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TURI LAIMĖTI PREZIDENTAS TfflEUKetvirtadienio rytą Marquette Parko lietuvių bažnyčia buvo 
sausakimšai pilna. Susirinko ne tiktai Chicagos ir jos apylinkių 
lietuviai paskutinį kartą nulenkti galvą tauriam, geram ir nuošir
džiam Lietuvos Respublikos generaliniam konsului Dr. Petrui Dauž- 
vardžiui, bet atvyko ir oficialūs miesto savivaldybės, tikybinių in
stitucijų ir kitų tautų, atstovai pareikšti užuojautos poniai Juzei 
Daužvardienei ir visiems lietuviams.

Marquette Parko lietuvių baž
nyčion atvyko Chicagos meras 
Richard J. Daley, didoko atsako- 
mingų miešto savivaldybės ir de
mokratų pareigūnų lydimas. 
Kartu su Daley buvo ir pulkinin
kas Reilly.

Atvažiavo didelis busas Chi
cagos miesto policininkų ir ug
niagesių atiduoti pagarbą miru
siam - nepriklausomos Lietuvos 
konsului, ilgus metus savo pa
reigas ėjusiam Chicagoje ir as
meniškai pažinusiam ne tik me
rą Daley, bet ir kitus savivaldy
bės pareigūnus.

Illinois gubernatorių Ogilvie 
laidotuvėse atstovavo ponas 
Christiansen. Atsisveikinti at
vykusių tarpe buvo Illinois kon- 
gresmanas William Murphy, 
Valdas Adamkus ir visa eilė Illi
nois senato ir atstovų rūmų na
rių.

Laidotuvėse dalyvavo veik vi
sas lietuvių diplomatinis korpu
sas. Bažnyčioje ir kapinėse bu
vo Lietuvos atstovas Washing
tone p. Juozas Kajeckas, Lietu
vos generalinis konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis, Lietu
vos atstovas Kanadoje, p. žmui-i 
džinas,, buvęs konsulas Antanąsf 
Kalvaitis ir kiti Lietuvos diplo
matinio korpuso tarnautojai. Bu
vo daug kitų tautų konsulų.

Į laidotuves atvyko ir kar
dinolas Jdhn Cody, gausios paly
dos lydimas. Jis bažnyčioje pa
sakė kalbą.

Lietuviškas mišias laikė vys
kupas Vincas Brizgys. Jam pa
dėjo visa eilė lietuvių dvasiškių : 
A. Zakarauskas, F. Mozeris, A. 
Stašys ir kt.

Bažnyčioje giedojo solistė Da
na Stankaitytė, Algirdas Brazis, 
Stasys Baras ir J. Vaznelis, ir 
jungtinis operos, “Dainavos” ir 
bažnyčios choras.

Mirusį • konsulą pagerbė Chi
cagos policijos ir ugniagesių da
liniai. Išsirikiavusi garbės sar
gyba įspūdingai atsisveikino su 
amžinastin keliaujančiu konsu
lu.

Policijos pareigūnams teko 
tvarkyti trafiką nuo bažnyčios 
iki kazimierinių kapinių. Auto
mobilių karavanas tęsėsi daug 
mylių, bet dešimtys policijos au
tomobilių vykusiai stabdė tra
fiką ir leido į kapines vykstan
tiems pravažiuoti.

Dr. Daužvardžio karstas ne
buvo velkamas į lietuvių nemėgs
tamą koplyčią, bet atlydėtas tie
siai prie Daužvardžių sklypo 
duobės ir palaidotas pagal lietu
viškas tradicijas. Ant karsto 
užpiltas Lietuvos žemės žiups
nelis.

Buvo sugiedota “Marija, Ma
rija” giesme, o vėliau Lietuvos 
himnas.

Vatikanas neprašė 
vengru malonės

ROMA. — Vatikanas atsiliepė 
į Vengrijos valdžios pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad kardinolui 
Mindszenty likusi bausmės da
lis yra suspenduojama. Vatika
no sekretoriatas paskelbė, kad 
tokio suspendavimo Vatikanas 
neprašė ir nepakeitė savo nusi-

VĖL1AUS80S ŽINIOS
♦

TORONTO. — Kanados libe
ralų partijos High Park skyrius, 
kurio valdyboje yra lietuviai S. 
Jokūbaitis ir A. Dūda, numato 
išstatyti kandidate į Ontario .par
lamentą jauną lietuvaitę Laimą 
švėgždaitę. -Rugsėjo 21 d. “The 
Globe & Mail” laikraštis pirma
me puslapyje išspausdino kan
didatės fotografiją ir gan platų 
aprašymą, ši 23 m. amžiaus lie
tuvių kilmės kanadietė esanti 
susipažinusi su etninių grupių 
poreikiais, vasaros metu vado
vavusi teisinių patarimų biurui 
Toronto miesto vakarinėje daly
je. Ji rinkimuose tikisi nugalė
ti demokratu kandidata dr. M. 
Šulmaną.

ŽENEVA. — Nusiginklavimo 
konferencija baigė savo darbą 
dėl biologinių ginklų uždraudi
mo sutarties ir įteikė projektą 
Jungtinėms Tautoms. Siūloma 
uždrausti gamybą ir naudojimą 
visų bakteriologinių, nuodingų 
dujų ir bazilų ginklų. Amerika 
jau naikina savo tokių ginklų 
sandėlius. Sovietai, irgi pažadė
jo tokius ginklus sunaikinti.

NEW YORKAS. — Tautinė 
Kinija prarado dar tris savo rė
mėjus, kurie praeityje balsuo
davo prieš komunistinės Kini
jos priėmimą: Argentiną, Mek
siką ir Ekvadorą. Prie jų gali 
prisidėti Bolivija ir Jamaika.

WASHINGTONAS. — Burma 
atmetė Amerikos pasiūlymą pa
dėti sunaikinti opiumo aguonų 
laukus, kuriuose išauginamas 
heroinui gaminti reikalingas 
opiumas.

NEW YORKAS. — Pradėjus 
artimiau bendradarbiauti Ame
rikos, Prancūzijos ir Ispanijos 
policijoms, per paskutines tris 
savaites buvo suimti 45 nar
kotikų pirkliai, jų tarpe keli 
stambūs urmo prekybininkai, 
šis narkotikų pirklių lizdas darė 
biznį šešiose valstybėse.

Perdirbs naftac
Mažeikiuose jau statomas naf

tos perdirbimo fabrikas, užimąs 
90 hektarų žemės plotą. Jo la
bai sudėtingi technologiniai įren
gimai būsią susieti tūkstančiais 
kilometrų požeminių ir antže
minių vamzdžių.

Naftai laikyti būsiąs toks di
delis bakas, į kurį turėtų tilp
ti 50-ties tonų, daugiau kaip 10 
kilometrų ilgumo cisternų. Be
tono darbams vadovaująs Hen
rikas Taurazas, o mūro darbams 
vadovaująs Petras Savickas 
(“Sovietsk. Litva”, 1971, rugp. 
25). (Lietuvos laukuose turėtų 
nepaprastai padidėti naftos tar
ša — Redk). (E) 

statymo, kuris buvo paskelbtas 
kardinolo teismo metu ir kardi
nolą pasmerkus. Todėl šis baus
mės suspendavimas liečia tik 
vengrų vyriausybę, sako pareiš
kimas, pridėjęs, kad kardinolas 
Mindszenty visada kartodavo, 
kad jis negali priimti nieko ki
to, kaip totalinį reabilitavimą.

Naša bandymu centre, Mountain View, Calif., Bandomas naujas lėktuvas, kuris pakyla stačiai į 
viršų be įsibėgėjimo ir taip pat nutupia ant žemės. Lėktuvas X-14B turi kompiuteriu įrengi
mus, kurie padeda apskaičiuoti skridimo charakteristikas kitu panašiu lėktuvų — VTOL (verti

cal take-off and landing), kurių bandymo ar konstrukcijos stadijoje yra keli modeliai.

BRITŲ SPAUDA JAU IŠAIŠKINO 
Pabėgusio rusų šnipo pavardę

LONDONAS. — Britanijos vyriausybė pripažino spaudos pa
skelbtą žinią, kad sovietų šnipas, kuris pasiprašė Londone politinės 
globos, yra Oleg Lijalin, 34 metų amžiaus. Londono laikraštis 
“Daily Express’ patyrė jo pavardę iš sovietų ambasados tarnau
tojo Vladimiro Pavlinovo, kuris neseniai atvyko iš Maskvos į 
Londoną. Jis ilgai išsisukinėjo ir nenorėjo išduoti perbėgusio 
šnipo pavardės, tačiau pagaliau pasakė, kad jo pavardė buvusi 
laikraščio puslapiuose, nes jis buvęs įveltas į eismo nelaimę. Laik
raščio bendradarbiai pradėjo vartyti senus laikraščio numerius 
ir surado trumpą žinutę, kuri aprašė sovietų prekybos atstovybės 
tarnautojo Olego Lijalino susidūrimą su policija už vairavimą 
automobilio girtame stovyje.

Tuoj po šio atsitikimo Lya
linas paprašęs politinės globos. 
Sovietai jau skleidžia žinias apie 
šį šnipą, kad jis buvęs nerimtas, 
girtuoklis, mergininkas. Britų 
spauda klausia, kodėl sovietai 
tokį diplomatą laikė Londone?

Britų vyriausybė nenusileis 
sovietų grasinimams dėl to, kad 
sovietų diplomatų planuose buvo 
atskleisti ne tik šnipinėjimo 
veiksmai, bet pasiruošimai sabo
tažo veiksmams. Sovietų agen
tai turėję planus sugadinti rada
ro stotis ir raketų puolimą pra
nešančius aliarmo Įrengimus. 
Tas sabotažo planavimas dau
giausia britų vyriausybę ir su
pykinęs.

Sovietų šnipo identifikavimas 
sukėlė abejonių, ar 34 metų vy
ras galėjo taip aukštai iškilti so
vietų KGB sistemoje ir tapti net 
tos žvalgybos įstaigos generolu, 
kaip anksčiau buvo skelbta. Fak
tas lieka, kad jis turėjo rusų šni
pų sąrašus ir daug medžiagos 
apie jų darbus.

Ne visi iš Britanijos ištremia
mi sovietų pareigūnai yra buvę 
KGB žinioje. Kai kurie diplo
matai dirbo sovietų karinei žval
gybai — G. R. U. Britų parei
gūnai paneigia sovietų tvirti
nimą, kad Britanijai šiuo skan
dalu rūpi išardyti Europos sau
gumo konferencija. Londone sa
koma, kad jei sovietai griežtai 
atsilygins, ištremdami didesnį 
skaičių britų diplomatų, tai tuo

Japonų aplinkos 
teršimo byla

TOKIJO. — Japonijos teis
mas priteisė vienai chemikalų 
įmonei sumokėti kompensaciją 
— 810,000 dolerių 77 asmenims, 
nukentėjusiems nuo tos įmonės 
pagamintų vabzdžiams naikinti 
nuodų, kurie pateko į Agano 
upę. žmonės susirgo nuo toje 
upėje pagautų žuvų, septyni as
menys mirė. Teismo priteista 
suma yra tik pusė to, ko reikala
vo nukentėjusių giminės. Įmo
nės prezidentas atsiprašė visų 
nukentėjusių ir įteikė čekius.

Japonijoje ši byla buvo pirma 
aplinkos teršimo pasėkoje. Ma
noma, kad ateityje bylų bus dau
giau, nes Japonijos pramonė ne
kreipia dėmesio j aplinką. Nu
baustos įmonės advokatai aiški
no, kad pagaminti nuodai buvo 
sudėti į tankus, kuriuos suskal
dė įvykęs žemės drebėjimas ir 
nuodai pateko upėn.

♦ Meksikoje banditai vėl pa
grobė vieno aukšto valdininko 
žmoną ir reikalauja už ją pinigų.

jie parodys, kad šnipinėjimas 
Vakaruose jiems yra svarbes
nis už konferenciją. Spauda spė
lioja, kad sovietai paprašys iš
važiuoti apie 20 britų diploma
tų.

!S VISO PASAULIO
Vakar valst. sekr. Rogers 

susitiko su 4 užsienio reikalų 
ministeriais ir įteikė Suezo ka
nalo atidarymo planą. Amerikai 
patariama paspausti stipriau Iz
raelį ir neduoti jam ginklų. Ro
gers atsakė, kol sovietai duos 
ginklų arabams, Amerika rems 
Izraelį.

Londone iš sovietų Preky
bos atstovybės pabėgo tarnau
toja moteris ir paprašė politinės 
globos.

♦ Visi Atlanto pakrančio 
Amerikos uostai buvo uždaryti 
streiko. Ramiojo vandenyno pu
sėje uostų krovikai streikuoja 
jau nuo liepos pradžios.

Buenos Aires pasaulio šach
matininku varžybose amerikie
tis Fischeris pirmą partiją prieš 
sovietų Petrosianą laimėjo. So
vietų didmeisteris pasidavė po 
40 ėjimų.

+ Nauju JAV 6-tojo karo lai
vyno Viduržemio jūroj vadu pa
skirtas admirolas Gerald Miller, 
kilęs iš Quicy, UI.

♦ Hong Konge sklinda gan
dai, kad Kinijos lėktuvas, kuris 
nukrito rugsėjo 12 d. Mongoli
joje, vežė kelis labai aukštus ki
nų valdininkus, kurie bandė pa
bėgti į Sovietų Sąjungą. Dėl to 
tris dienas buvęs sustabdytas 
visu lėktuvu skraidvmas.

4, Ar

MASKVA. — Sovietų pre
zidentas Podgomas išvyko su 
stipria delegacija į šiaurės Viet
namą. Delegacijoje yra vice
premjeras Novikovas, užsienio 
paramos biuro vedėjas Skačko- 
vas, užsienio prekybos vicemi- 
nisteris Grišinas, vicepremjeras 
Mazurovas, partijos sekretorius 
Katuševas, gynybos viceministe- 
ris gen. Sokolovas ir užsienio rei
kalu vicemin. Firjubinas.

PORT ANGELES. — Wash
ington© valstijoje dujų sprogi
mas suardė gatvę ir sugriovė 
viešbutį, sužeisdamas 31 asmenį.

SA1GONAS. — Sekmadienį Pietų Vietname įvyksta balsavi
mas, kuriame gyventojai gali išreikšti savo pritarimą ligšioliniam 
prezidentui Thieu. Jis savo kalboje į tautą ragino visus balsuoti, 
net jei lapeliai, atiduoti rinkimų butinėse, bus prieš jį arba suža
loti. Jis norįs gauti norš 50% balsų. Jis kaltino viceprezidentą Ky 
ir kitą kandidatą Minh, kad jie abu iš rinkimų pasitraukė, nors 
turėjo progą kandidatuoti. Prezidentas nurodė i paskutinių ket- 
verių metų Vietnamo laimėjimus, karinius ir ekonominius, ir 
prašė visų atlikti pareigas sekmadienio rinkimuose. Kartu su 
Thieu trumpai kalbėjo kandidatas į viceprezidentus Van Huong. 
Jis kaltino opoziciją smurto veiksmais, kurie įmanomi užfrontėje, 
kada kareiviai laiko frontą. Demonstracijos esančios durklas ka
reiviams į nugarą

Thieu priešai, sušaukę mitin
gą stadijone, kur dalyvavo ir vi
ceprezidentas Ky, ragino visus 
boikotuoti rinkimus ir vadino 
Thieu diktatorium. Ky savo kal
boje reikalavo nepriimti rinki
mų, kuriuose yra tik vienas kan
didatas, rezultatų.

Ketvirtadienį prieš rinkimus 
pasisakė ir komunistų delegaci
jos Paryžiaus taikos konferenci
joje, kartu kaltindamos ir Ame
riką, kuri remianti Thieu. Ame
rikos ambasadorius Porter atkir
to, kad komunistai šiandien yra 
toliau nuo laimėjimo negu bet 
kada anksčiau, todėl tokie di
deli žodžiai atrodo nemaža pre
tenzija, Jis patarė komunistams 
žiūrėti į klausimą realiau.

Užsienio stebėtojai apie rin
kimus galvoja, kad Thieu laimės, 
nežiūrint į didelę jo priešų agi
taciją. Gyventojai jam pareikš 
pasitikėjimą, ties Thieu laikais 
gyvenimas miestuose ir kaimuo
se tapo saugesnis. Miestuose 
Thieu gaus mažiau balsų, tačiau 
tirštai apgyventi kaimai, kuriuo
se yra mažiau spaudos ir politi
ku, atiduos balsus už valdžia.

Valdžios aparate yra virš 
200,000 valdininkų. Visi 44 pro
vincijų viršininkai yra Thieu rė
mėjai. Kariuomenėje yra virš 
milijono vyrų, Savisaugos dali
niuose — pusantro milijono, .pri
dėjus skaitlingą policiją jau su
sidaro nemažas Thieu balsuoto
jų blokas. Daug prisideda ir ži
nojimas, kad Amerika atims sa
vo ekonominę paramą, jei įvyks 
chaosas ir Thieu nuvertimas. 
Amerika siekia kuo greičiausiai 
išeiti iš Vietnamo, o kelias at
gal yra tik per Thieu ir jo val
džios aparatą. Nors nie
kas jo labai negerbia ir nemyli, 
be Thieu šiuo metu sunku ap- 
seiti, nes jis reiškia pastovumą 
ir tęstinumą.

Lenkijos spauda 
apie šnipus

VARŠUVA. — Rytų Europos 
spauda, ypač Lenkijoje ir Veng
rijoje, rašo apie Britanijos įsa
kymą išvažiuoti sovietų diplo- 
matams-šnipams, kaip apie Va
karų Valstybių bandymą boiko
tuoti Europos įtempimų mažini
mą. Amerikai ir Britanijai ne
patinkąs vokiečių-sovietų santy
kių pagerėjimas, todėl Amerika 
bandanti sabotuoti tą atoslūgį, 
kuris ypač pasireiškęs po kanc
lerio Brandto kelionės pas Brež
nevą Į Krymą.

Diplomatų ištrėmimas buvęs 
gerai apgalvotas žygis, politinis 
veiksmas, nes Vakarai esą pa
nikoje dėl galimo Vokietijos su
sitarimo su Rytais.

Nesibaigia gandai 
apie Kinijos Įvykius

HONG KONGAS. — Kinija 
atšaukusi savo metinį revoliuci
jos dienos paradą, atšaukė ir iš- 

■ vakarėse visada buvusį balių, 
kuriame dalyvaudavo visi vy
riausybės ir partijos vadai, šiais I 
metais vietoje banketo tebuvo 
90 min. priėmimas, kuriame ne
buvo premjero Chou En Lai ir 
nebuvo jo įprastos kalbos apie 
Kinijos laimėjimus ir politiką. 
Pernai iš 21 politbiuro nario ban
kete dalyvavo 14, o šįmet tik du 
— viceprezidentas ir viceprem
jeras.

Korespondentų dėmesį atkrei
pė Mongolijos, paskelbta žinia, 
kad rugsėjo 12 d. naktį Kinijos 
karo aviacijos lėktuvas giliai įs
krido "f Morigolijosr-erdvę ir su
dužo apie 80 mylių nuo Sovietų 
Sąjungos sienos. Visi devyni 
lėktuvo Įgulos nariai žuvo. Mon
golijos valdžia leido Kinijos di
plomatams nuvykti į nelaimės 
vietą, tačiau kartu pareiškė Ki
nijai protestą ir paprašė pasi
aiškinimo.

Varšuvoje kinų ambasada su
rengė šventės proga iškilmingą 
priėmimą, tačiau 48 vai. prieš jį 
iš stiklinių vitrinų prie įėjimo Į 
ambasadą buvo išimti premjero 
Chou portretai ir pakeisti kimi 
pramonės fotografijomis. Tas 
sukėlė komentarų, kad. gal būt, 
Kinijoje yra bandoma “išvalyti” 
pati premjerą Chou. Neaišku ir 
kodėl apie lėktuvo nelaimę Mon
golijoje visas dvi savaites buvo 
tylima. Nors ir pavėluotai apie 
nelaimę pirma paskelbė rusų 
“Tass” agentūra.

Pasitraukė negras 
diplomatas Bunche
NEW YORKAS. — Ilgametis 

Jungtinių Tautų generalinis pa- 
sekretorius, U Thanto padėjėjas 
politiniams reikalams, dr. Ralph 
Bunche, Amerikos negras, pasi
traukė iš pareigų. Jis yra 67 me
tų amžiaus, serga inkstų liga ir 
širdimi, be to šią savaitę nusi
laužė, krisdamas iš lovos, ranką.

Bunche gavo 1949 m. Jungti
nių Tautų tarpininko arabų-žy- 
du konflikte vieta, kai atentate 
buvo nušautas švedų diploma
tas grafas Bernadotte. Už sa
vo darbą Viduriniuose Rytuose 
jis buvo apdovanotas Nobelio 
taikos premija. Prezidentas 
Johnsonas jį kvietė valstybės pa- 
sekretoriaus vietai, tačiau Bun
che atsisakė, tardamas, jog ne
nori gyventi Washingtone rasi
nės segregacijos atmosferoje.

♦ Tropikų audra prie Pakis
tano krantų sunaikino virš 1.000 
namu.

Belfaste buvo nušautas vie
nas britų kareivis, du civiliai su
žeisti.



JURIJUS STUKALICIUS

(Tęsinys)
Kodėl stumbras, pergyvenęs 

juos visus, išsilaikė iki šių lai
kų?

Gyvulių oazė — Baltvyžio gi
ria — išgelbėjo stumbrą savuo
se neišbrendamuose tankumy
nuose, o jis, pasirinkęs ją savo 
buveine ir patekęs žmogaus glo- 
bon; išgelbėjo girią nuo galuti
nio jos išnaikinimo. Vienok, ne
žiūrint į stumbrų apsaugą, skai
čiavimas jų pavieniui (nuo gal
vos), buvęs netikslus ir iškrai
pė tikrąjį jų skaičių. Pavyz
džiui, 1795 m. buvo 700 stum
brų, 1857 m. — 1898, nuo 1872 
m. jų skaičius sumažėjo iki 538 
ir 1914 m. beliko 733 stumbrai. 
Trėmimais, kartuvėmis, krauju 
ir ugnimi buvo nuslopintas 1863 
metų sukilimas Lietuvoje, Len
kijoje ir Gudijoje. Baltvyžio gi
rioje laikėsi keli sukilėlių būriai, 
kuriuos, norėdami išnaikinti, ru
sai padogė girią. Gaisre tada 
žuvę virš 1,000 stumbrų.

I-jo pas. karo metu vokiečiai 
n£ tik iškirto dalį Baltvyžio gi
rios (didįjį Hainavos mišką), 
bet ir išskerdė šimtus stumbrų 
maistui, o keletą porų pagavę 
išsiuntė į Vokietijos zoologijos 
sodus. Laike paskutinės medžio
klės, gaudant stumbrus, žuvo 
keletas kareivių. Sužeistas ar 
suerzintas stumbras, kaip ir šer
nas, nesigelbėja bėgimu, bet 
puola priešą.

Po karo stumbrų grąžinimo 
klausimas buvo svarstomas net 
Tautų Sąjungoje ir rezultate bu- 
vo-sudaryta stumbrų apsaugai 
Tarptautinė Draugija. Bet štai, 
1921 m. vasario 9 d. buvo bra
konieriaus surasta ir užmušta

patelė.

ĄŽUOLAS 
braidžiojanti stumbro 
Tiktai 1929 m. Varšuvos žvėry
nui, su pagalba vyriausybės, pa
vyko nupirkti iš Vokietijos to
kius 4 stumbrus, kurie jau ne
bedavė prieauglio, ir grąžinti 
juos į jų tėvynę — Baltvyžio 
girią.

Dažnai pasitaiko, kad rujos 
metu stumbrai, susivaržę dėl 
patelės, kovoja. Daugtomiuose 
Baltvyžio girios metraščiuose 
yra aprašyta viena atkakli ko
va, kuri vyko 1935 m. tarp stum
brų Boruso ir Berensono dėl jų 
išrinktosios patelės Silvos. Bo
rus svėrė “tik” per 1,000 kilo
gramų. Tačiau tas svoris netruk
dė jam laisvai judėti. Jis, kaip 
ir visi stumbrai, buvo judrus, 
vikrus ir greitas. Berensonas 
jam nenusileido, šių milžinų ko
va tęsėsi 9 valandas ir buvo gir
dima už keliolikos kilometrų. 
Nuo jų pabėgo meškos, lūšiai, 
šernai... ir dar toliau nuo jų nu
skrido mėgstą ramybę juodieji 
gandrai, kurie suka sau lizdus 
tik Baltvyžio girioje. Norėda
mi nutraukti “dvikovą”, prižiū
rėtojai kūrė laužus iš žalių eg- 
lėšakių aitresniems dūmams, 
šaudė, raketas leido, bet stumb
rai i tai nereagavo. Buvo iš
šaukti gaisrininkai iš Bieloviežo 
miestelio, bet ir vandens švirkš
timu negalėjo išskirti kovoto
jus. Nežinia, kuo būtų pasibai
gusi kova, jei Berensonas nebū 
tų prignybęs užpakalinę koją 
kelme. Borus, įsibėgėjimui at
sitraukęs atbulas ir panarinęs 
galvą puolė Berensoną, kad ga
lėtų suduoti jam paskutinį, mir- 
tiną; smūgį. Nuo pirmojo smū
gio — Berensono koja lūžo, o

Nuo
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“Xiu ~ rmtu ra£U iaml Mackevičius atsisveikina
Stumbro liežuvis irgi turi ypa- Į 

tingą jėgą, kuriuo žiemos metu į 
praeidamas jis nulaižo nuo šim
tamečių ąžuolų žievę. Dar 16-me 
šimtmetyje N. Gussovskis savo 
knygoje, parašytoje lotynų kal
ba “Stumbrų rūšys ir j ų medžio- 
jimas”, perspėja medžiotojus, 
kad stumbras galįs “nulaižyti” 
juos nuo arklio ir sumindžioti.

Prižiūrėtojas, norėdamas nu
šauti Berensoną, visiškai- užsi
miršęs apie stumbrų liežiuvio 
jėgą, beskubėdamas pribėgęs 
per arti. Merdėjantis Berenso
nas stryktelėjęs ir “nulaižęs” 
nuo jo kojos batą ir raumenį iki j 
kaulo. O Borusas šniršdamas iš 
pykčio pranyko su Silva tanku
myne. Stovėjusi nuošaliai Sil
va, ramiai sekusi imtynes ir 

laukusi nugalėtojo. Vėliau, Bo
rusui nebebuvę varžovo. Jis, kaip 
ir visi stumbrai, turėjo plačią 
krūtinę, milžinišką galvą, tvir
tą sprandą. Nuo stiprios kaktos 
driekėsi žemyn ilgi, tamsiai ru
di karčiai, uždengdami krauju 
pasruvusias piktas akis, o po 
smakru kabojo vešli, garbano
ta, beveik asiriška barzda.

Po II-ojo pas. karo, girioje su
skaičiuota 16 stumbrų, bet jų 
tarpe jau nebuvo senojo Boru
so; jis ir kiti 7-ni stumbrai 1943 
m. krito nuo vokiečių kulkų.

Nėra abejonės, kaip A. Ka
naevas rašo: “Dabar, Baltvy
žio girioje dirba moksliniai dar
buotojai: zoologai, botanikai, 
dirvožemio tyrinėtojai, medžio
klės žinovai. Bet tai yra tik 
tarnautojai: nejautrūs, nepasi- 
šventę ir abejingi savo srities 
žinovai, kurie atlieka savo užduo 
ti ne iš įgimto pasišventimo at
sidavę mokslui sekti gamtos pa
slaptis.

Baltvydžio girioje miršta “Jo
gailos ąžuolas”. Tuo tarpu ne
toli Lenkijoje, Kielcų rajone kal
nuose, gyvuoja dvigubai už jį 
senesnis “Bartėk” ąžuolas, 23.5 
metrų aukščio, 13,5 metrų apim
ties prie žemės, kurį 12 vyrų 
vos apkabina. Matyti todėl, kad 
1,115—metis “Bartėk” prižiū
rimas, jo drevės užcementuoja
mos ir žievė daugelyje vietų jau 
užlopyta, gal todėl... Kai sovietų 
spauda 
Raiste” 
lą, nei 
jis 600

Velionio P. Daužvardžio pas
kutinės valios vykdytojo Mečio 
Mackevičiaus, Lietuvių Teisin
inkų Draugijos centro valdybos 
pirmininko 1971 m. rugsėjo 29 
d. Marquette Parko lietuvių ka
talikų bažnyčioje atsisveikinimo 
žodis:

Mieli tautiečiai,
Atėjome pasakyti paskutinį su
diev iškiliajam Lietuvių Tautos 
sūnui, Suvereninės Lietuvos
valstybės ilgamečiu! aukštam
pareigūnui, reto pasišventimo, 

j darbštumo ir sąžiningumo put- 
riotui, kuriam tarnyba savo tau- 

- Į tos laisvei ir laimei buvo asmens 
gyvenimo įprasminimas.

Lietuvių gi valstybės ir tau
tos laisvės sutemų ir kančių me
tais velionis, kaip Laisvojo Pa
saulio pripažintas de jure egzis
tuojančios Lietuvos generalinis 
konsulas, visiems lietuviams, 
tremty ir pavergtame krašte, 
buvo tėvynės meilės, kovos už 
jos laisvę ir nepriklausomybę 
šviesus simbolis ir ryškiausias 
politiko intelektualo kovotojo 
pavyzdys. Dėl to, velionis buvo 
visų labai vertinamas, gerbia
mas ir mylimas.

Per ankstyva ir greita jo mir
tis visus mus giliai palietė ir ne
atitaisomai nuskriaudė. Paliko 
nejauki, slegianti tuštuma... Kas 
esamose politinėse sąlygose 
konsulą Dr. Petrą Daužvardį ga
lės pakeisti, pavaduoti? Kas at
sivėrusią tuštumą užpildys?

Neliesdamas formalinės poli
tinio klausimo pusės, manau, 
kad, bent dalimi, kas nuo mūsų 
visų priklauso, skaudžią ir liūd
ną tikrovę galime sušvelninti, 
išlyginti, brangų jo atsiminimą 
tautoje išsaugoti, jeigu: protu, 
valia, patriotine širdimi, nelyg
stamu tikėjimu ir pasiaukojimu 
—paseksime velionio gyveni
mo, darbų ir pastangų paliktą 
pavyzdį, kaip tauraus lietuvio 
ir žmogaus nerašytą testamen
tą.

Visų liūdinčių lietuvių vardu 
išreiškiu gilią ir nuoširdžią 
užuojautą mūsų didžiai gerbia- 1

inai velionio žmonai, jo visai 
šeimai, giminėms ir artimie
siems.

Toliau, atsisveikinimo žodį j 
tarė Lietuvos Atstovas min. Ra
jeckas, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. Dr. Kazys Bobelis 
ir Lietuvių Bendruomenės ats
tovas Jonas Jasaitis.

GIEDRAITIENĖ DAINAVO BYANSKO DAINĄ
Gražiai pakalbėjo ir padaina

vo Juozas Brazys ir Albina 
Kasparaitė Reuther. Kiekvienam 
minėjimo dalyviui ilgai skam
bėjo Brazio žodžiai:.—Tais lai
kais mes buvome gražūs ir jau
ni, o dabar mes tiktai... gražūs.

Dainininkai ne jauni, bet du
etą jiedu nepaprastai gražiai su
dainavo. Salė labai šiltai jiems 
paplojo.

Turiningą kalbą pasakė mu
zikas ir muzikologas Juozas Ži
levičius. Apie patį sukaktuvinin
ką susirinkusiems jis pripasako
jo žymiai daugiau, negu bet ku
ris paskiras svečias žinojo. Aš
tuoniasdešimt metų sulaukusio 
Žilevičiaus kalba bus atspaudin- 
ta Naujienose, kad platesni Am
erikos lietuvių sluoksniai galė
tų pasiskaityti apie inž. Byansko 
gyvenimą ir mėgiamą muziką. 
Prof. Žilevičius prižadėjo kalbą 
parašyti ir atsiųsti.

Buvusios Alice Stephens dai
nininkės susirinko prie garbės 
svečių stalo ir muzikui Byans- 
kui gražiai padainavo “Apynė- 
ii”.

Pasibaigus dainoms, muzikui 
Byanskui buvo įteikta. Birutės 
Choro bronzinė lentelė sū reik
šmingu įrašu, o vėliau Betty 
Philips įteikė dar gražesnę len
telę Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo vardu.

daini-

prie 
prie

užtraukė “Nulėk 
gimtąją šalį...” Tai 
Bvansko sukurta •z
paties parašytos

Tęsiant toliau muziko Jono 
Byansko pagerbimą, Algirdas 
Brazis, trumpai nupasakojęs Bi
rutės Choro istoriją, paprašė at
sistoti visus tuos dainininkus, 
kurie dainavo prie Miko Petrau
sko, Birutės choro pirmojo or
ganizatoriaus. Atsistojo trys 
dainininkai. Jų tarpe buvo An
tanas Stankus ir dar dvi 
ninkės.

Atsistojo dainavusieji 
Sarpaliaus, prie Kvedaro,
Pociaus ir kitų dirigentų. O kai 
paprašė atsistoti tuos, kurie dai
navo prie dirigento Jono Byan
sko, tai atsistojo beveik pusė sa
lės. Žinoma, stovėjo ir tie, kurie 
dainavo prie kitų dirigentų.

Vėliau dainininkė Genovaitė 
Giedraitienė 
balandėli į 
buvo paties 
poezija ir jo
gaidos apie gimtinį jo kaimą.

Pačią pagrindinę ir gražiausią 
kalbą sakė keliautojas Dan Ku
raitis. Šiomis dienomis visas jo 
kalbos tekstas bus paskelbtas 
šiame dienraštyje.

Christina Bartulis Lindquist 
padainavo vengrų čigonų dainą, 
kurią muzikas Byanskas ne vie
ną kartą jai yra padėjęs dainuo
ti, jai akompanuodamas. Vėliau 
Christine dar padainavo ištrau
kas iš operos.

rašė apie “Baltgudijos 
esantį “Lelčicko“ 'ąžuo- 
žodžiu neužsiminė, kad 
metų amžiaus, 31 me

tro aukščio ir 5.5 metrų apim
ties, tik nuoširdžiai pasigyrė, 
kad jis turi 28 kubametrus mal
kų.

A. Kanaevas džiūgaudamas 
giriasi, kad girios sargai įmeta 
į žardienas stumbrų mėgstamą 
maistą: gluosnių ir drebulių ša
kas. O kur gi jų mėgstamas pa
šaras — zubro žolė, ten pat gi
rioje auganti? Dabar jinai ren
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karna ne stumbrams, bet eks
portui, nes jos pareikalavimas 
didelis: viso pasaulio vyno da
ryklų. Senovėje, kai kurių gen
čių jinai buvo laikoma — šven
ta. Be malonaus kvapo, jinai 
turi gaivinančią ir žadinančią 
savybę, todėl ji buvo naudoja
ma įvairioms ligoms gydyti.

• u

Įdomu, kad dabar stumbrai, 
kaip rašoma, pamatę prižiūrė
tojus, bėga nuo jų (atrodo, iš 
įniršimo). Kodėl praeityje į gi
rininkų šauksmą, jie ramiai iš
eidavo iš tankumynų ir eidavę 
prie jiems prirengto ir paduoto 
pašaro. Dabar ne žmogus nuo 
stumbro bėga, bet stumbras nuo 
prižiūrėtojo. Ypač būdinga, kad 
“dabar rezervato mokslininkai 
nustatė, jog bandos vadovais 
yra ne pajėgiausieji stumbrai, 
bet patelės “Belužka” (jei būtų 
Beluška? — baltoji) ir “Berez- 
ka (berželis).

Kokią išvadą galima padaryti 
iš šio “mokslinio ekspertų atra- 
dymo”? Juk nuo amžių jau ži
noma, kad ne tik pajėgiausieji, 
bet ir bendrai stumbrai iš pri
gimties mėgsta vienumą: nie
kuomet jie nebuvo išimtinai va
dovais bandos — vedžiodavo šei
mą tik patelės su mažamečiais 
vaikais. Ir gudų folklore yra 
tūkstantmetė patarlė: “Vieni 
šas kaip stumbras”.

Stumbras atrodo yra užsitar
navęs garbingesnės vietos, (kaip 
pvz. erelis ar liūtas), — užsitar
navęs tapti valstybine ar tauti
ne emblema. Tad nestebina, 
kad jis tapo Minsko auto gamy
klos — pirmojo pokarinio penk
mečio padaro — etikete, patekęs 
ant gremėzdiškų stachanovietiš- 
kų sunkvežimių dangčių. Argi 
bendrą inteligencijos išsekimą 
nerodo — parinkti Stumbrių 
vardai. Jie tinkamesni vištoms, 
o ne stumbrų patelėms, o ypač 
netinka Borusui ar Berensonui.

Laisvai vertė Z. Dalėnas
(NRS)

Pasibaigus dovanų įteikimo 
ceremonijoms ir paaiškinus pu
blikai, kas prie garbės stalo buvo 
daroma ir sakoma, Algirdas 
Brazis paprašė patį sukaktuvi
ninką pasakyti kalbą.

Prie mikrofono atsistojęs 
Byanskas tarė šiuos žodžius:.

—Mieli rengėjai, programos 
dalyviai ir brangūs svečiai^

Esu sujaudintas šiomis iškil
mėmis. Dėkoju visiems, nepasi
gailėjusiems įdėti tiek daug 
triūso, ruošiant šį minėjimą.

Nuoširdžiai tariu visiems 
ačiū, ačiū.

Vėliau tuos pačius sakinius 
pats Byanskas išvertė angliškai.

Iškilmes baigė komiteto pir
mininkas Ray Pratt.

Minėjimas buvo skoningai 
suorganizuotas. Visi pripažino, 
kad p. Olienė įdėjo nepaprastai 
daug, gerai apgalvoto ir kruop
štaus darbo. Minėjimo dalyviai 
jai pasiliks dėkingi.

Reporteris

33 vėjo malūnai
Don Kichoto garbei

Vidurinėje Ispanijoje, Monte 
del Cuervo apylinkės aukštumo
se, kaip turistinė atrakcija nu
matyta restauruoti 33 senus vė
jo malūnus ir kiekvieną jų pro
jektuojama pavadinti atskiros 
Europos valstybės (krašto, ša
lies) vardu.

Kiekviena šalis (valstybė) sa
vo malūno vidų- įrengs pagal sa
vuosius papročius ir savo skonį. 
Kaip žinia, prie Monta del Cuer- 
va nemirštamasis Cervanteso he
rojus, liūdnojo veido riteris Don 
Kichotas iš La Mančos, kovojo 
su vėjo malūnais. < (kp)

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

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė su kokteiliu S8.00 asmeniui.
Šokiams gros George Joniko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739-S. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608 arba telefonu; HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame i
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA ,

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

Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. popiet

-—-'

BROOKLYN, N. Y. 11218 485 MCDONALD AVE. —. IN 7-6465
NEW YORK 3, N. Y. 78 SECOND AVENUE OR 4-1540
NEWARK, N. J. 378 MARKET STREET — Ml 2-2452
SOUTH RIVER, N. J. 41 WHITEHEAD AVENUE CL 7-6320
UTICA, N. Y. 963 BLEECKER STREET — RE 2-7476
FARMINGDALE, N. J. FREEWOOD ACRES — 343-0494
PHILADELPHIA U, PA. 631 W. GIRARD AVENUE PO 9-4507
ALLENTOWN, PA. 126 TILGHMAN STREET HE 5-1454
LOS ANGELES 4, CAU 159 So. VERMONT AVENUE DU 5-6550
CHICAGO 22. ILL. 1241 NO. ASHLAND AVENUE — *\ HU 6.2818
CHICAGO, ILL. 60629 2608 W. 69th STREET —- 312 — WA 5-2787
BALTIMORE 31, MD. 1900 FLEET STREET — DI 2-4240
BUFFALO 12, N. Ym 701 FILLMORE AVE. — TX 5-0700
DETROIT IX MICH. 11601 JOS CAMPAU AVENUE — 365-6780
HARTFORD 6, CONN. 122426 HILLSIDE AVE 249-6216
JERSEY CITY, N. J. 219 MONTGOMERY ST. — HE 5-6368
SYRACUSE, NL Y. 13204 515 MARCELLUS ST. 475-9746
CLEVELAND 13, OHIO 1028 KENILWORTH AVENUE —- PR 1-0696
HAMTRAMCK, MICK 11339 JOS CAMPAU AVENUE 365-6740
SO. BOSTON, MASS. 396 WEST BROADWAY AN 8-1120
TRENTON 10, N. J. 11S2 DEUTZ AVENUE a—• EX 2-0306
RAHWAY, K J 47 E. MILTON AVE. — 381-8997
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“UŽBURTOS
Kai nauja knyga ateina į mū

šy lietuvišką pasaulį, reikėtų tą 
dieną atžymėti didžiąją raide, 
o autoriui suruošti knygos gim
tadienį. Juk visos emigracijoje 
gimusios lietuviškos knygos yra 
daugelio autorių nemiegotų nak
tų, nuo poilsio nutrauktų valan
dų darbo vaisius. Ne vieną nak
telę, manau, prie savojo kūdikio 
— “Užburtų kanklių” .— yra 
praleidusi ir Vanda Vaitkevičie
nė - Frankienė. Ir tai nėra pir
masis jos kūrybos kūdikis.

Vandos Vaitkevičienės “Už
burtos kanklės” yra pasakojimai 
apie senovę. Sumaniai pavadin
ta. Pasakojime nebūtina rem
tis liaudies legendomis, padavi
mais. čia daug autoriui laisvės. 
Knygoje 17 pasakojimų. Dalis 
pasakojimų — mitologiniai: “Že
myna”, “Medvėgalis ir Šatrija”, 
‘‘Deivės Medeinės giria”, “Bang- 
piūčio kerštas”. Dalis — tauto- 
tyriniais galima vadinti: “Line- 
lė audėja”, “Užburtos kanklės”. 
Trečioji grupė — religiniai: 
“Šventasis karalaitis”, “Balto
sios lelijos”, “Dievai nepasiprie
šino”. šis (“Dievai nepasiprie
šino”) pasakojimas vaizduoja 
lietuvių tautos didelę kryžkelę: 
pagonybės ir krikščionybės susi
tikimą. Šia tema yra rašę dau-

KANKLĖS”
gelis lietuvių rašytojų. Tai dra
matinė tautos situacija, žinant, I 
kokiom priemonėm krikščiony
bė j Lietuvą atėjo. Pasakiškuo- į 
se pasakojimuose galimas ir toks 
sprendimas, kokį Vanda Vaitke-i 
vičienė padarė. Kitos rūšies Ii-, 
teratūroj, ypač draminiame vei-1 
kale, sprendimas būtų daug i 
komplikuotesnis.

Vaizduojamieji senovės lietu
viai yra daukantinio tipo: geri, 
darbštūs, švelnūs, patriotai. Ar 
tai atitinka istorinę tiesą — nė
ra svarbu. Juk tai pasakojimai.

Ar per didaktiką, kuri jaučia
ma pasakojimuose, nenukenčia 
literatūrinis įtikinamumas, taip 
pat nesvarstykime. Kad ta se
novė Vandos Vaitkevičienės nu
piešta šviesiom spalvom — tai 
jos, autorės, teisė. ,Ji taip no
rėjo. Rašytojui mokytojui la
bai sunku išvengti didaktinio 
momento vaikų knygose. “Už
burtose kanklėse” tačiau tas di
daktinis momentas daugiausia 
išplaukia iš pačių vaizduojamų 
chadakterių. Ir tai jau yra ge
rai.

Knygų iliustracijas galima 
vertinti dvejopai: kaip knygos 
puošmeną ir kaip knygos papil
dymą. Maži vaikai mėgsta kon
kretumą : paliesti, pačiupinėti,

Vanda Frankienė - Vaitkevičienė

Profitable 
Partnership

your savings 
and our interest

STANDARD 
FEDERAL?

SA^GS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4152 Archer Avenge at Sacramento © Chicago, El. 80632 ♦ 847-1140

ASSETS OYER $155,000,000* RESERVES OVER $13,500,000.
OFFICE HOURS:

Monday. Tuesday. Thursday and Friday, 9 A.M. to B P.H.
. Saturday. 9 A.M. to Noon « Wednesday. No Business Transacted

INSURED*

CR ANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

on 
investment 

account

mokama dvieju 
mėty certifi

es ta m s. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

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

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

BALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

pamatyti. Mažamečiams vai
kams iliustracijos, kaip pasako
jimo papildymas — būtina. Su
augusiųjų knygoms to nereikia. 
Čia gali būti iliustracija kaip 
puošmena, ornamentas, nieko 
bendro su turiniu neturintis. Ki
tas dalykas, kokios iliustracijos 
vaiką prie knygos pririš — rea
listinės, modernios ar “cartooni- 
nės”. Aprašant Lietuvos seno
vę, Lietuvos paukščių ar žvėre
lių gyvenimą — netiks moder
nios, ypač vaizduojant senovę, 
šių žodžių autorė savo laiku la
bai atidžiai sekė amerikiečių vai
kų knygelių iliustracijas. Rezul
tatai tokie: 55% iliustracijų — 
realistinės (gamta, istoriniai pa
sakojimai, pasakos), 35% “car- 
tooninės” (visokių nuotykių, 
ypač žvėrelių ar paukščių gyve
nimo knygelės) ir 10% moder
nios.

“Cartoon” tipo (karikatūri
nes) iliustracijas mėgsta visi 
vaikai, bet jos tinka tik nuoty
kių knygoms. “Užburtų kank
lių” dailininkės Mercedes iliu
stracijos, atitinkančios knygos 
tekstą, yra realistinės ir vaiz- 
duojamajai senovei labai tin
kamos.

Kokias knygas mėgsta vaikai ? 
Stebint, ką mėgsta skaityti ang
liškai (taip mėgsta ir lietuvių 
vaikai, nes ir jie lanko ameri-

(kiečių mokyklas), galima mė- kuopa visais būdais remia liet- kuopa. Ji spalio 23 d. Balio Pa- 
i ginti taip klasifikuoti: mažiu- 
I kaj — visi mėgsta “fairy tales” 
— pasakas; vyresni “juvenile 

I fiction” — lengvos novelės;
, “mysteries” — intriguojantys 
I nuotykiai, paslaptingi pasakoji- 
I mai, “ghost — stories — apie 
I dvasias (kai kurios netinkamos 
i vaikams dėl perdidelės įtam
pos), short stories — beveik ati
tinka mūsų novelės sampratai. 
Bet, kokia bebūtų knyga, jie ieš
ko “action”. Tai būtų stiprios 
intrigos reikalavimas. Papras
tai kalbant, noras sužinoti 
bus toliau.

Ar “Užburtos kanklės” 
kams patiks? Taip. Jos 
“mysteries” savybių. Kai ku
rie pasakojimai turi stiprią in
trigą, pav., Linelė — audėja”, 
“Bangpiūčio kerštas”.

Vyresnieji (knyga daugiau ir 
taikoma jiems) ir laisvai lietu
viškai kalbantieji pajėgs skai
tyti be tėvų pagalbos. Mažesnie
siems reikės kaikurių žodžių pa
aiškinimo. Bet tai ne yda. Pa
žiūra, kad autoriai turi taikytis 
prie mažo vaikų žodyno, nėra 
gera. Jei kalba gera, jei saki
niai sklandus, jei žodžiai parink
ti tinkami, jei intriga įdomi ir 
tema nauja, vaikai skaitys kny
gą kad ir su retesniais žodžiais. 
Ir negerai daro tie, kurie sąmo- 
ninkai skurdina - kalbą. Auto
riai, kurie tyčia skurdina kal
bą, daro žalą ne tik vaikams, bet, 
apskritai, literatūrai. Vaikų kny
gelėse svarbu, kad žodžiai bū
tų tinkamai perduoti. Amerikie
čių mažamečių vaikų knygose 
yra daug daugiaskiemenių ir re
tesnių, ne kasdieniškų žodžių. Ir 
vaikai juos išmoksta be sunku
mų, nes jie perduoti vaikams su
prantama forma. Gerai padarė 
Vanda Vaitkevičienė, kad ji “ne- 
skriningavo” lietuvių kalbos.

Vaikai priims knygą dar ir dėl 
to, kad pasakojimai vaizdingi, 
temos naujos. Kalba labai tai
syklinga. Už ją Vandą Vaitke
vičienę norisi paglostyti. Tokios 
knygos, kaip “Užburtos kank
lės”, labai reikėjo. Tokią turime 
ir savo vaikams nupirkime.

Stasė Petersonienė

uviškus reikalus.
Mūsų kuopa nėra kokia išimren«ia vakarienę 

tis: lokių kuopų ir viename iri 
kitame Susivienijime yra nema
žai ir jų bendras įnašas lietuvy
bės palaikymui yra gana dide
lis. Todėl ir sakau, kad daromi 
priekaištai Susivienijimams, 
kad jie mažai teprisideda prie 
lietuvybės palaikymo, yra mpa-

kaip

vai- 
turi

Kadangi, kaip minėjau. Susi
vienijimų kuopos iš surenkamų 
iš narių mokesčių tepasitaiko 
tik trupinius, o viską siunčia 
centrams draudimo reikalams, 
tai kuopoms tenka ieškoti kitų 
šaltinių savo iždams padidinti. 
Tokių šaltinių ieško ir mūsų

1971 PLYMOUTH CRICKET

AR TAI VISIEMS TAIKOMA?
Dėl daromų priekaištų Amerikos lietuvių Susivienijimams

Pastaruoju laiku lietuvių sp
audoje vis dažniau ir dažniau 
kartojama, jog lietuvių susivie
nijimai (turima galvoje Lietu
viu Romos Kataliku Susivieni
jimą ir Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje: sutrumpintai —
L. R. K. S. A. ir SLA) nieko ne
duoda arba labai mažai teprisi- 
deda prie lietuvybės išlaikymo, 
nežiūrint to, kad jie turi po tris 
milijonus dolerių su viršum. 
Tuo tarpu naujai susikūrusios 
institucijos— fondai, klubai, 
sąjungos - stipriai remia lietu
viškus reikalus.

Kokie iš tiesų yra faktai? Ar 
daromi Susivienijimams prie
kaištai yra pagrįsti?

Šiame rašinėlyje aš daugiau
sia kalbėsiu apie LRKSA ir jo 
160 kuopą, esančią Brighton 
Parko kolonijoje. Tai bus gana 
ryškus Susivienijimų veiklos 
pavyzdys, juo labiau, kad tokių 
kuopų turi nemažai tiek vienas, 
tiek kitas Susivienijimas.

Pirmiausia tenka pabrėžti, 
kad Susivienijimai susideda iš 
atskirų kuopų, kurios yra išsis- 
kirsčiusios visoje šiaurės Ame
rikoje. Jos gyvuoja tose vieto-

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

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

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekj ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Įvėse, kur kiek daugiau lietuvių 
gyvena. Kuopos išsirenka valdy
bas, kurios surenka iš narių mo
kesčius ir juos pasiunčia i cen
trus. Administravimui ir įvai
rioms išlaidoms apmokėti kuo
pos iš surenkamų mokesčių pa
silaiko labai mažą nuošimtį. 
Tad kuopų finansams padidinti 
tenka ieškoti kitų šaltinių. O tų 
šaltinių suradimas daugiausia 
priklauso nuo valdybų sumanu
mo ir darbštumo.

Kaip minėjau, surenkami iš 
narių mokesčiai yra pasiunčiami 
Susivienijimų centrams. Tie 
mokesčiai yra skiriami draudi
mui, atskaitant tik mažą jų da
lį įvairiems reikalams. O kas 
skiriama draudimui, to kitiems 
reikalams negalima išleisti. O 
tai reiškia, jog centrai turi grie
žtai prisilaikyti patvarkymų, 
taikomu draudimo bendrovėms.

Iš to išvada tokia: Susivieni
jimo centrai yra suvaržyti ir 
skirti didesnes sumas pinigų lie
tuvybės reikalams jie negali. 
Bet pagal savo išgales vis dėlto 
jie yra daug prisidėję prie lietu
vybės palaikymo bei prie lietu
vių kultūros puoselėjimo.

Bet palikime Susivienijimo 
centrus, o grįžkime prie atskirų 
kuopų, šiuo atveju prie jau mi
nėtos Brighton Parko LRKSA 
160 kuopos ir pažiūrėkime, 
kiek ji yra nuveikusi ir prisidė
jusi prie lietuvybės palaikymo. 
Nežiūrint savo ribotų išteklių, 
kuopa yra Lietuvių Fondo na
rys. Kasmet ji paremia aukomis 
ALTą ir savo parapiją. Akty
viai ji rėmė (moraliai ir finan
siniai) daromas pastangas Bra
žinskų, Simokaičių ir Simo Ku
dirkos atveju. Apdovanojo lie
tuviškomis knygomis Brighton 
Parko lituanistinės mokyklos 
mokinius, kurie atliko kuopos 
parengimo programą, žodžiu,

kšto svetainėje^ California ir
•—banketą 

su programėle (Pradžia 7:30 
vak.). Gros Balio Pakšto orkes
tras, veiks laimės šulinys. Susi
vienijimo nariai ir geros valios 
visuomenė maloniai kviečiami 
atsilankyti ir paremti kuopos 
pastangas sutelkti daugiau lėšų, 
nes juo daugiau ji turės lėšų, 
tuo daugiau galės prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo, prie lietu
viškų reikalų parėmimo.

.Bilietus banketui galima gau
ti pas F. Sereiėiką, 4525 S. Rock
well, ir valdybos narius.

Iki malonaus pasimatymo.

St. Juras

$500,000 už rankraštį
NEW YORK (D. P.) — Alek

sandro Solženicino naujojo ro
mano “1914 metų rugpjūtis” 
rankraštis jau pasiekė Ameriką. 
Dėl jo varžėsi net kelios ameri
kietiškos leidyklos, kurių viena 
laimėjo, sumokėdama už jį net 
500,000 dolerių. Leidyklų biz
nyje tai laikoma didžiausiu ho
noraru iki šiol iš anksto sumo
kėtu už veikalo rankraštį.

Kas iš šio biznio uždirbs, kol 
kas nelengva atspėti. Abejotina 
vienok, ar toji honoraro sumelė 
pateks į autoriaus kišene...

(kp)

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS9

“$1915.00 is the manufacturer’s sug
gested retail price excluding state and local 
taxes, destination charges, and suggested 
dealer new-car preparation charges for all 
Crickets in the country prior to August 15th”.

BUY TODAYSTANLEY BALZEKAS SAYS:

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

ONLY $1915.00

Cricket 4-Door Sedan

BALZEKAS MOTOR SALES,Ine.
4030 So. ARCHER AVE. • CHICAGO, ILL. 60632 

PHONE: 847-1515
... U WILL LIKE US...

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

{steigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

---------- _ -.................... ’ "
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Sunki lietuvio mokytojo būklė
Lietuvio mokytojo darbas, pareigos ir būklė visais 

laikais buvo sunkios, bet dar sunkesnės jos yra šiandien. 
Sunku lietuviui mokytojui buvo caro laikais. Būklė kiek 
pagerėjo nepriklausomos Lietuvos laikais, bet ir tada 
mokytojas buvo ne privilegijuotoje, bet skriaudžiamo 
posūnio būklėje. Jam ir atlyginimas buvo mažesnis ir 
darbo sąlygos sunkesnės.

Nepagerėjo mokytojo padėtis ir rusų paskirtų kvis- 
lingų valdymo metu... Ateinančios žinios sako, kad oku
pantas lietuviui mokytojui kiekvieną metą primetarvis di
desnių pareigų, bet mokytojo atlyginimas, palyginus ji 
su privilegijuotais komunistų partijos pareigūnais, yra 
žymiai mažesnis, pragyvenimo sąlygos sunkesnės.

Okupantas reikalauja, kad mokytojas šiandien neš
tų komunistų partijos žodi Į kiekvieną pavergto žemdir
bio šeimą. Mokytojas turi Įtikinti žemės netekusį lietuvį, 
kad jis, nesipriešindamas, rusui atiduotų ir toje žemėje 
auginamus javus. Komunistų partijos centro komiteto 
nariai bijo eiti į kolchozus ir sakyti pusbadžiu mintan- 
tiems žmonėms kalbas apie naują “komunistinės staty
bos etapą”, užtat šiam darbui jie įpareigoja mokytojus.

“Tarybinė” valdžia anksčiau reikalavo, kad mokyto
jai patartų kaimiečiams savo noru stoti į kolchozus, kad 
jie be pasipriešinimo atiduotų rusams savo galvijus, na
mus ir visus ūkio padargus. Dabar rusai reikalauja, kad 
mokytojai įtikinėtų kolchozų gyventojus, kad sovietų 
valdžios atimta nuosavybė yra šventa, kad niekas neturi 
teisės jos liesti, kad kiekviena užaugusi varpa, kiekviena 
kriaušė yra valdžios. Mokytojams primestas nepaprastai 
sunkus darbas. Komunistų partijos centro komiteto ge
riausi kalbėtojai negali- išaiškinti, kodėl rusai gali atimti 
iš lietuvių žemę ir jos vaisius, o lietuviai nuo savo žemės 
negali net varpos pakelti? Kodėl lietuvio nuosavybės tei
sės nebuvo gerbiamos,, o kai rusas tą nuosavybę pagrobė, 
tai ji tapo šventa? Kodėl komunistai šventų nepripažįsta, 
o žemės vaisių skaito šventu? Partijos agitatoriai Į šiuos 
klausimus nepajėgia atsakyti, bet jie reikalauja, kad mo
kytojas pavergtiems kaimiečams tokią kreivą mintį 
įdiegtų.

Lietuvos mokyklose dirbantiems mokytojams rusai 
užkrovė labai sunkią naštą. Jie verčia mokytojus įtikinėti 
vaikus tokius dalykus, kuriais patys mokytojai nebetiki. 
Ko įtakingiausi komunistai nepajėgia įtikinti, tai moky-

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

Kanadoje:
metams  $22.00 
pusei metų $12.00 
vienam mėnesiui ------------- $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

i; Istorija veria
(Tęsinys)

Tokia bylos pabaiga visai 
pakirto advokato Burkevičiaus 
sveikatą, bet jis nenorėjo pasi
duoti, tikėdamas, kad jo tei
sės bus apsaugotos. Teisininko 
Dzegoraičio padedamas, jis 
paruošė dar vieną skundą 
Aukščiausio Teismo pirminin
kui Vilniuje. Tuo pat laiku Bur 
kevičius gavo iš Lenino rajono 
liaudies teismo vykdytojo šal
čio įspėjimą, kad jis tuojau tu 
ri perduoti kambarį ieškovei. 
Advokatas Burkevičius pada
vė teismui prašymą atidėti 
sprendimo vykdymą.

Visų dideliam nustebimui 
teisėja Jakonienė nepaprastai 
greitai išžiūrėjo Burkevičiaus 
prašymą ir nusprendė jį atmes 
ti. O teisino vykdytojas šaltis 
tuoj įspėjo Burkevičių, kad jau 
sekančią dieną, tarp 12 ir 17 
valandos jis atvyksiąs Į butą 
vykdyti sprendimą.

Vykdymo dieną Burkevi
čiaus atstovas iš pat ryto išvy
ko į Vilnių su skundu Aukš
čiausiam Teismui, o pastarojo 
pirmininkas, susipažinęs su 
skundu, čia pat išdavė raštą 
dėl Kauno teismo sprendimo 
sustabdymo. Gavęs šitą raštą,

tojai privalo padaryti. Jie iš anksto reiškia įsitikinimą, 
kad mokytojai net ir sunkiausią dalyką padarys. Bet at
lyginimas už tokį sunkų darbą eina labai lėtai. Mokytojus 
liečiančių nutarimų okupantas paskelbė daug, bet moky
tojų būklė nuo tų nutarimų nepagerėjo. Mums persiųsta 
Vilniuje leidžiama Pravda šitaip apie mokytojus rašo:

“Visi džiaugiamės, kad kolūkiai stato naujas 
pradines su butais mokytojui Tačiau šias geras nau
jienas kartais apkartina ūkių vadovų neteisingi
sprendimai Į butą, skirtą mokytojui, Įleidžia kitas dėĮ° lš vietos- Tą juodą darbą 
šeimas, o mokytojui reikia ieškotis prieglobsčio. Su^ atllko Pats Čepulis su nepazįs-

^amu ^ru- Pusiau aprengtasPusiau aprengtas 
lavonas buvo. įmestas i sunk
vežimio kėbulą ir išvežtas i 
morgą. Ten gydytojai atsisakė 
daryti skrodimą, kadangi ve
lionis mirė gydytojui prie jo 
esant . . .

Slaugė grįžusi pas Belovą 
prašė nuimti antspaudus nuo 
velionio kambario durų, kad 
galėtų jį sutvarkyti, kol atveš 
velionį, bet Belovas buvo ne
permaldaujamas, neleido net 
velionio drabužių paimti iš 
kambario. Tokiu būdu V. Bur
kevičiaus kūnas visą dieną gu
lėjo morge, net negalima buvo 
surengti laidotuvių. Tik sekan
čią dieną Kauno notarinės kon
toros vvriausias notaras isakė *7 c.
Belovui atidaryti kambarį, ka
dangi palikimo apsauga neįei
na į prokuratūros koncepciją.

Argi Vilniuje esanti valdžia dar ir šiandien ; Kad Makauskų šeima sten- 
nepajėgia apginti kaimo mokytojo nuo rusiškos sauvalės-? gėsi visais būdais išvežti velio-

prantama, reikia rūpintis žemdirbių buitimi, bet ne 
mokytojų sąskaita. Mažai dar ūkiai stato namų mo
kytojams”. (Tiesa, 1971 m. rugs. 22 d., 1 psl.)
Vilniuje leidžiamas komunistų partijos organas pri

pažįsta, kad valdžios paskirti ūkio vadovai sauvaliauja 
su mokytojais, pasisavina mokytojams ’ statytus' butus 
mokyklos name, o mokytojus verčia ieškoti pastogės ki
tur. Bet juk ta pati valdžia skiria ir ūkio vadovus? Ar 
ji negalėtų tiems vadovams įsakyti mokytojų neskriaus
ti? Žinome, kad ūkio vadovai daugumoje yra rusai, o 
kolchozuose steigiamų mokyklų mokytojai yra lietuviai. 
Taip pat žinome, kad rusams labiau rūpi nuvalyti ir iš
vežti Lietuvos žemėje išaugintą derlių, negu aprūpinti 
kolchozo mokytoją. Žinome, kad rusų pavergtoje Lietu
voje rusai turi daugiau privilegijų, negu lietuviai moky
tojai. Bet argi šiandien, pasiekus tokį aukštą “komunis
tinės statybos etapą”, rusas vis dar gali atimti iš lietuvio 
mokytojo butą? Pirmais okupacijos metais tai buvo kiek
vienos dienos reiškinys, bet nuo to laiko jau praėjo 25 
metai.

Solženicmo plunksnos
Burkevičiaus atstovas skubiai 
išsivežė jį į Kauną.

Bet Kaune įvykiai vystėsi 
pagreitintu tempu nežiūrint to, 
kad teismo vykdytojas šaltis, 
Burkevičiaus prašomas, iš kar
to sutiko atvykti į butą 16 vaL, 
tai yra tuo melu, kada pas Bur
kevičių bus slaugė, kuri padės 
jam persikraustyti į kitą kam
barį. Tačiau Čepuliai sužinoję 
apie Burkevičiaus kelionę į 
Vilnių, kažkaip paveikė Šaltį 
atvykti pas Burkevičių jau 
prieš 12 vai., taigi anksčiau 
Kauno liaudies teismo nusta
tyto laiko.

Burkevičius gulėjo lovoj vi
sai vienas, kada staiga įsiver
žė į jo kambarį keli žmonės, jė
ga pakėlė jį iš lovos, įstūmė 
vos gyvą ligonį į gretimą šaltą 
kambarį, išgrūsdami kartu lo
vą, knygas ir daiktus. Tokiu 
būdu, kada 12 vai. 40 min. grį
žo iš Vilniaus Burkevičiaus at
stovas su Aukščiausiojo Teis
mo raštu, kad Kauno liaudies 
teismo sprendimas sustabdo
mas, jis rado tą sprendimą jau 
pilnai įvykdytą.

Pusgyvis Burkevičius gulėjo 
šaltame, dulkėtame kambary, 
tarp išmėtytų knygų ir daiktų, 
prie jo lovos negalima buvo

n-t prieiti. Sunkus ligonis ne
galėjo to visko pakelti, drebam 
čiornis lūpomis jis vos supran- Į 
taniai skundėsi, kad kažkokie i 
svetimi žmonės tampė jį patį 
ir mėtė jo daiktus. Po to įvy-l 
kio jo sveikatos stovis kasdien ■ 
ėjo blogyn. Kambary baldai, 
buvo taip sumesti, kad prieita 
prie ligonio lovos reikėjo per
lipti stalą, (nuotrauka)

Devintą dieną po teismo J 
sprendimo vykdymo advoka- į 
tas Burkevičius pasijuto labai 
blogai. Greitosios pagalbos 
gydytojas konstatavo sniegenų 
smūgį. Ligonio stovis vis ėjo 
blogyn, išgelbėti jo jau nebu
vo galima. Adv. Vilius Burke
vičius mirė kovo 8 dieną. 1971 
metis.

Slaugė nuplovė velionį, ap
rengė ir turėjo skubėti į savo 
nuolatinį darbą. Po dviejų va- 
•landų grįžusi pas velionį, ji, 
stengėsi atrakinti duris, staiga 
išgirdo griežtą šūktelėjimą: 
stok! Slaugė išsigando. Už jos 
nugaros stovėjo nepažįstamas 
vyras, kuris prisistatė kaip 
Kauno prokuroro padėjėjas 
Belovas. Jis pranešė, kad Bur
kevičiaus mirties priežastis ne
žinoma, todėl reikia lavoną 
vežti skrodimui. Slaugė paaiš
kino, kad per visą naktį prieš 
ligonio mirtį, budėjo gydyto
jas ir ligoniui mirus parašė pa-
žymėjimą apie velionio mir
ties priežastį. Belovas, pakuž
dėjęs su Čepulių, vis dėlto ka
tegoriškai pareiškė, kad pa
ims lavoną skrodimui. Kaimy
nai sužinoję apie advokato 
Burkevičiaus mirtį susirinko 
prie durų, atsirado ir milici
ninkai. Belovas paprašė susi
rinkusius padėti išnešti lavoną 
į koridorių, bet niekas nepaju-

nį iš namų, tą galima paaiš
kinti tuo, kad jie norėjo savo 
bestiališką elgesį paslėpti, nes 
žino, kad i Burkevičiaus lai- 7 v
dotuves ateitų daug žmonių, 
kurie savo akimis pamatytų, 
kokiose sąlygose praleido savo 
paskutines gyvenimo dienas 
tas garbingas, kultūringas 
žmogus, ir aišku, tada supras
tų, kas buvo dėl tos pagreitin
tos mirties kaltas. Bet visai ne 
aišku, kokią magišką galią ta 
Makauskų — Čepulių šeimą 
turėjo, kad mokėjo palenkti 
savo naudai ne tik atskirus as-
menis, bet ir komunistines 
“teisingumo"' įstaigas, kurios 
be atodairos laužė dargi sovie
tų įstatymus, tuo būdu pade
damos piktadariams gydyto
jams Makauskams sunaikinti 
gerą lietuvį, žymų kultūros 
veikėją, nusipelniusį Lietuvai 
žmogų — Vilių Burkevičių ir 
jo palikimą — vertingą lietu
višką mokslinę biblioteką, ku
rią velionis per visą savo gyve
nimą kruopščiai rinko, tikė
damas ją palikti ateinančioms 
kartoms. V. M*

Sovietai apiplėšia 
ten besilankančius
Sovietų valdžios muitinės la

bai plėšikauja. Teko kalbėtis su 
keletu čikagiškių, kurie šiemet 
lankė gimines Lietuvoje; Jie nu
siskundė, kad buvo atimti iš jų 
pinigai (net $1,000) ir suveni- 
rinės prekės. Sovietų valdžios 
pareigūnai, nors ir lietuvių kil
mės, vykdo tą plėšikavimą įvai
riais būdais, lupdami po 20-30 
dol. už viešbučio kambarį nak
čiai, po 40-50 dol.' už aplanky
mą kelioms valandoms Kauno, 
keičiant dolerį į rublį oficialia
me banke tik po 90 kapeikų už 
■dolerį (neoficialiai už dolerį ga
lima gauti po 5 rublius).

Netikėkite, kai jūsų '“drau
gai" jums meluoja ir tvirtina, 
esą įvažiuojant į Lietuvą nieko 
netikrina ir nieko neatima. Pa
sitaiko, kad kai kurie ir praeina 
pro muitinę nepatikrinti, grei
čiausiai, keliaujantieji su eks
kursijomis, bet daugumą jų ge
rai apčiupinėja.

SPECIALŪS PAKETAI

Į LIETUVĄ
Viskas apmokėta.

Gavėjui nieko nereikia 
primokėti.

Jie yra geriausi ir vertingiausi 
j ūsų giminėms ilgai atminčiai.

IMITUOTI KAILINIAI
Užsakykite tuos puikius ir šil

tus kailinius; Fantastiška ver
tybė. Parinkite Minkos (lygius 
ar dryžuotus), tikrų Persijos 
ar Mouton ėriukų.

Pilna kaina tik $99.00.
10 SKEPETŲ „ .... _ $4930 
5 vilnonės skepetos su mažomis 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų.

ORO PAŠTU — $58.00
KOMBINACIJOS SIUNTINYS
DID ELKS VERTĖS $149,00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vilna, 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiui paltui, 
3^z yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui, 3 yrd. 100% 
vilu. medžiagos žieminei sukne
lei, 2: dvigubo dydžio paklodės, 
2 pagalvės užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
SPECIALUS 1 _ _____ $56.00
10 svarų grynų kiaulienos tau
kų, 10 sv. kvietinių miltų, 10 sv. 
ryžių, 10 sv. cukraus.
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukite musu naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo 

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

IN TERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530
Reikalaukite mūsų naujo 

nemokamo iliustruoto katalogo

M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

22
1259 m. Jurbarko pilies statyba. Paliau

boms dar nepasibaigus, kardininkai, kar
tu su kryžiuočiais, pradėjo žemaičių Kar
šuvoje, dešiniame Nemuno krante, 96 km. 
žemiau Kauno, Mituvos ir Imsros santako
je (in terra Carsovie in monte sancti Geor- 
gii), statyti Jurbarko (Georgenburgo) 
pilį.

Toks žingsnis buvo aiškus paliaubų su
sitarimo laužymas. Nors žemaičiai šios pi
lies pavojingą padėtį gerai suprato, jie pa
liaubų susitarimo laikėsi iki termino die
nos. Tada jie artimiausiame nuo Jurbarko 
pilies kalne pastatė savąją pilį, iš kurios 
jie trukdė Jurbarko riteriams maistu apsi
rūpinti. LReim. 5511 — 5537, 5537, 5815 — 
5815.

1259 m. Skuodo laimėjimas. Vos praėjo 
paliaubų laikas, kaip žemaičiai puolė ir 
nusiaubė Kuršą. Kuldigos komtūras Bern- 
hard von Haren (jis anksčiau buvo kom
tūru Klaipėdoje), surinkęs Kuldigos ir 
Klaipėdos riterius, ties Skuodu pastojo 
grobiu apsikrovusiems žemaičiams kelią ir 
— apsiriko. įvykusioje kovoje krito 33 ri
teriai, o likusieji turėjo bėgti skubėdami 
(LReim 'r829 — M31, 48t5 — 4S59.) To
kio žemaičių laimėjimo paveikti, dar tais 
pačiais 1259 m. sukilo žemgaliai prieš įsi

veržusius vokiečius, žemgalių sukilimas 
truko 30 metų.

1260 m. Durbės pergalė. Kardininkai, 
siekdami kokio nors laimėjimo prieš že
maičius, surinko stiprią kariuomenę. Li
vonijos magistras Burkhardt von Horn- 
huzen vedė kardininkus ir kuršius, iš kry
žiuočių valdų atvyko pats Ordino marša
las Botel’is su riterių ir prūsiškų vilingų 
būriais, iš Talino dalyvavo danai ir estai, 
iš Vokietijos kaip tik laiku atvyko piligri
mų būrys (LReim 5658 — 5660). Jie visi 
sudarė kelių tūkstančių kariuomenę, ku
rios branduolys buvo 200 Ordino riterių. 
Šita šauni kariuomenė traukė naujosios 
Jurbarko pilies link. Ties Klaipėda ji gavo 
žinią, kad keturi tūkstančiai žemaičių 
(SRP I, 96 — 97) jau vėl siaubia Kuršą. 
Vokiečiai pasuko atgal į šiaurę ir 1260 m. 
liepos 13 d. pietiniame Durbės ežero kran
te susitiko su pagonimis. Pačioje kovos 
pradžioje kuršiai atsimetė nuo savo engė
jų ir jų perėjimas į,žemaičių pusę labai pa
dėjo pastariesiems laimėti. Kuomet 150 
blizgančiųjų riterių gulėjo užmušti, jų 
tarpe ir Livonijos magistras Hornhusen bei 
Ordino maršalas Botel’is, likusius vokie
čius ir jų talkininkus apėmė tokia panika, 
kad jie galvatrūkčiais į visas puses išlakstė. 
Žemaičių laimėjimo didingumo paveikti, 
kuršiai sukilo prieš kardininkus; jų suki
limas tęsėsi nuo 1260 iki 1267 m. Dar reikš 
mingesnis buvo Didysis prūsų sukilimas 
nuo 1260 iki 1271 m. — LReim 5601 561'i.

_ 56.15. 57.15 — 58/2. .5.9/2 — 5.9X5. Or
dino riteriai, suprasdami, kad jie neišlai

kys Jurbarko pilies, iš jos tyliai pasitraukė 
į Klaipėdą.

1263 m. Klaipėdos riteriai sudegino Kre
tingos pili. Eiliuotoji Livonijos kronika tei
gia, kad tris geras mylias nuo Klaipėdos 
stovėjo Kretingos pilis. Jos pagoniška įgu
la buvo taip pat prieš ordiną sukilusi. Kre
tingiškiai pagonys,, pasityčiodami iš rite
rių dažnai atbėgdavo iki Klaipėdoss pilies 
vartų ir ten pasiinėtydavo ietimis. Klaipė
dos kardininkai labai piktinosi tokių pa
gonių įžulumu. Vieną kartą jie išėjo iš pi
lies į kovą atvirame lauke. Bet vokiškieji 
riteriai kovą pralaimėjo, turėjo skaudžių 
nuostolių ir jų komtūras bei jaunas riteris, 
vardu “cvnrat wirschinc’’, pateko į žemai
čių nelaisvę. Jaunąjį Wirschinką žemai
čiai už pinigus paleido, bet komtūrą kepė 
gyvą (LReim 7015 — Šie satzten. in uf ei- 
nen rost).

Nežiūrint visų nesėkmių. Klaipėdos kar
dininkai nenustojo kovoję ir vieną naktį, 
įsišlieję į Kretingos pilį, užmušė bemie
gančius karius ir Kretingos pilį sudegino. 
LReim 6963 — 7058.

1263 m. Impilties pilies [gula pasitraukė 
į Lietuvą. Impilties pilis (Ampille), Dar
bėnų vals., Kretingos apskr., buvo tais pa
čiais metais riterių puolama, ir jos įgula 
pasitraukė toliau Į Lietuvą. LReim 7059 — 
7090., . v •

Iš kronikos žodžių tegalima išvesti, kad 
Impiltyje ne kuršių, bet lietuvių gyventa, 
nes jei ten būtų kuršiai buvę, jie būtų į 
Kuršą pasitraukę, o ne į Lietuvą; tuo la
biau, kad anuomet Kuršiai buvo prieš Or

diną sukilę. Vėliau iš Impilties pasitraukę 
kariai pakartotinai puolė Klaipėdą.

Tais pačiais 1263 m. vokiečiai sunaikino 
Grėžių pilį. Po Impilties išgriovimo Livo
nijos magistras pasiuntė 450 vyrų kariuo
menę iš Rygos į Kuldigą. Ten prie jos pri
sijungė Kuldigos riteriai ir tie kuršiai, ku
rie gerai žinojo kelius i Grėžius. Prieš to
kią stiprią kariuomenę lietuvių pilis neat
silaikė ir buvo sudeginta. LReim 7209 — 
7296.

Klaipėdos riteriai puolė Skalną. Eiliuo
tosios Livonijos kronikos autorius, rašy
damas apie 1263 m. kardininkų kovas su 
Impilties pilies įgula, įterpė tris labai 
reikšmingas eilutes apie Klaipėdos riterius, 
kurios parodo, kad jie iki tol jau daug 
kartų buvo terioję Skalvį Ten eil. 7080 — 
7082 rašoma:

Šie haben wunders vii getan 
zu schalowe ir dem landė 
Mit roube vnde mit Brande. 
(Jie daug stebuklų padarė 
Skalvos krašte 
plėšimais ir deginimais.)
Autoriaus pabrėžti stebuklai, pasirodo, 

buvo ne kas kita, kaip švenčiausios Pane
lės riterių kruvinos tų žmonių (kurie jų 
niekad nebuvo užgavę) žudynės, gyvena
mųjų namų plėšimai ir kaimų deginimai.

Sunaikinus Kretingos, Impilties ir Gre- 
žių pilis. Klaipėdos riteriai šiaurėje pra
laužė žemaičių gynybos liniją aplink Klai
pėdą ir vėl laisviau susisiekė su savo pili
mis Kurše.

Tai buvo pirmo dešimtmečio svarbiau
sios kovos dėl Klaipėdos. Bet kroninkinin- 
kas teigia, kad kovų būta daug daugiau. 
Ordino broