—-■ ■ ---------)

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

S. Petersonienė

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
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

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

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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
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 SI.. CHICAGO. ILL. 6060R.

Paveiksle iš kairės stovi LB Detroito apylinkės pirmininkas adv. Arūnas 
Udrys, Detroito lietuvių studentų pirmininkas Robertas Selenis ir Detroito 
lietuvių organizacijų centro (DLOC) pirmininkas adv. Rimas Sakis - Bu
kauskas. Jauni vyrai buvo susirinkę organizacijų bendriems reikalams 

aptarti.
Nuotrauka Kazio Sragausko

DETROIT, MICH.
Stepas Dryža

Prieš metus, spalio mėn. 2 d., 
netekome visuomenininko Stepo 
Dryžos. Velionis priklausė vi
soms Detroito veikiančioms or
ganizacijoms, kurioms jis mie
lai talkininkavo. Priklausė ir 
Susivienijimo 200 kuopai, buvo 
jos valdybos narys. Netekus St. 
Dryžos, netekome gero darbinin
ko gero organizatoriaus ir tau
raus lietuvio. Jo mylima žmo
nelė, Sofija Dryžienė, neteko gy-

tus, iš kurių, kad ir aukščiausių, 
negalėjo stebėti (pažinti), kas 
dėjosi tada Čikagoje.

įsileidęs karta i Scribos raši
nuko citavimą, noriu gerbia
miems skaitytojams duoti dar 
vieną to rašinuko ištrauką. Bet 
prieš tai esminė pastaba. Aš pats 
Scriba laikiau beveik tikru aiš
kiaregiu (iš patamsių ar užsi
maskavus visada lengviau ma
tyti), savo patarėju, mokytoju, 
draugu ar net beveik tėvu (juk 
mano antrininkas Dyguldagis 
gimė vėliau nei Scriba, taigi tė
vystė visai pateisinama). Bet 
tas nelemtas šeštadienio Įvykis 
sugriovė mano nusistatymą kaip 
kortų namelį, ir aš dabar sakau
— “šnipštas jis, o ne patarėjas 
ir juo labiau aiškiaregys!” Ana
me jo rašinuke apie Fl. K. buvo 
pasakyta: “Scribos patarimas: 
prilaikykite dainininkę už kojų, 
kad antros kojos nenusilaužtų
— gaila būtų, kad dėl tokios ka
tastrofos vilniečiai netektų ope
ros...” O juk tas patarimas, kaip 
dabar patyrimas parodė, turėjo 
būti: prilaikykite dainininkę už 
rankų, kad mano, t. y. Scribos, 
ar kieno kito žandikauliai nesu
byrėtų...

Šia reikšminga sentencija ir 
galėčiau baigti tą savo extra pra
nešimą apie naujo kultūrinio 
darbo sezono atidarymą Los An
gelėse, tačiau jį baigiu šauks
mu : “Brolyčiai, Los Angelių žur
nalistai, budėkime, nes atėjo 
mums sunkūs bandymo laikai. 
Nesi rodykime neorganizuotai 
viešumoje, o jeigu rodomės, tai 
bent žmonų nesiveskime kartu. 
Kas jas apgins?”

P. S. Jau šį pranešimą buvau 
sulankstęs ir bekemšąs Į voką, 
kai vienas bičiulis paskambino 
telefonu, klausdamas:

—Įdomu, kaip būtų buvę šeš
tadienio vakare, jei LAV leidė
jas būtų buvęs salėje?

Į šį jo provokuojantį klausimą 
teatsakiau:

— Įdomu, įdomu. Bet pagal
vojau, kad pro ąžuolą giliašaknį 
audra praūžia visada pro šalį...

Liudas Balvočius 
Los Angeles, 1971 metai, 
rugsėjo (Bendruomenės) 
mėn. 20 d.

venimo draugo, liko vieniša, daž
nai nuo skruosto šluostanti gai
lią ašarą, pareikšdama: “Nebė
ra mano Stepelio”...

A. a. Dryža gimė 1912 m. sau
sio mėn. 2 d. Rubežninkų kaime, 
Joniškio valse., Šiaulių apskr., 
smulkaus ūkininko šeimoje. Nors 
St. Dryžai neteko lankyti mo
kyklos, bet kariuomenėje tarnau
damas užsitarnavo puskarininkio 
laipsni. Atitarnavęs kariuome
nėje ir grįžęs i savo gimtą kai
mą nebuvo pasyvus. Įstojo Į 
šaulių Sąjungą ir į jaunalietu
vius, o vėliau ir Į savisaugos da
linius. Būdamas patriotas, ban
dė priešintis žiauriam okupan
tui — Rusi jos.komunizmui. Ru
sams antrą kartą okupuojant 
Lietuvą, kaip ir daugelis lietuvių 
patriotų, velionis St. Dryža pa
sitraukė iš savo gimtojo krašto 
Į Vokietiją. Gyvendamas Vokie
tijoje 1946 m. vedė Sofiją Ra
monaitę, o 1949 m. su žmona at
vyko i Ameriką ir apsigyveno 
Detroite, kur gražiai Įsikūrė ir 
gerai gyveno.

Š. m. spalio mėn. 2 d. likusi 
velionio žmona S. Dryžienė Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje už
pirko Šv. Mišias prisiminti my
limą vyrą. Tuoj po mišių kvie
čiami visi Stepo draugai bei pa
žįstami Į jos namus pietų.

Mielas Stepai, netekę tavęs 
liūdime. Aš asmeniškai liku
siai našlei S. Dryžienei reiškiu 
gilią užuojautą. A. Sukauskas

— SLA 200 kp. 50 metų ir 
SLA 85 metų jubiliejiniam ban
ketui, Lietuvių namuose spalio 
3 d. 1 vai., bilietų bus galima 
gauti prie Įėjimo.

SLA 200 kp. Rengimo K-tas
Alice Stephens vokalinio Trio 

programa Detroite

ŠĮ sekmadienį, spalio mėn. 3 
d., 1 vai. Detroito Lietuvių Na
muose įvyks SLA 85 metų ir 
Detroite 200 kuopos 50 metų pa
minėjimas — koncertas ir ban
ketas. SLA prezidentas Povi
las P. Dargis atskrenda iš Pitts- 
burgho pasakyti pagrindinę kal
bą. Iš Chicagos atvyksta gar
sėjantis Alice Stephens vokali
nis trio atlikti įvairią ir Įdomią 
programą. Seka programos su
dėtis :

1. Ant kalno liepelė, Liaudies 
daina. 2. Vai niekur nėra, St. 
Šimkus. 3. Mergužėlė lelijėlė, A. 
Račiūnas. 4. Trys mergelės, Liau
dies daina, harm. St. Šimkaus. 
Išpildo: Margarita Momkienė, 
Genovaitė Mažeikienė ir Jonė 
Bobinienė.

L Laukiu vis, S. Gailevičius. 
2. Banguok vandenyne, A. Bra
žinskas. Išpildo: M. Momkienė 
ir G. Mažeikienė.

1. Lietuvos laukai, S. čerienė.
2. Gale lauko toli, Ta’lat-Kelpša ’

Dar dėl “Oldenburgas” straipsnio
Giliai susidomėjęs perskaičiau 

A P. surašytus atsiminimus iš 
25 metus atgal stovyklinio gy
veninio Oldenburge. Bebaigtą 

į išblėsti iš aiminties trejeto metų 
' pergyvenimai Vokietijos “lage
ryje”, slaiga visu ryškumu su
grįžo atmintin ir nušvito akyse 
ryškiomis spalvomis. Taip pat; 
perskaičiau ir vėliau tose pat 
“ Naujienose” pasirodžiusią 
‘‘Buvusios mokytojos” to strai
psnio kritiką, lėčiančią tik 01- 

Idenburgo gimnazijos aprašymą. 
“Buvusi mokytoja” prikišo po
nui A. P. daugeliu atžvilgių ne
tiesą parašius. Kadangi ir aš 
pats esu buvęs tos gimnazijos 

Į mokytojas ir iš arti matęs tuos 
į įvykius, juos pergalvojęs susi- 
I dariau nuomonę, kad gal “Buv. 
mokytoja” pergrięžtai išsireiš
kė tvirtindama p. A. P. netiesą 
rašius. Todėl tegul bus leista ir 
man čia pridėti savo trigrašį.

“Buv. mokytoja” savo strai
psnelį “Ne visai taip buvo” pa
rašė remdamasi gimnazijos 
protokolais, vadinasi doku
mentais. Atrodytų jos tiesa tu
rėtų būti. Tačiau mes žinom iš 
gyvenimo praktikos, kad ir pro
tokolai dažnai nepasako visos 
tiesos, ypač jeigu jie sekančiuo
se susirinkimuose neskaitomi 
ir nekoreguojami. A. P. savo 
atsiminimus, neabejoju, parašė 
remdamasis savo kruopščiai 
vestu dienoraščiu ar užrašais—
irgi dokumentais, galima sakyti 
lygios vertės. Be to, B. M.(“bu-

ir A. Stephens. 3. Dobilėlis, A. 
Vanagaitis ir VI. Jakubėnas. 4. 
Nemargi sakalėliai, Tallat-Kelp- 
ša. 5. Karžygis iš operetės Cuk
rinis kareivėlis, O. Strauss. 6. 
Vyturys, Mich Leigh. 7. Vokiš
kų dainų pynė. 8. Neapolio nak
tys, Lamechik. Dainuoja: M. 
Momkienė, G. Mažeikienė ir J. 
Bobinienė.

Akomponuoja G. Niwranski. 
Saulius Šimoliūnas

vusios mokytojos”) nors griež
tai atmesti A. P. teigimai kaip 
“netiesa”, vėliau aiškinant švel
ninami ir trūkumai pripažįsta
mi.

Pvz. B. M. atmeta, kad “apie 
darbo rezultatus . mokiniuose 
ir apie darbo lygį klasėse beveik 
niekas tada galvos nesuko”, ta
čiau ji savo aiškinime sako: 
“Savaime suprantama, kad be 
vadovėlių, be mokslo priemonių 
pirmieji mėnesiai, net pirmieji 
metai, buvo sunkūs ir mokyto
jams ir mokiniams”. Ir tai yra 
tikra tiesa. Negalima, žinoma, 
sakyti, kad mokytojai nieko 
nedirbo, ar kad mokiniai tingi
niavo. Jie visi dirbo kiek buvo 
įmanoma, tačiau reikia pripa
žinti, kad mokslo lygis, toli gra
žu, nebuvo tinkamoj aukštumo-i 
je. Bent ne tokio lygio, kaip ne
priklausomos Lietuvos laikais.

Su mokinių priėmimu Į gim
naziją taip pat nebuvo laikomasi 
didelio griežtumo. Viso to libe
ralizmo, aišku, protokoluose 
nė negalima buvo surašyti. 
B. M. prieštarauja, kad nebuvo 
prieš egzaminus akcentuojama, 
jog visi mokiniai turi juos išlai
kyti. O tačiau ji negalėtų nugin
čyti, kad tie egzaminai buvo la
bai jau lengvi ir kad iš tikro mo
kiniai buvo labai lengvai priima
mi. Aš pats, atsimenu, kartą 
buvau įkalbinėjamas direktori

aus parašyti vienai laikančiai 
mokinei trejetuką, nors jos da
lyko žinojimas tikrai neatrodė 
patenkinamas. Todėl Buv. Mo
kytojai rašyti, kad A. P. savo 
atsiminimuose rašė netiesą yra 
pergrubu ir, mano manymu, ne 
visai teisinga. Aš suprantu B. M. 
geras pastangas apginti savo bu
vusios įstaigos garbę, tačiau gal 
reikėjo tai truputį kitaip pada
ryti: ne bandant nuginčyti fak
tus, bet išgiriant mokytojų ir 
mokinių dideles pastangas ne
gaišinti laiko, pasišventusiai 
sunkiose sąlygose dirbti mūsų 
jaunimą šviečiant ir auklėjant.

Tiesa, B. M. straipsnyje pas
tebėjau ir tokias pastangas, kai 
ji be priežasties iškelia ir išgirta 
buvusius direktorius p, p, Blin- 
strubą ir Klevaitį. Aš juos irgi 

j aukštai vertinu ir gerbiu, tačiau 
faktas lieka faktu, kad p. Kle
vai tis nebuvo pasiruošęs būti 
pedagogu. Jis, tiesa, buvo aukš
tų kvalifikacijų ir labai geras 
žmogus, geras, rūpestingas mo
kytojas, tais laikais visai tinka
mas mokytojauti, tačiau jis ne
buvo pedagogas ir gal todėl jis 
neilgai direktoriavo.

Tikiuosi, mano kolegė “Buvu
si Mokytoja” man atleis dėl tų 
mano pastabų ir “tiesos” pako- 
regavimo. Ta pati tiesa iš kelių 
pusių stebima vis kitaip atrodo. 
Pasistenkime į ją žiūrėti ne iš 
vienos, bet iš kelių pusių.

Buvęs mokytojas N. B.

GEROS DOVANOS 
tios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _  $3.00 '
Alinkštais viršeliais tik  S2.CC

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoie $2.00 dabar 
tik__ $1.50

Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekį arba
• - - money orderį

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

*----- —— ----------------------- ——.——________— _____

Aunt Sarah, * « 
Hove you.

RemeeAer my 20th berthday, when 
you gave me that funny piece of green 
paper *nd everybody made such a • 
fess over it. (Except me.) Frankly, it 
▼as s pretty disappointing present 
fcr a kid. I couldn’t eat it, couldn’t 
play vith it, couldn’t -vear it—and 
Mom took it avay from me practi
cally the minute I got it.

And every birthday after that (and

What T didn’t realize then tss that 
you gave me a gift of security for the 
future. Thanks to you and those 
Bonds, I had extra funds for college. 
And they helped when I bought iny 
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...

Chrietmas, too), yoa gave me an
other one of those you. called 
theca. I thought yo« ■vere pretty 
fooney.

At least, I nevs-had to goess-rhat 
I vaa sobag to pet from good old reli- 
«bie Aont Sarah, Bonds are safe. K kxt, stota, or destroyed, 

w* repbee thenu Wbea fteecfed, d>ey can he 
cashed at ym’rr Kmk. Tax xnay be deferd 
vntd irdxnptKMu And arrays jESXSBhqj, 
įtarau t prcsd'Bsgr to imt

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.—THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1971



jonas eivenis

LIETUVIŲ POLICIJOS KOVA 
SU RAUDONUOJU OKUPANTU

(Spalio 2-sio$ — Angelu Sargy — dienos proga)
Atsiminimų kibirkštėlė, praeities vaizdus sukėlė”...

Likimo lemta lietuviui per am
žius kariauti su savo šalies prie
šais, kurių niekad nestigo. Ka
riavimo priežastys, ginklai, prie
monės ir būdai nevienodi. Lai
kui beslenkant ir besikeičiant ap
linkybėms, viskas keičiasi. Ka
riauja ne vie tik kariai ginklais 
frontuose, kariauja visi užpul
tos šalies piliečiai — vyrai, mo
terys ir paaugliai. Kariauja ne 
tik ginklais fronte, bet ir įvai
riais būdais fronto užnugaryje. 
Kariaujančiųjų tikslas visų bend
ras: priešo pajėgų silpninimas, 
kad jis negalėtų plėšti — alinti 
gyventojų ūkį ar pavergti juos, 
prievarta paimant kariuomenėn 
arba karinio pajėgumo stiprini
mo darbams.

Šia proga noriu papasakoti 
apie mūsų (lietuvių) policijos 
vyrų užfrontėje 1941—1944 m. 
vestą su ruduoju mūsų tėvynės 
okupantų kovą ir jos būdinges
nius faktus.

Visi mes, vyr. amžiaus lietu
viai, gerai atsimenam, kaip 1941 
metais, tuojau po vokiečių-so- 
vietų karo pradžios ir lietuvių 
patriotų sukilimo, vokiečių ka
riuomenei įžengus Lietuvon, dau
guma mūsų vokiečius laikėme 
išvaduotojais, atitinkamai' visur 
respektavome juos, o patį Hitle
rį kai kurie viešai net išlaisvin
toju vadino.

Tada tikėjomės, kad vokiečiai 
grąžins bolševikų klasta ir smur
tu išplėštą Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę. 1941 m. birže
lio mėnesio pabaigoje susitvė
rusi laikinoji Lietuvos vyriau

sybė pašaukė visus bolševikų 
pašalintuosius ir laimingai nuo 
sunaikinimo išlikusius buvusius 
policijos (ir visų žinybų!) tar
nautojus grįžti į anksčiau eitą
sias pareigas. Ir visi entuzias
tingai grįžo. Suprantama, viso
se žinybose dėl pergyvento vals
tybės santvarkos sujaukime dar
bo sąlygos buvo kiek pasikeitu
sios. Labiausiai jos buvo pasi
keitusios policijos pareigūnams. 
Dauguma tarnybos darbą nor
muojančių įstatymų ir taisyklių 
“tarybininkų” buvo panaikinta 
arba “kojas aukštyn” pakeista. 
Naujai susitvėrusi vyriausybė 
neturėjo galimumo taip greitai 
viską sutvarkyti. O “žaibo” ka
rą bevykdą vokiečių karo vir
šininkai griežtai reikalavo tuojau 
be jokių atsikalbinėjimų atiduoti 
viską, kas tik buvo reikalauja
ma, į Rytus beskubančių armijų 
reikalams. Jokių įstatymų ar 
skriaudžiamų pretenzijų bei 
skundų nepripažino. Ir buvo 
taip, kad iš vieno buvo paimama 
beveik viskas, o toliau nuo di
džiojo kelio gyvenantieji nie
ko nebuvo atidavę. Vokiečiams 
laikinąją Lietuvos vyriausybę 
likvidavus ir įsteigus vadina
muosius “savivaldos” organus 
su lietuviais tarėjais priešakyje, 
Lietuvos policija buvo subordi
nuota vokiečių SS ir policijos va
dui Lietuvai. Pastarasis poli
ciją valdė per vokiečių tvarkos 
policijos viršininką Lietuvoje ir 
ryšio karininką lietuvį, kuris bu
vo 1930 metais baigęs Berlyno 
policijos mokyklą ir Įvairiose pa

Rugsėjo 30 d. prasideda Amerikos 1972 metu "March of Dimes" 
— lėšų rinkimas nuo gimimo luošiems vaikams gydyti. Čia mato
ma mergaitė Carmen Donesa iš Fort Wayne, Ind., išrinkta šiy metu 

vajaus karalaite. Ji yra pusiau paraližuota nuo pat gimimo.

jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 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 
Sėtuvių 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, baz> 
kai' ir kt .

. Norintieji Šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
‘ vardu ir pasiųsti:

1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 5060$,

Nuo

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

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

MIDLAND 
SAVINGS 
AMO LOAM ASSOCIATION

«« ARCHER AYEXVE 
CHICAGO, ILLINOIS W3C

PHONE: 2SM47I

reigose tarnavęs Lietuvos polici
joj Vytautas Reivytis. Jo parei
gos atitiko neprikl. Lietuvoje 
buv. policijos departamento di
rektoriaus funkcijas.

Kaip jau minėta, karo meto 
okupanto reikalavimai buvo gau
sūs, griežti ir visada labai sku
būs. Svarbiausia tai, kad jie 
diametraliai priešingi buvo ne
priklausomos Lietuvos policijos 
mokykloje tautinėje ir teisinėje 
dvasioje išauklėtų policijos pa
reigūnų pažiūroms, sąžinei ir 
įsipareigojimams... Mat, užuot 
globoję, saugoję piliečio asmens 
ir turto neliečiamybę, dabar jie 
buvo verčiami atvirkščiai elg
tis: gaudyti jaunimą išsiunti
mui į “gražiąją” Vokietiją Rei
cho darbams arba į frontą žuvu
siųjų laidoti su “Arbeits koman- 
do”, arba dalyvauti savo žmo
nių aruodų “valyme”, atseit, re
kvizuoti nieko nemokant paša
rą, maistą, gyvulius (ypač ark
lius) ir 1.1. Tokių okupanto įsa
kymų vykdymas lietuviams po
licijos pareigūnams. prilygdavo 
savęs pačių savo rankomis plaki
mui, nukraujinimui... Todėl po
licininkai, sužinoję kada ir kur 
vokiečiai tokias grobimo ekspe
dicijas vykdys, slaptai įspėda
vo gyventojus, kad “susitvarky
tų”, ir tik tada ramia sąžine vyk
davo kartu su vokiečiais kur bu
vo numatyta. Savaime supranta
ma, kad ir tos “ekspedicijos” 
dažniausiai būdavo bergždžios.

Vokiečiai iš jų grįždavo įsiu
tę, o lietuviai — geriausiai nusi
teikę. Arimano su Arimuzdo 
(šviesos su tamsa) kova, kaip 
ir pavydas, pasaulyje vyksta 
nuo pat pasaulio sutvėrimo. Ir 
minimais “rudžių” Lietuvoje 
siautėjimo laikais brolžudžių 
Kainų netrūko. Ir pavydo, už ką 
nors keršydami ar kitokias sąs
kaitas suvesdami, jie įskųsdavo 
mažiau nuo bolševikų nukentė
jusius kaimynus ar net gimines, 
ir nekantriai laukdavo to pasek
mių. Patyrę, jog jų intencijos 
pasibaigė fiasko, įtardami lietu
vius policininkus painformavi- 
mu, ir juos įskųsdavo vokie
čiams. Policininkai būdavo su
imami, kalinami, tardomi ir tei
siami. Teisdavo karo SS teis
mai, kurių sprendimai dažnai 
būdavo mirties bausmė. Ne vie
nas lietuvis policininkas buvo 
nužudytas.

Kaip matome — tarnyba buvo 
ne tik labai nemaloni, bet ir la-

Jau išėjo seniai laukta
Juozčs Vaičiūnienės knyga 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
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:

, bai pavojinga. Atlyginimas la
bai menkas, aprūpinimo beveik 
joki. Jei būtų buvę galima, re
tas lietuvis būtų pasilikęs tar
nyboje, bet... vokiečiai, neatsi
žvelgdami į jokias aplinkybes, 
policijos tarnautojų iš tarnybos 
neatleisdavo, kol dėl nesveika
tos tapdavo nebetinkami. Tik la
bai retais atvejais dėl labai svar
bių priežasčių, policijos d-to di
rektoriui energingai tarpininkau 
j ant, kai kam pavykdavo polici
jos eiles apleisti. Užtat nemaža 
buvo iš policijos tarnybos de
zertyrų.

Laimė, kad aukštesnieji mūsų 
^policijos pareigūnai, kaip pvz. 
pats direktorius Vytautas Rei
vytis, buvo geri žmonės, sąmo
ningi lietuviai, gerai suprato lai
ko dvasią ir mus supančią ap
linką. Todėl, kur tik galėdami 
ir kaip įmanydami, gelbėjo bė
don įkliuvusius savo valdinin
kus.

Karo nesėkmių' Įbauginti (t. 
y. frontuose patyrę didelių nuo
stolių) ir okupuotoje Lietuvoje 
nepavykus sutverti lietuvių SS 
legiono, vokiečiai prieš lietuvius 
įnirto ir ypač žiauriai bandė pi
liečius už nelegalų ginklo laiky
mą, už “pyliavų” neatlikimą, už 
dezertyravimą iš policijos bei sa
visaugos batalionų ir t. t. Nepa
klusniems neišvengiamai grėsė 
mirties bausmė. Rytų Lietuvoje 
(Vilniaus, Švenčionių, Svyrių, 
Eišiškių, Lydos apskrityse), kur 
žmonės neįstengė jiems skirtų 
javų normų išpildyti, ne vienas 
ūkininkas vokiečio komisaro ar
ba jų žandaro viešai buvo nužu
dytas vietoje, šūviu į pakaušį. Į 
tokias egzekucijas būdavo su
varomi apylinkės gyventojai, kad 
matytų, kas jiems panašiu at
veju gresia. Tas pats žudikas, 
čia pat tardavo “žodį”, pabrėžda
mas, jog toks likimas laukia ne 
tik ūkininką, bet ir policininką 
bei kiekvieną kitą lietuvį ar gu
dą, kuris nesiderins prie vokie
čių valdžios įsakymų. Visai ne
buvo atsižvelgiama net ir į ap
skričių viršininkų teisinimus, 
kad dėl blogos žemės ir poros me
tų “raudonosios saulės” svilini- 
mo ūkininkas net sau duonos ne
beturi...

Apskričių policijos būstinėse 
nuolat slapstėsi iš fronto pabėgę 
lietuviai kariai ir policininkai, 
kuriuos savieji globodavome, o 
vokiečiai, tarp kitų vietinių po
licininkų, neatpažindavo. Kai 
kurie policijos pareigūnai, NK
VD kankinti, prievarta buvo 
užverbuoti, t. y. buvo sutikę su 
enkavedistais bendradarbiauti, 
išduodant kitus. Ištrūkę iš kan
kinimo kamerų, jie slapstėsi, ne
bendradarbiavo, o iš naivumo 
ar per didelį kitais pasitikėjimo 
apie tai buvo pasisakę kai ku
riems savo pažįstamiems. Da
bar, jie buvo šantažuojami, skun 
džiami, kad menamai esą užsi
maskavę komunistai, “čekistai”. 
Nemaža kas iš seniau savo ap
saugai turėjo paslėpęs ginklą.

Visi tokie ir panašūs “nusi
kaltėliai”, nors ir be skundėjų 
pranešimų, policijai buvo žino

■ mi. Įvairių “prietelių” jie bu
vo skundžiami policijai, kuri 
juos globojo. Apie tai gerai ži
nojo ir policijos departamento 
direktorius, Vytautas Reivytis, 
kuriam apskr. policijos vadai 
tokius reikalus referuodavo, kar
tu teikdami apie skundžiamuo
sius žinių. Direktorius Reivy
tis (mano asmeniniu patyrimu) 
nei vieno tokio skundžiamojo vo
kiečiams neišdavė. Visada su
tiko su policijos vado “atesta
cija” ir visada padėdavo iš gre
siančios nelaimės — bėdos “iš
sisukti”, o skundėjams sudary
davo sąlygas ateityje tuo negar
bingu darbu nesiversti.

1943 m., kai vokiečių Įtūži
mas buvo pasiekęs zenitą, ne- 
pa.<tikėdami lietuviais parei
gūnais, prie valsčių valdybų ir 
kai kur prie policijos nuovadų 
buvo paskyrę savuosius, iš Vo
kietijos atkeltus patikėtinius. 
Gerai, kad dėl stokos Vokieti
joj tinkamų vyrų, tie patikėti
niai buvo labai menkaverčiai: 
mažaraščiai, nemokėjo jokios 
svetimos kalbos ir labai mėgstą 
samagoną. Nesunku buvo tokius 
“apmuilinti”, — reikėjo tik da
boti, kad jie būtų priėdę ir atsi
gėrę... Kartą mano įstaigon atė
jusi moteris baltgudė, įpykusi 
skundė savo žentą, kad jis lai
ko karišką šautuvą, kad sąmo
ningai neatiduoda valdžiai skir
tos javų normos, kad prilaiko 
partizanus 'ar dezertyrus, kad 
verda samagoną ir geria su tais 
“valkatomis” ir t. t. Prašė žen
tą areštuoti ir, jei nesušaudyti, 
tai būtinai ištremti Vokietijon 
darbams. Tuoj pat, pasiteira
vęs pas nuovados viršininką, su
žinojau, kad žentas policijai 
žinomas kaipo doras žmogus, 
ginklas jam būtinai reikalingas 
savisaugai, o uošvė yra nedora 
boba — davatka, su žentu nesu
gyvenanti ir skundžianti jį, no
rėdama iš keršto dėl šeimyninių 
ginčų pražudyti. Norėdamas iš
lošti laiko (kad nepasiskųstų vo
kiečiams), pasiūliau skundėjai 
ištirti, kur žentas ginklus laiko, 
kada ir kur samagoną verda, 
kiek tų “dezertyrų” ar “parti
zanų” ir kada (dienom, naktim) 
pas jį lankosi, ką jie susitikę 
veikia, ką kalba ir t. t. Tik su 
tokiom konkrečiom žiniom pasiū 
liau jai kitą kartą atvykti. Ta
da jau žentas tikrai būsiąs “su
vystytas”. žentas per nuova
dos v-ką buvo įspėtas “susitvar
kyti” ir nesivaidyti su- uošve. 
Apie tai buvo painformuotas

polic. d-to direktorius Vyt. Rei
vytis, kad jeigu kartais per vo
kiečius jis bus tuo reikalu klau
sinėjamas, tai žinotų reikalą. 
Keliom dienom po to policijos 
vado štabe lankėsi SS ir polici
jos vadas Lietuvoje, lietuvių po
licijos direktoriaus ir poros vo
kiečių polic. karininkų vertėjo 
lydimi. Kaip tyčia tą dieną, kur 
bebuvusi, štaban prisistatė ir Eu- 
frosinija Hasiuk’ienė, žento skun 
deja. Matyti, kažkokio “gra- 
motno” pamokyta, kreipėsi ne į 
mane ir ne į p. Reivytį, bet sta
čiai į vokietį generolą. Tankia 
savo gudiška tarme tarškėda
ma, dažnai įpindama žodžius 
“Arbait, Arbait, Germanija” ir 
pn. skundė savo žentą. Išpūtęs 
kelius cigaro dūmų kamuolius, 
nustebęs vokietis kreipėsi į sa
vuosius ar kuris jų suprato, ko 
moteriškė nori. Laimei, nė vie
nas vokiečių, net ir vertėjas čia 
nebuvo naudingas: nesuprato, 
nes nei lenkų nei rusų, o juo la
biau gudų kalbos nemokėjo. Ta
da generolas paprašė p. Reivy
tį, kuris mokėjo minėtąsias sla
vų ir gerai vokiečių kalbą kad 
jis paaiškintų, koks čia reikalas.

Reivytis, jam įprastu būdu atsi- 
kvošęs ir pagalvojęs, generolui 
pranešė, jog moteriškė dejuoja, 
kad iš mažo savo ūkelio jų šei
mai trūksta duonos ir negali ati
duoti skirtos javų normos. Nors 
žentas sunkiai dirbąs, bet šeši 
maži vaikai... išsiversti sunku. 
Todėl prašo paimti ją Vokietijon 
darbams. Vis viena burna ūke
lyje bus mažiau. Ji labai pri
jaučianti vokiečiams ir norinti, 
kad vokiečiai laimingai karą lai
mėtų, kad tik negrįžtų čia bol
ševikai... Skundėja klausydama 
p. Reivytį, girdėjo kelis kart 
paminėjus “Arbeit”, "Deutch- 
land” “bolševiken” ir pn. su
prato, kad siūloma, kaip ji nori 
— jos žentą išgabenti Vokie
tijon darbams. Tad prašvitusiu 
veidu, linguodama galvą pritarė: 
“Tak, tak, panočku Enerale, ar
bait, arbait nado takomu holo- 
drancu”...

Vokiečiui patiko ir, paploda
mas ją per petį, pagyrė už loja
lumą Reichui ir pažadėjęs, kai 
reikės darbininkų, atsiminti ją, 
pasiūlė eiti namo. Man ir p. Rei- 
vyčiui lyg kalnas nuo kupros nu-

(Nukelta į 5 psl.)
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Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde 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!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indallal 
Apdrausti Iki $20,000.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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.
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Būtų lengviau, jei propagandistai dirbtų
Niekas darbininkų, darbo valstiečių ir inteligentijos 

taip žiauriai neišnaudoja, kaip rusai kolonistai. Užka
riautus ir okupuotus kraštus išnaudojo ir kitų imperijų 
kolonistai, bet jie nesugebėjo taip išnaudoti jaunų ir se
nų, mažų ir didelių, vyrų ir moterų, kaip juos išnaudoja 
sovietų imperijos administratoriai.

Kitų imperijų užkariautojai išnaudodavo gamtos 
turtus, nusukdavo prekybą savo naudai, tuo tarpu so
vietų tankai pirmiausia nušliaužia prie okupuoto krašto 
bankų ir susirenka visas aukso ir užsienio valiutos at
sargas. Taip rusai pasielgė Kaune, Mažeikiuose, Taura
gėje ir Marijampolėje. Išvežus auksą, pradėta valyti 
maisto ir kitokių vertybių sandėliai Vėliau eita prie 
krautuvių ir privačių klėčių ir santaupų.

Per 30 metų Lietuva ir jos gyventojai buvo alinami. 
Iš lietuvių žemės padaryti rusiški dvarai, vadinami kol
chozais, o buvę krašto ūkininkai paversti tų kolchozų ver
gais. Per 30 metų rusai vežė ir vežė iš Lietuvos javus, 
mėsą, taukus, pieną, kiaušinius ir vaisius. Bet ir šiam 
vežimui artėja galas. Rusai matė, kad kiekvieną metą iš
vežamų vagonų skaičius vis darėsi mažesnis, o vergų 
nepasitenkinimas darėsi didesnis.

Rusams reikia daugiau derlingos Lietuvos žemės vai
sių, bet lietuviai neskuba jų gaminti. Lietuvis noriai dir
bo žemę, kol jis galėjo naudotis tos žemės vaisiais, kai 
žemė jam priklausė. Šiandien derlingiausios Lietuvos sri
tys javų neaugina, nes lietuvis neįdeda Į žemę savo šir
dies. Ne vieną metą lietuviai suvežė javus su pašarais ir 
iškasė bulves, bet vėliau rusai viską išsivežė. Jau kelin
tas metas okupantas bando Įtikinti lietuvius, kad jie dirb
tų žemių net ir tuo atveju, kai javai iš jų atimami. Lietu
viai negali protestuoti, jie neturi teisės širdies skausmui 
išdėstyti, bet jie gali nedėti širdies Į darbą. Okupantas 
stengiasi lietuvius Įtikinti, kad ir šių metų javų išvežimas 
Į Rusiją yra “naujas etapas Į komunizmą”. Jau praėjo 
30 tokių etapų, bet daugiau duonos, šiltesnio buto ir ge
resnio drabužio kaip nebuvo, taip jo ir nėra. Gerai pa
valgo ir gražiai apsirengia tiktai komunistų partijos na
riai, bet ne krašto gyventojai.

Dabar rusai išgalvojo “ekonominį švietimą”. Iki šio 
meto kiekvienam krašto gyventojui buvo kišamas “poli
tinis švietimas”. Naujai parvežtas paskutinis Tiesos nu
meris kalba apie “lemiamus ideologinio darbo barus”,

(Tęsinys)

IVINSKIO GYVENIMAS
Kalbant apie Lauryno Ivins 

kio santykius su Oginskiais, 
bus ryškiau, jei mes kiek palie 
sime ir jo paties gyvenimą. 
Laurynas Ivinskis buvo gimęs 
1808 metais Bambalų kaime, 
Užvenčio valsčiuje. Jo tėvai 
buvo neturtingi bajorai, be
rods, neturėję nei savo žemės, 
nes nuomodavo mažus dvare
lius ir ūkius. Kadangi jo tė
viškė buvo arti Kolainių, tai jis 
ten lankė ir baigė vidurinę 
unitų :— bazilijonų vienuolių 
mokyklą. Jau 1841 metais išlai 
kė prie Šiaulių gimnazijos tam 
tikrus egzaminus ir gavo kai- 

,mo mokytojo teises. Paskui 
jis, 1847 metais išlaikęs Kauno 
gimnazijoje egzaminus, gavo 

| teisę mokytojauti ir miestų 
pradžios mokyklose. Tada jau 
turėjęs ryšių su Oginskiais ir 
gal su jais iš anksto susitaręs 
paprašė, kad būtų paskirtas 
mokytoju Į Rietavo mokyklą. | 
Reikalas, Oginskiui tarpinin-1 
kaujant praėjo sklandžiai ir jis

tuoj toje mokykloje pradėjo 
mokytojauti. Sakoma, jog jam 
ten mokytojaujant, tuoj pa
gausėjo mokinių. Kai Irinėjus 
Oginskis 1859 metais įsteigė 
Rietave žemės ūkio mokyklą, 
tai, tur būt, buvusi pati pirmo
ji tokia mokykla su dėstoma 
lietuvių kalba. Į tą mokyklą 
perėjo dirbti mokytoju ir Lau
rynas Ivinskis. Daug naudos 
žemaičiams davė ši mokykla, 
išleidusi gausų būrį ūkiškai ir 
kultūriškai apsišvietusių jau
nuolių, kurie savo keliu darė 
įtakos ir visai vietos apylinkei. 
Atrodo, k ad L. Ivinskis neiš
buvo ten iki ta mokykla buvo 
1863 metais rusų uždaryta. Sa
koma, jog jis, kad galėtų sėk
mingiau atlikti floro rinkimo 
darbą, gavo geresnę vietą Jo
niškėlyje .1860 metais, bajor- 
vedžio Karpiaus padedamas.

I^r neapdairumą, o gal kie
no ir pagundytas ar suviliotas, 
jis pateko ir dirbo nuo 1864 iki 
1866 metų Kaune rusiškomis 
raidėmis knygoms leisti komi
sijom Matyti, ten bedirbda

kuriuose visas dėmesys kreipiamas Į krašto ūkį ir eko
nominius reikalus. Okupantas cituoja paskutinio parti
jos suvažiavimo nutarimus ir apie reikalą naujų partijos 
kadrų krašto ūkyje. Tiesos redaktorius Įžanginiame tarp 
kitų dalykų šitaip rašo:

“Neatsitiktinai mūsų partija kaip tik šiuo metu 
ypatingą dėmesį atkreipia Į ekonominį darbo žmonių 
švietimą. Šioje srityje dar yra nemaža spragų ir trū
kumų. Kaip rodo gyvenimas, daugelis darbo žmonių 
yra blogai informuoti apie reikalų padėtį savo ko
lektyve, savo šakoje, visame liaudies ūkyje. Politi
nio švietimo sistemoje, propaguojant ekonomikos 
teoriją ir TSKP (rusų komunistų partija) neretai 
atitrūkstama nuo konkrečių gamybos vystymo užda
vinių. Visose partinio darbo grandyse — politinėse, 
marksizmo — leninizmo pagrindų, komunizmo mo
kyklose, teoriniuose seminaruose, politinio aktyvo 
mokyklose, marksizmo — leninizmo universitetuose 
— svarbiausia yra aukštas idėjinis lygis ir kryptin
gumas. Čia kaip tik pagrindinis vaidmuo ir tenka 
propagandistams. Mūsų respublikoje propagandinį 
darbą dirba daugiau . dešimt tūkstančių komunistų, 
kurių dauguma turi aukštąjį ar nebaigtą aukštąjį 
išsilavinimą... ” (Tiesa, 1971 m. rugs. 23 cL, 1 psl.) 
Būtų lietuviams daug lengviau, jeigu tas dešimt 

tūkstančių propagandistų dirbtų naudigą ūkio darbą. 
Jie nepajėgs lietuvių Įtikinti, kad Lietuvos derliaus išve
žimas į Rusiją yra naujas “komunistinės statybos eta
pas”, bet dirbantiems būtų lengviau suimti derlių, jei 
prie darbo prisidėtų dar 20,000 rankų

Niekas lietuvio taip neerzina, kaip okupanto samdy
tas tuščiaviduris propagandistas.

žalingumo vaisiais, dėl to ėmė 
graužtis ir visą likusį gyveni
mą įrodinėjo jų netinkamumą 
lietuviškiems žodžiams reikšti, 
o pats savo knygoms ir kalen
doriams leisti lotyniškomis 
raidėmis ieškojo pagalbos pas 
Oginskį. Paskui jau jis visai 
nebeięškojo mokytojo vietos. 
Žinoma, kaip katalikas jos ir 
nebūtų gavęs. Jį šelpė buvę 
draugai: Kun. Glinskis, dvari
ninkas Karpis. Gabrielės Pet
kevičaitės tėvas buvo pasikvie
tęs jį savo dukters mokytoju. 
Trumpą laiką buvo Plungėje 
pas Mykolą Oginskį. Tris ar 
keturis metus mokė Zubovo 
dvare Vladą Zubovą, kuriam 
padarė įtakos jo lietuviškam 
apsisprendimui visam jo gyve
nimui. Bet ir tuo laiku jis ne
pertraukė savo kruopštaus kū
rybingo darbo. Mirė, berods, 
Karpiaus Milvydų dvare 1881 
metais ir buvo palaidotas Kur
šėnų kapuose.

DARBŠČIOJI BITĖ

Lauryną Ivinskį galima pa
vadinti darbščia bite, kaip kiti 
yra pavadinę istoriką S. Dau
kantą vargo pele. Jis, sako, 
buvęs neaukšto ūgio. Savo bū
du buvęs labai kuklus, malo
nus, darbštus, rimtas, pamal
dus, bet labai nepraktiškas sa
vo reikaluose. Ilgai mokytoja
vo dvaruose, mokydamas dva
rininkų vaikus. Bet tuo pačiu 
metu, turėdamas didelę pasta
bumo dovaną, rinko, apraši
nėjo, net piešė florą. Domėjo
si ypač vaistažolėmis, kurios 
gali padėti žmonių sveikatai 
išlaikyti. Jo tas herbarijumas 
buvęs surinktas toks didelis, 
kad, pasak J. Tumo - Vaižgan
to, galėjo !užimti išdėstymui 
parodose kelis aukštus. Ir pie
šinių paliko jis nemažai. Gry
bų rinkinio spalvotų piešinių 
albumas kai dingo pakeliui 
siunčiamas į Vienos parodą, tai 
jis vėliau nupiešė kitą ir pado
vanojo VI. Zubovui, kuris pas
kui jį atidavė Petrapilio uni
versitetui. Už išstatvtus tuos 
savo rinkinius jis Rietavo ir 
Šiaulių parodose gavo sidabro 
medalį. Buvo kviečiamas į bo
tanikų, daržininkų draugijų 
suvažiavimus Krokuvoje ir Var 
šuvoje.

Jo pasaulietiškos literatūros 
lobis iš anų laikų yra labai di
delis. Nors turinio atžvilgiu jo 
raštai yra menkesni už istoriko 
Daukanto ar vyskupo Valan
čiaus raštus, bet savo gausu
mu jis prie jų priartėja. Jei 
imsime ir tautosakinę medžia
gą, kažin ar nebus juso ir pra
lenkęs. Iš tautosakos du jo 
mįslių rinkiniai pateko į Im-

mokslo draugiją 
Petrapilyje. Geografų draugi
ja už atliktus jo darbus apdo
vanojo jį medaliu. Buvo apra
šęs net 16 žemaitiškų šokių. Į 
Kriaučiūno rankas vėliau buvo 
patekęs apie 1000 priežodžių 
turįs rinkinys. Jis pats buvo 
sueib’avęs kelis puseilėraš- 
čius: Smetonę, Skruzdis ir juod
varnis ir kt. Išvertė Miltono 
Nustotąjį Rojų, E. Youngo Pas
kutinį Teismą, Schmidto Ge
novaitę ir mažesnių raštų bei 
religinio turinio Vertimų. Ir 
kiti čia jo darbai turėjo nemen 
ką poveikį ne tik tai vietovei, 
bet ir visai Lietuvai. Numanu, 
kaip tai paveikė jaunas širdis, 
kada jis apšvietos dalykus, 
mokslo žinias ir net ūkiškos 
reikšmės turinčius dalykus įgy 
ja savo gimtąja kalba. Aišku, 
daug pasitarnavo ir Oginskio 
norams padaryti Rietavą svar 
biu to sąjūdžio atsparos cent
ru.

Pats Laurynas Ivinskis ne
daug, atrodo, tesuprato, ko
kios reikšmės jo darbas gali 
turėti lietuvių tautos gyveni
me. Jis neturėjo ne tik kokių 
politinių tikslų, bet ir negal
vojo apie lietuvybės gaivalin
gumą. Tik jo meilė savam lie
tuviui, jo noras pasitarnauti 
švietimo reikalui jau darė sa
vaime, jam pačiam nenuvo
kiant, jog jo darbas bus kaip 
mielių raugas tautos atgimi
mui. Taip mažai tenuvokė ir 
istorikas S. Daukantas. Ir jis 
neturėjo kokių nors politinių 
užmačių. Jam taip pat terūpė
jo liaudies švietimas. Jis savo 
idealizuojama Lietuvos praei
timi tenorėjo tik iškelti savo 
kalbos branginimą, ir kad 
žmonės pajustų iš tos didingos 
praeities savo tautos vertingu
mą bei patys jaustų, jog jie 
yra to paties kraujo palikuo
nys. Ir pats gal visai nė nepa
galvojo, kad tie jo raštai bus 
didelis kapitalas tautos ateičiai. 
Tuo jo sukrautu kapitalu pa
sinaudojo aušrininkai, žadin
dami tautos prisikėlimą.

VYSKUPAS BARANAUSKAS
Taip išsikalbėjus, sakysime, 

kas atsitiko su Baranausko 
Anykščių šileliu. Jį sukūrė 
jaunystėje, degdamas meile 
lietuviškam žodžiui, kada, pa
siskaitęs Mickevičiaus Poną 
Tadą galvojo, jog gamtos gro
žį galima išreikšti nemenkiau 
ir lietuvių kalba. Gal būt, ta 
jo meilė bus paskatinusi jį ir 
moksliškai ją patyrinėti. Ga
lima tikėti, kad jis buvo neblo
gai pasiruošęs lietuvių kalbos 
mokslo srityje, jei galėjo ją 
dėstyti kunigų seminarijoje. 
Bet ją dėstydamas, jis tam lie-

Dianne Feinstein, 33 mėty San Fran
cisco miesto tarnautoja, paskelbė kan
didatūrą į miesto merus. Ji nori nu
galėti dabartinį merą Joseph Allioto, 

kuris dar kartą kandidatuoja.

tuviškam žodžiui meilės savo 
širdyje jeu nebeturėjo ir jos 
neskiepino klierikų širdyse. 
Dėstė kaip mokslinį dalykų ir 
reikalingų pastoracijos darbą 
dirbantiems lietuvių parapijo
se. Atgaivinti lietuviškų są
moningumą jam atrodė jau tuš
čias beprasmis reikalas. Net 
aušrininkams ją gaivinant jis 
ne tik nesidėjo, nerėmė to rei
kalo, bet tą visą, gyvai besi
reiškiantį sąjūdį, jis laikė ne
subrendėlių darbu. Be abejo, 
aukštai vertino savo hierarchi
nius atsiekimus, tą vyskupiš
ką poaukštį. Pats pasinėrė 
matematikos mokslo svarsty
muose. Daug dėl to triūsė, 
dirbo, degino savo smegenis, 
ir kas iš viso to išėjo? Tiesa, 
jis tarėsi atradęs tame moksle 
naujų nežinomų dalykų, net 
teoremų. Bet paskui paaiškė
jo, jog ką jis naujo buvo atra
dęs, yra jau seniai žinomi da
lykai matematikoje, tik to ne
žinojo pats vyskupas A. Bara
nauskas, bereikalingai gaišda
mas laiką. Nje ką daugiau bū
tų galima pasakyti tautos gy
venimo prasme ir apie pasiek
tą hierarchinį vyskupo laipsnį. 
Vyskupo lazdą nešiojusių mes 
turime jau ne taip mažai/ .bet 
žinomi, vertimai bei brangina
mi liko tik tie, kurie savo dar
bais suvaidino tautos gyveni
me svarbią rolę, ar paliko at
mintinus pėdsakus kultūros 
baruose... Kiti visi nugrimzdo 
užmarštin, gal būtų nugrimz
dęs ir -vyskupas A. Baranauskas, 
jei ne jo sukurtas 9nykščių ši
lelis, turėjęs ir nebeturįs svar
bos mūsų literatūroje.

Nuklydus į šalį, tarsi ir nuo 
temos, berods, bus verta dar 
ir daugiau paklydinėti. Gal tai 
nelaikytina ir didele nuodėme, 
juk reportažas nėra koks nors 
monografinis dalykas.

(Bus daugiau)

M. GELŽINIS

Klaipeda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

20

Viršuje pateiktieji faktai apie Klaipė
dos miškus, ne kieno kito, bet pačių vokie
čių parašyti, yra liūdnas įrodymas, kaip 
anie pikti įsibrovėliai iš Vokietijos grobė ir 
naikino miškus,, kurie ne jiems, bet mūsų 
protėviams priklausė. Jie vežė mūsų že
mių gerybes į pasaulį, pardavė jas už pini
gus, kad pinigų pagalba uždėtų mūsų gim
tinei dar kietesnę baudžiavą ir įveltų jų į 
vis naujai pradedamus karus.

27. LAIVŲ STATKBA ORDINO 
KLAIPĖDOJE

Visose Klaipėdos privilegijose skaitome, 
kad jos piliečiai gali nemokamai medžių 
laivų statybai kirsti. Minėtus pareiškimus 
būtų lengvai galima aiškinti, kad “laivų” 
sąvoka reiškianti didelius, jūroje plaukio
jančius laivus ir kad todėl Klaipėdoje jau 
anuomet prasidėjusi jūros laivų statyba.

Tai būtų labai klaidinga nuomonė. Iš 
privilegijose garantuotų medžių klaipėdie
čiai tegalėjo statyti žvejybos laivus ir valtis 
— Mariose plaukiojimui. Penkiolikto am
žiaus gale, kuomet Ordino valdžia ėjo į 
pabaigą, Klaipėdoje dar nebuvo jokios 
žymios prekybos jūros keliais. Kad pats 
Ordinas tik 1520 m. Klaipėdoje pirmą mui
tinę teįsteigė (Ordensbriefarehiv 1523, f oi. 

V7), kuri už laivais atgabentas prekes 
“Pfundzoll’’ ėmė, tai parodo, kad iki tol 
pats Ordinas Klaipėdos jūros prekybai jo
kios reikšmės neteikė. Po dvidešimt metų, 
1540/41 m., kuomet prasidėjo gyvesnė 
Klaipėdos jūros prekyba, patiems klaipė
diečiams dar nepriklausė nei vienas jūros 
laivas.

Pirmieji jūrų laivai buvo Klaipėdoje 
pastatyti 16 a. viduryje. Bet statyba pasili
ko menka ir sustojo visai, kuomet Prūsijos 
valdovas George Friedrich 1580 m. balan
džio 18 d. parėdymu uždraudė Klaipėdai 
jūrų laivus statyti ir jai įsakmiai pavedė 
vien tik smulkiųjų žvejybos laivų statymą. 
Kai 1589/90 m. jūrų kelių prekyba tikrai 
pražydo — tai Klaipėdą lankė 62 jūros lai
vai — iš jų klaipėdiečiams tepriklausė 3 
jūrų laivai — Sembritzki, Geschichte d. 
Stadt Memel, pirmoji laida, 1900, pusi. 
75/76.

28. ŽEMĖS ŪKIS

Klaipėdos srities žemės ūkį Ordino lai
kais turime iš dviejų pusių nagrinėti, niri
me apžvelgti 1) vokiečių žemės ūkį ir 2) 
vietinių gyventojų (Friedeleute) žemės ūkį, 
nes abi rūšys vystėsi skirtingose sąlygose.

1) Vokiečių žemės ūkis

Tai pačių krašto valdovų proteguoja
mas užsiėmimas. Jį galime geriau atsekti, 
nes jis yra Ordino dokumentuose atžymė
tas..

a) Kuomet Ordinas 1253 m. Pois apy
linkę ir Kretingos pili ištikimiems kur

šiams užrašė, jis, žinoma, tikėjosi, kad 
šitie jo lenininkai versis žemės ūkiu. Deja, 
nei apie vienos, naei apie antros vietovės 
ūkiškas pastangas netenka nieko sužinoti, 
šitie Ordino kolonizacijos pradininkai 
veikiai buvo karo audros nušluoti.

b) Nuo šventosios upės žiočių palei jū
rą eina kelių kilometrų platumo smėlio ir 
žvyro juosta žemyn į pietus, per Klaipėdą, 
toliau pamariu iki Svencelės. šiame bare 
augo šiurkščios žolės, kerpės ir pušys; bet 
pradedamam žemės ūkiui jis mažai tetiko. 
Todėl mes apie Klaipėdos miesto sodybų 
žemės ūkį nieko negirdime, nes jos kaip 
tik stovėjo tame nederlingame smėlio — 
žvyro bare.

c) Matosi, kad 1402 m. būta labai blo
go derliaus metų, nes prie Ordino pilies 
apgyvendinti kuršiai nebegalėjo pakanka
mai maisto pasirūpinti ir pradėjo badauti. 
Klaipėdos komtūras liepos mėn. šelpė juos 
vienu kroviniu (eine Last = 12 statinių) 
ir 15 šėpeliais (Scheffel) miltų bei 25 šėpe- 
liais žirnių. Tų pačių metų spalio mėnesy
je jis vėl davė saviems kuršiams vieną 
krovinį ir 20 šėpelių miltų, 15 šėpelių grūs- 
tinės (Grūtze) ir 120 šėpelių avižų. Litera
tūra, nr.11, p. fc5.

d) Pirmosios žemės ir gyvulių ūkio už
uomazgos galėjo pasirodyti naujai įsteig
tuose kaimuose Užmaryje. (Rasite — 1372, 
Nida — 1437, Nėgliai — 1486, Šarkuva — 
1 197, Karvaičiai — 1519). Tuomet Užma
ris tebuvo labai mažai smėlio užneštas, ja
me augo dideli miškai, o pamaryje buvo 

dideli derlingos žemės plotai, kurie labai 
būtų žemės ūkiui tikę. Nors Užmario gyve
nimas buvo ramus, karų nepaliestas, ta
čiau jo kaimai liko maži ir nepasižymėjo 
jokiu žemės ūkio aktyvumu.

e) 1376 m. pirmą kartą minimas Ordi
no gyvulių ūkis Klaipėdoje, bet jo gyvasis 
inventorius tebuvo labai menkas (Orderis 
foliantas 190, p. 89).

f) 1402 m. buvo pastatytas Ordino gy
vulių ūkis Sendvaryje prie Klaipėdos. Li
teratūra, nr. 10, p. 8).

g) “Das Grosse Bestallungsbuch dės 
Ordens” mini keturias Klaipėdos komtū- 
rijos vietoves, kurios 1437 m. mokėjusios 
žemės ūkio mokesčius (Ordens foliantas 
130„ p. 97 ir 98).

h) Keturiasdešimt metų po Melno tai
kos. 1462 m., kai Klaipėda vėl buvo Livo
nijos kardininkų rankose, kardininkų ma
gistras Johann von Mengede užrašė pirmą 
žemę, mūsų laikų Tauralakių dvarą, vo
kiškam kolonistui Andreas Schoerppen. — 
Sembirtzki, Stadt Memel, 1926, p. 1/8, išti
sas užrašymo aktas. «

i) 1483 m. Tauralakių ar Kalotčs apy
linkėje užrašoma žemė kolonistui Paul Bu- 
chenschūtzen ir jo žmonai Barborai. Šitą 
žemę iki tol valdė kažkoks Hans Neubor
ger. Literatūra, nr. 11, p. 52 ir 53 randasi 
užrašymo aktas.

j) 1503 m. Ordino Did. magistras Fried
rich von Meissen užrašė Klaipėdos miesto 
piliečiams 14 ūbų žemės. Literatūra, nr. 11, 
p. 5i ir 55 užrašymo aktas.

Antroji Torūnės taika 1466 m. galutinai 
užbaigė karus tarp Ordino ir žemaičių. Du 
šimtu ir keturiolika metų (1252 - 1466) tru
kusios kovos dėl Klaipėdos nutilo. Ordi
nas buvo taip aplamdytas, kad jis nebepa
jėgė pulti kaimynų. Tik nuo šios datos vo
kiškieji kolonistai drįso išeiti už miesto 
ribų ir, gavę iš Ordino stambius žemės plo
tus kulmiška teise netolimoje miesto apy
linkėje, pradėjo užsiimti žemės ūkiu. Ta
čiau, iki Ordino sekularizacijos 1525 m. jų 
skaičius nebuvo didelis; jis vargu ar pra
šoko pirmą dešimtį. Kiek ir kokių javų ar 
gyvulių jie augino, istoriniai šaltiniai ne
pasako. Gal būt, jų ūkiškoji produkcija 
buvo tokia menka, kad ji nesusilaukė is
torikų pastabumo.

2)..Autochtonų žemės ūkis

Apie senųjų gyventojų žemės ūkį isto
riniai vokiečių šaltiniai tiesiog nieko neby
loja. Bet yra užrašytų ir nerašytų pėdsakų, 
kurie verčia išvesti, kad, nors senieji gy
ventojai nebuvo administraciniai tvarko
mi, jų ūkiška veikla yra buvusi žymi.

Patys vokiškieji šaltiniai patiekia žinių, 
kad Did. Dykra (L y. Klaipėdos sritis) 
nebuvo tuščia, be žmonių, bet kad joje 
egzistavo taip vadinamieji “Friedeleute“. 
Pastarieji ten laikėsi 273 metus, nuo 1252 
iki 1525. Per tokį laiką jų skaičius padidė
jo bent dešimteriopai. Jų skaičius didėjo 
ne vien gimimais, bet ir pabėgėliais iš Or
dino valdų ir Lietuvos kunigaikštijos.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, ausų, HOSlkS 

IR GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO akinius 

285S W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospecf 8-3229 
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

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

Rez. tol. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, sKamointi 3/4-6U12

Telef.; P Ros pact 8-1717

DR. S. BlfZlš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
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., penitadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. 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.

Lietuviu policijos 
kova...

(Atkelta iš 3-čio psl.) 

slinko. P. Reivytis pranešė Ha- 
siuk’ienei, kad generolas dėko
damas jai už lojalumą vokie
čiams, pažadėjo žentą Vokieti
jon išgabenti, o jai liepė eiti na
mo, ramiai sekti žento darbus, 
nepykinti jo, kad jis su visais 
ginklais nepasislėptų ir jai ko 
blogo nepadarytų. Kai tik bus 
galima pas juos nuvyks polici
ja ir žentą “sutvarkys”.

“Ginklų, — nusiminusi uošvė 
pranešė — jau nebėra”... Paten
kinta boba šaute šovė gatvėn, o 
generolas šypsodamasis tęsė sa
vo inspekciją, šiuo atveju lie
tuvių policijos d-to direktorius 
p. Reivytis, pasitikėdamas savo 
autoritetu, nors ir labai rizikuo
damas, sutvarkė reikalą pagal 
patarlę, kad būtų ir “vilkas so
tus ir ožka sveika”—

Čia paminėtas atsitikimas ne
buvo vienintelis tos rūšies “šal
tos kovos” su okupantu priemo
nė. Ne vieno pradžioje mano čia 
minėtųjų skundžiamųjų (skųs
tųjų) policijos pareigūnų ir ki
tų p. Reivytis vokiečiams neiš
davė, nenuskriaudė. Visus, ku
riuos tik galėjo, - tėviškai glo
bojo ir prieš vokiečius gynė. Jis 
sakydavo: “Okupantas anksčiau 
ar vėliau iš mūsų krašto išeis, o

mums reikės pasilaku L „u tail į 
žmonėmis gyventi”—

Visa tai dabar, po tiek metų, 
mums atrodo kaip košmarinis 
sapnas, kaip praslinkusi šmėkla. 
O tada, nors viskas ekspromtu, 
humoristiniai atlikta, tačiau tai 
ne juokai buvo. Reikalui paaiš
kėjus, už tokius “juokus” grėsė 
labai sunki bausmė.

Vokiečiai, nors bendrai ne 
kvaili, ambicingi ir žiaurūs, bet 
kartais sumanumu ir drąsa lie
tuviai juos pralenkdavo. Ne
mokėdami vietinės kalbos, jie 
turėjo pasitikėti tariamais savo 
“bendradarbiais” ir vertėjais.

Tas gabus, drąsus žemaitis, 
aušrininko-knygnešio ainis, Vy
tautas Reivytis, jei dar tebėra 
kur gyvas, anuomet pasielgė tik
rai didvyriškai, nes be greitos 
orientacijos jis panaudojo su
manumą, drąsą ir sąmoningai 
herojiškai rizikavo.

j| * • s * j® p *** -- * B * r*
i LAIDUj

MOKINIU SĄSKRYDIS
Minėjimą laikome labai pavy

kusiu. Dalyvavo 23 mokiniai ir 
6 buvę mokytojai: būtent bu
vęs direktorius P. Balčiūnas, St 
Barzdukas, S. Butvilą, P. Ličkus, 
A. Rudienė ir St. Rudys.

Dauguma buvome nesimatę 25 
metus, tai buvo įdomu pamaty
ti kaip atrodome, kaip pasikeitė-

GRADINSKAS
■ ________________ ...........

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

-ttfiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

v?------: ■-------------->

"pERKRAUSTYMAl

MOVING
Laidimai — Pilių apdraudė 

7.F.MA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų* 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

/>— - ■ .......... - <

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 j 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tok 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: PR 8 ■ 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
tr penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niai, 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

A FORESTS FVTURI 
IS IN YOUR. HANDS

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123 
Razid. toloL. Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 88195
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p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

* (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2230 West 63rd St., Chicapo, III. 60629 

TeleL: PRespect 6-5084

AGNIEšKOS 
BACEVIČIENĖS 
LAIDOTUVĖS

Praeitą trečiadieni, rugsėjo 
22, Vance koplyčioje (1424 S. 
50 avė., Cicero) įvyko atsisvei
kinimas su velione Agnieška Ba
cevičiene. Liuteronų kunigas 
pasakė kalbą, pamargindamas 
ją citatomis iš Biblijos, o Geno
vaitė Giedraitienė pagrojo var
gonais bei pagiedojo. Po to ve
lionė buvo palydėta Į Lietuvių 
tautines kapines gana ilgos au
tomobilių virtinės. Atlikus tru
mpas laidotuvių apeigas, gražus 
rusvai žibantis karstas pamažu 
nusileido į duobe.

Laidotuvių direktorius S. C. 
Lack-Lackavvicz, kuris vadova
vo laidotuvėms, velionės šeimos 
vardu pakvietė visus palydovus 
pietų į Midway restoraną, 4222 
W. 63-rd St.

Velionė Bacevičienė-Pilaus- 
kaitė gyveno 2346 So. Oak Park 
Ave. Mirė sulaukusi senatvės. 
Buvo kilusi iš Matelių parapijos, 
Papiečių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 60 metų. Paliko liūdinčią 
dukterį Aldoną Kiti, žentą Peter, 
porą anūkų (John ir Patricia) 
bei daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Velionė buvo ilgametė Chica- 
gos Lietuvių Suvalkiečių Drau
gijos narė. Tad draugija ir parū
pino grabnešius.

Laidotuvėse dalyvavo keletas 
mūsų organizacijų veikėjų, kaip 
antai: Jonas Jonikas, Julius Kli
mas, Onutė švirmickas, Anta
nas Radzukėnas su žmona Ma
ryte, Antanas Stukas ir kiti. Nuo 
artimųjų buvo prisiųsta nema
žai gėlių.

Ir šį kartą noriu pasidžiaugti 
Lietuvių tautinių kapinių laido
tuvių tvarka bei puikiu patarna
vimu.

Baigdamas reiškiu užuojautą 
velionės artimiesiems. O Tau, 
Agnieška, tegul bus lengva ilsė
tis per amžius laisvų kapinių 
žemelėje. —A. Jusas

ROCKFORD, ILL
Dr. Algirdas Vasonis

Rockfordo lietuvius pasiekė 
liūdna žinia, kad mirė dr. Algir
das Vasonis, gyvenęs Woodstock 
mieste. Rockfordiečiams velio
nis buvo gerai pažįstamas, nes 
dažnai su visa savo šeima atsi
lankydavo į lietuvių parengimus, 
koncertus ir kitokius subuvimus. 
Ypač jis būdavo dažnas svečias, 
kai jo trys sūnūs šeštadieniais

lankė Rockfordo lituanistinę mo
kyklą. Mat savo sūnus jis at
veždavo į Rockfordą. Vėliau, 
kai jo sūnūs paaugėjo ir paliovė 
lankę lituanistinę mokyklą, tai 
ir dr. Vasonis rečiau beatsilan
kydavo. Tačiau ryšių su rock- 
fordiečiais nenutraukė.

RockfordieŽiams tikrai teko 
labai nustebti, kai pasiekė ži
nia apie netikėtą daktaro mirtį. 
Juo labiau, kad anksčiau nie
kas negirdėjo apie velionio ne- 
sveikavimą. Be to, palyginti, jis 
dar buvo gana jaunas žmogus.

Reiškiu giliausią užuojautą 
dr. Vasonio žmonai, sūnums ir 
kitiems giminėms. žvalgas

WATERBURY. CONN.
Atvyksta poetas H. Nagys

Lietuvių Bendruomenės val
dybos pakviestas, poetas Dr. 
Henrikas Nagys spalio 2 d. iš 
Montrealio atvyksta į Waterbu- 
rį, Conn., ir tą dieną parapijos 
salėj e įvykstančiam e pirmaj a- 
me šio sezono kultūriniame po
būvyje — rudens baliuj — skai
tys savo kūrybos poezijos.

Vakaras prasidės 7:30 vai. v.
Visi maloniai kviečiami daly

vauti. M. S.

me. Aišku, matėsi daug žilo 
plauko, kai kurie visiškai nepa
seno, tik subrendo, o kiti lyg net 
ir pajaunėjo. Keli net ir anū
kus jau turi. Kalboms nebuvo 
galo.

Pietus pradėjome su malda, 
mūsų tarpe turime kun. Kęstį 
Žemaitį, kuris atlaikė ir mišias 
sekmadienį. Visi buvę mokyto
jai pasakė kalbas, o iš mokinių 
pusės bu v. seniūnas Valdas 
Adamkevičius - Adamkus, saky
damas kalbą, pasakė, kad dabar 
tie mokytojai neatrodo tokie 
baisūs.

Buvusioji seniūnė Birutė Žil
vity tė-Vytienė padeklamavo sa
vo kūrybą — eilėraštį, parašy
tą 25 metų jubiliejaus proga. Ta 

apačia proga visi nusipirkome 
Vinco Liulevičiaus išleistą kny
gą “Lietuvių švietimas Vokie
tijoje”, kur ir apie save pasiskai
tome ir surinkome knygoje visų 
dalyvių parašus.

Ant rytojaus visi skirstėmės 
su sunkiom širdim ir sakėme, 
kad jau nereikėtų laukti 25 me
tų iki kito susitikimo. Tad iki 
greito pasimatymo. Dėkojame 
Alg. Karaičiui ir Viktorijai Ka- 
raitienei už tokį šaunų priėmimą.

Niola Mikšy t ė-Ward

Susirinkimų ir parengimų 

PRANEŠIMAI

— Lietuvi y Motery Piliečiu Lygos 
susirinkimas įvyks sekmadieni, 1971 
m. spalio 3 dieną Lietuvių Auditori
joje, Narės prašomos gausiai atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus užkandžiai 
ir kava.

E. McNamee, nut. rast

ELSIE PAULAITIS
Gyv. 1608 49 Ave., Cicero, Ill.

Mirė 1971 m. rugsėjo mėn. 27 dieną, 7:30 vai. vakare, sulaukusi 
70 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: dvi seserys — Apolonija Plevokas ir jos vyras 

Juozas ir vaikai su šeimomis, Elena Stonis su šeima, gyv. Kaliforni
joje; velionės įgeras draugas Antanas Palilionis.

Kūnas pašarvotas J. Vance Funeral Home koplyčioje, 1424 So. 
50 Ave., Cicero, Illinois.

Laidotuvės: Įvyks šeštadieni, spalio mėn. 2 dieną 9:30 vai. ryto 
bus lydima iš koplyčios į Šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų Ibus laidojama Queen of Haven mauzoliejuje.

Visi a. a. -Elsie Paulaitis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami-dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
$

Seserys, giminės ir draugai.
I

Laidotuvių^ Direktorius J. Vance. Tel. 652-5245.

’ ALPHONSE SAVAS
Gyv. 3708 W. 81 PI.

Mirė 1971 m. rugsėjo 28 dieną, 3:15 vai. ry£o, sulaukęs 65 metų 
amžiaus. Gimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Anna (Cherniauskaitė), posūnis Anthony 
Shimkus, jo žmona Irene, 3 anūkai, sesuo Mary Miglin, jos duktė 
Stella Montgomery su šeima, mirusios sesers vaikai — Anthony Chep- 
ka su šeima ir Phil Ruzella su šeima ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.

Priklausė Amerikos Legiono Don Varnas postui 986 ir Exmainie- 
rių klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Šeštadienį, spalio 2 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Alphonse Savas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo, giminės.

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

DR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI,
Lietuvos Respublikos Generaliniam Konsului Chicagoje 

mirus,
jo žmonai Juzei Daužvardienei, jo sūnui Petrui - Vytau
tui, jo šeimai ir visiems Chicagos lietuviams nuoširdžią 
užuojautą reiškia

GEORGE W. DUNNE, 
President of the Board of 

Cook County Commissioners

REMK1TE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoj© 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6 |

J

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

I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI :

EUDEIKIS
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO.ĮSTAIGA

j i
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: į

j

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D |

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
I 

Telefonas: LAfayette 3-0440
i

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS Į

1u___________________ __________________ ____________________

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTj 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

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

STEP. 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 
............... ... ...........................................................................
LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS I 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COnunodore 4-2228
South Holland, Illinois
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

VITALIS ŽUKAUSKAS
SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
! BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.

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

fchieago, III. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
S ' Pradžia 4:00 vai. po pietų.
• Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

•5

NAUJIENŲ BANKETE

I Atidarymas įvyks spalio 3 d. 
Inuo 1:00 v. iki 6.00 vakaro.

Abu dailininkai pirmauja 
' moderniojo meno —kinetikos 
(ir op (optikos) -- srityse.

Išstatytieji darbai atlikti 
tarp 1968 —- 1971 metų.

Vasarely gimė 1908 m. Pees 
Vengrijoje. Budapešto univer
sitete Juokėsi medicinos, bet 
perėjo į menininko profesiją, 

į Jis turi plačią muziejų repre- 
'zentaciją.

Herbert Bayer gimė 1900 me- 
i tais Daug, Austrijoje. Gyvena 
Aspen, Colorado.

Paroda tęsis iki spalio 31 d. 
Lankymo valandos nuo ryto lt 
iki 5:30 v. v. Penktadieniais 
nuo 10 v. r. iki 8:30 v. v. Sek- 
mad. ir pirmadieniais uždary
ta. Tel. 835 — 1263. T M. Š.

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.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SET-UP MAN
For Punch Press. Shear & Press brake 
Must be experienced. Permanent 

steady worker, with good record.
MULTI ELECTRIC MFG, INC.

4223 W. LAKE ST.

for

? GRAŽIAI PAGERBĖ
1 Praeito sekmadienio, rugs. 
26 d. , vakarą Martinique salėje 
labai gražiai buvo pagerbtas 
muzikas Jonas Byanskas. Iš an
ksto buvo parduoti visi bilietai. 
Vėliau atėjusieji jau negalėjo 
šiame minėjime dalyvauti, ne
buvo vietos. Buvo minima Bya- 
hsko 50 metų muzikos darbo 
sukaktis.
Į Minėjimą ruošė kelių dirigen
tų ilgus metus vesto Birutės 
Choro nariai. Jie sudarė komite
tą šiai sukakčiai paminėti. Ko
mitetui pirmininkavo Helen ir 
Ray Pratt, o nariais buvo Ona 
Gulbinaitė - Olienė, Genovaitė 
Giedraitienė ir dainininkas Al
girdas Brazis. Sunkiausioji dar- 
jo našta krito ant Olienės pečių.

Minėjimą pradėjo komiteto 
urmininkas Ray Pratt. Keliais 
rumpais lietuviškais ir angliš
kais sakiniais jis pasveikino su
kaktuvininką ir paprašė Algirdą 
Jrazi pravesti visą minėjimą.

L-if ‘iaatvi

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALI

Namai, Žemė — Pardavim

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINĄ* 
£R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJLMAI2

DEL VKŲ INPORMACLJŲ, KREIPKITĖS J

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

girdę žmonės pradėjo prie krau
tuvės rinktis, banditai pabėgo 
nieko nepešę, o Brooks mirė 
pakeliui į ligoninę.

Greit po to trys banditai ban
dė apiplėšti Quality Food & Li
quor krautuvę, 7352 S. Halsted 
st. , bet tarnautojams paspaudus 
aliarmo mygtuką atskubėjusi 
policija vieną banditą William 
Roberts, 21, pašovė, o du pabė
go.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

f VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

MUZIKĄ BYANSKĄ įkaktuvininką pasveikino šiais; 
žodžiais: - Naujienų ir savo var
du man malonu sveikinti mus 
ziką Joną Byanską, ilgus metus 
grojusi ir kitus mokiusi groti. 
Žinau, kad muzikas Byanskas 
vadovavo ne tiktai Birutės cho
rui, bet jis vedė ir kitus chorus. 
Taip pat žinau, kad jis niekad 
neatsisakė padėti bet kuriai Chi- 
cagos lietuvių draugijai, prašiu
siai jo pagalbos. Jo nesulaikyda
vo nei šaltis, nei vasaros kait
ros. Naujienose, palyginus, aš 
darbuojuosi ne labai seniai, bet 
man teko patirti iš ponios Gu- 
gienės ir iš Dr. Grigaičio, kad 
muzikas Byanskas niekad nepa
sakė “Ne”, kai Naujienoms bu
vo reikalinga jo pagalba kon
certui ar vakarui ruošti... Nau
jienų, naujienieėių ir gausaus 
šio dienraščio skaitytojų vardu 
nuoširdžiai sveikinu sukaktuvi
ninką, linkiu jam stiprios svei
katos, kad jis dar ilgus metus 
galėtų padėti dainuoti lietuvišką 
dainą, reikalingą kovai už gim
tinio krašto laisvę...

Muzikas Charles Stephens 
trumpai pasveikino sukaktuvi
ninką ir pareiškė: - Aš labai 
džiaugiuosi, kad esu čia...

(Bus daugiau)

Kun. cinikas sukalbėjo maldą.
Brazis tuojau paprašė visus 

atsistoti ir sugiedoti Amerikos 
ir Lietuvos himnus. Dainininkei 
Giedraitienei vedant , visi sugie
dojo šias dvi giesmes. Vėliau 
Brazis perskaitė kelias telegra
mas iš Kalifornijos, New Yorko 
ir kitų lietuviškų kolonijų. Bu
vo gautas nepaprastai gražus 
ankščiau atsiųstas Dr. Petro 
Daužvardžio ir ponios Daužvar- 
dienės laiškas, sveikinantis su-, 
kaktuvininką. Jiedu palinkėjo 
Byanskui sveikatos ir pranešė, 
kad dėl ligos jis i ši
negalės atvykti, nors ir labai bū
tų norėjęs. Dr. Daužvardis, sun
kios ligos kankintas, tą pati va
karą mirė.

Pripylus taures šampano, 
pirmininkas Brazis paprašė vi
sus atsistoti ir sugiedoti ‘‘Ilgiau
sių metų”. Kartu su visais dai
navo ir Algirdas Brazis.

Vėliau Martvnas Gudelis su-

minėjimą

Kas tik turi gerą skonį,

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211. So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

I

HOME
LOANS

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

SAVINGS

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių pr»klų. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAl, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T»l. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujansi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, niinoig 60608

F- NAUJIENOS, CHICAGO », ILL,—THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1971

Jūroje organinė 
medžiaga nesugenda
W Biologinės Okeanogra

fijos programon įtraukta įdo
mi studija. Nacionalinės Moks
lo Fondacijos tyrinėtojai suži
nojo, kad organinė medžiaga, 
patekusi okeano giluiho’n, greit 
nesugenda. Jeigu nuskandin
tum į jūros dugną organinės 
medžiagos kiekį, tai ji ten bū
tu per metų metus nesugedusi.

štai kodėl: 1) šaltas vanduo,
2) sūrus vanduo, 3) didelis van 
dens spaudimas, neleidžia veis
tis bakterijoms,

Vienos mylios jūros gilumo
je metus laiko išlaikyta orga
ninė medžiaga nesugedo. To
ji medžiaga buvo sumuštinis, 
vaisiai ir kt.

Pasirodo, jog vandenynas 
neblogas preservuotojas.vra

INCOME TAX SERVICE

Paplūdimių apsauga 
kaštuos milijonus

Armijos inžinierių korpusas 
apskaičiavo, kad apsaugoti nuo 
tolimesnio ardymo trijų mylių 
plotą Michigano ežero paplūdi
mių Indianos valstybiniame ko
pų parke (Indiana Dunes State 
Park) “tuo tarpu” kaštuotų 
nuo $5.1 iki $7.5 milijonu. Ge
riausia esą būtų visą trijų mylių 
paežerės paplūdimį išpilti smė
liu. Tai būtų laikina paplūdimių 
apsauga, bet “tas planas išlaiky
tų nacionalinės paežerės natūra
linę estetinę vertybę”, pareiškė 
pulk. Richard M. Wells, Chica
gos distrikto inžinierius.

Inžinierių korpusas pradėjo 
tirti, kokias pasekmes paplūdi
mių irimui daro Michigan City 
vykdomi uosto statybos darbai. 
Michigano Ežero Federacija 
kaltina, kad uosto statybą išple
čiant tolyn i ežerą, susidaran
čios ežero vandens srovės didina 
paplūdimių eroziją (irimą).

Korpusas teigia, kad jis dar 
šį rudeni galėtų pradėti iškloti 
akmenų barjerą 
pėdų paežerės Beverly Shores. [ 
Ind. , kur ežero vanduo vra pa
daręs ko didesnę eroziją. Tąsi 
darbas kaštuotų $215,000.

Daugiausiai nuo ežero bangu 
nukentėjęs 3 mylių paežerės tar
pas į vakarus nuo Michigan Ci
ty yra inkorporuotas j planuo-i 
jamąjj nacionalini kopų parka- 
Indiana Dunes National Lake- 
shore.

Teisėjas Covelli 
išgąsdino plėšiką

Apygardos teismo teisėjas 
Daniel A. Covelli papasakojo 
reporteriams, kaip jis pirma
dienio naktį išgąsdino plėšiką.

Jis su žmona Lee pusiau de
vintą vakaro užgesino šviesas 
ir nuėjo gulti. Nieko netrukus 
teisėjas išgirdęs kažkokį garsą, 
bet pamanęs, kad tai nuo oro 
vėsintuvo, bet tuojau pamatęs 
prie jo miegamojo kambario 
durų “figūrą” elektros lempu
te besišvaistant, f

Teisėjas iššokęs iš lovos, pa
griebęs kampe pastatvtą šau- ' , tu va,- ' užtaisęs'ji; dviem patro
nais ir. tįsėjęs gyvenamąjį 
kambarį: • įžiebęsy Šviesas, kur 
pamatė išimtą langą: Tikras, 
kad plėšikas per tą langą įėjo 
ir pabėgo, teisėjas pro tą patį 
langą paleidęs vieną šūvį.

“Nors aš jo nepagavau, bet 
esu tikras, kad pekliškos bai
mės jam' įvariau”, pasigyrė 
teis. Covelli. ‘Pašaukta policija 
rado plėšiko batų padų ir ran
kų pirštų nuospaudas.

„Žymaus” gengsterio 
kuklios laidotuvės

Galas atėjo paskutiniais laikais 
buvusiam vyriausiam Chicagos 
kriminalo sindikato gangsteriui 
Felix Alderisio, pramintam 
Milwaukee Phil. Mišios už jo... 
sielą atlaikytos St. Mary katali
kų bažnyčioje, Riversidėje.

Atsisveikinti su bosu į Mont- 
clair Funeral Home buvo suva
žiavusi ko ne visa Chicagos 
gengsterių grietinėlė—“pats Big 
Tuna Accardo, Paul Ricca, Ja
mes Catura, Ross Prio, Fiore 
Buccieri ir jo brolis Frank; to
liau Frank Caruso, Joseph Gag
liano ir du gengsteriai advoka
tai Jack Cerone ir Frank Oliver.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopa mirus šaulių žvaigždės 
ordino kavalieriui, gen. kons. 
dr. Petrui Daužvardžiui vietoj 
vainiko paskyrė $25.00 Jauni
mo Centro statybai.

— Ona G. Kaulakienė, Mary 
Mišeikienė ir Vincentas Tan
kus su ponia sudaro SLA kon
vencijos svečių priėmimo ko
miteto branduolį. Konvencija 
Įvyks 1972 m. birželio 26 — 30 
d. Di-Lido viešbutyje, Miami 
Beach, Fla.

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 
' TEL. — 254-5551

4936 — 15th St., Cicero 
Tel. 652-1202

PIRKITE BE BAIMĖS

DIDELEI ŠEIMAI
N AMAS 

ant 50 pėdų kampinio sklypo netoli 
63-cios ir Kedzie Avė. Karšto vandens 
šilima gazu. Arti visokios mokyklos. 
Vyresnio amžiaus pora nori parduoti. 

Skambinkite apžiūrėjimui 
776-2225

XXXXXXXXXXXXTXXXXXYXXXXXXX
DĖMESIO!

Porčiai — Garažai su durim — 
Priestatai.

Beismantų įrengimai ir kiti įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

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

TEL. — 582-7595 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZZXXX

f

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIIYUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS,
Chicago, III. 60431 TeL YA 7JI980

HOME INSURANCE

Pirma nušovė žmogų, 
paskui paprašė pinigų

Du jauni vaikėzai apie 17 ar 18 
metų amžiaus pirmadienį dienos 
metu įėjo į maisto krautuvę prie 
6058 S. Sangamon st. ir vienas 
nė žodžio netaręs peršovė savi
ninką John Brooks, 61, per ran
ką ir vidurius; antrasis pribėgęs 
prie Brookš žmonos paklausė, 
kur jie laiko krautuvės pinigus. 
Brooks bijodamas plėšikų, nie- 

išilgai 2 000! kuomet krautuvėje nelaikė dau
giau kaip $10. Kai šaudymus iš-

Senas filmu aktorius Strother Martin

Masters Galerija
atidaro parodą

Dail. Vai. Ramonio vado-] 
vaujama Masters Gallery. 660 
Vernon Ave., Glencoe, 111. 
praneša, kad atidaroma dvie-l

• j i tt. h»en<as Tiimu aKTonus iTrorner rrmriinJŲ išgarsėjusių dailininkų Vic-jikj šiol menkai buvo žinomas, tačiau 
tor Vasarely ir Herbert Bayer 
dailės darbų paroda.

dabar jis staiga gavo pirmuosius 
vaidmenis "Cool Hand Luke" ir "True 

Grit" filmuose.

— Lena Valaitytė, gyv. vak. 
Vokietijoje, yra sparčiai ky
lanti dainininkė lengvosios ir 
pramoginės muzikos koncer
tuose taip pat yra perkamos 
ios įdainuotos plokštelės. Hans 
Henz firma ruošiasi išleisti jos 
įdainuotas dainas lietuviškai 
ilgo grojimo plokštelėje.

— SLA 200 Kuopos 50 metų 
sukakties minėjimo banketas 
įvyks spalio 3 d. 1 vai. popiet 
Detroito Lietuvių namuose. 
Bankete dalyvaus SLA prez. 
Povilas P. Dargis. Programą iš 
pildys Alice Stephens ansamb
lio solistės — Jonė Bobinienė, 
Genovaitė Mažeikienė ir Mar
garita Momkienė.

— Varnas Montessori židinė
lis ir jo puiki mažamečnj 
auklėjimo sistema buvo apra
šyta Chicago Today dienrašty
je su ten besimokančių vaikų 
nuotraukomis ir pasikalbėji
mu su židinėlio direktore Sta
se Skrebiene. Dėl židinėlio bu
vo kilę biurokratiniai ginčai 
tarp miesto institucijų.

— Aleksandras G. Kumskis, 
Chicago Parkų distrikto direk
torius ypatingiems reikalams, 
buvo pagerbtas specialioje su
eigoje “I will” pažymėjimo 
įteikimo proga. A. G. Kumskis 
pasižymėjo masinių jaunimo 
švenčių suorganizavimu ir 
joms vadovavimu. Distrikto 
žinioje yra 225 parkai ir žaidi
mu aikštės. C

— Edward J. Mankus, Alfon 
sas Žukas, George Lapinskas ir

Frank Zipolji 
“ 3208’4 W. 95th St.

GA 4-3654

5L*p fare Casualty Company

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE* 

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

LAJKRaMLAJ IR BRANGEHPntS 
Pardavimas ir Taisomas 

2646 WEST STREET 
Tek: R E public 7-1941

K. E R I N G I S 
f AU FAR MJ A SURER 9ERVIE1 
Talaoml auto stabdžiai.

4824 So. CALIF* R Ml A AME.
CHICAGO. ILL. TEL. VI 7-'

Richardas Norbut bei jų šei
mos dalyvavo metinėje Jurgi
nų parodoje Ford City preky
bos centre.

♦ 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.

3 BUTAI IR BIZNIO PATJ* 
Tvirtas namas, aluminum langai 
tus lotas. Artima vieta Marquette 
ke. $17,600.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, 
$17,000 pajamų metams. Tvari 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Ri 
pirkėjui, vertas $47,000.

7 KAMBARIŲ ŠVIESIŲ PLYTX 
RAS. Ceramic virtuvė ir vonia, 
šildymas. Garažas. Blokas nuo 
fornia, Marquette Parke. $26,50

2 BUTŲ 15 M. MŪRAS, 2 po 
Išbaigtas rūsys. Didelis garaža 
gazo šildymai. Arti mūsų. $39,

4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 
mūro garažas. Naujas gazo šild? 
Aluminum langai. Prie Maria ' 
— $42.700.

SKLYPAS 30’ su garažu prie 
quette Parko. — $10500.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patog: 
ta, rami gatvė, arti parko. $18.9

Valdis Real Estat
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir p 
gė. centrinis šildymas, garažas, B 
ten Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tu 
-klvnas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW, irei 
skiepas, garažas. Tuoj galima 1 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 1 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais : 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALT
2951 WEST 63 STREET 

- 436-7878

6 BUTU MŪRINIS, gerame stoi 
olatus sklypas, geros paj'amos. 5 
Damen apvlinkėj. — $38.000.

LABAI GERAS 10 butu mūrj 
automobiliu mūro garažas. Margu 
Parke. — Tik $89,000.

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. 
Įima gazu. centrinis vėsinimas, gr: 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, bei 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47-to 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima 
zu. aluminiiaus langai, 2 automob 
garažas, Marquette Parke. — 
$28.900.

NERIS REAL ESTAI
3009 WEST 63rd STREE1 

Tel.: 471-0321

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

garage. Mid S40’s. For anpt. cal 
725-8188 — IN 3-8534

3747 W. ADDISON STREET 
BY OWNER

OAK LAWN 
CUSTOM BUILT 

De luxe foot level 7 rooms. 
Choice Oakdale location. 

Low 40’s. 
GA 3-9290

BUILDERS AND CONTRACTOR!
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus 
su rūšių namo apšildymo pečius 
air-conditioning į naujus ir senus i 
mus. Įrengiu vandens boilerius 
stogų rinas (gutters). Darbas atl 
karnas greit sąžiningai ir garantuot 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN* AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

SKAITYK PATS IR PARAGIN
KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS


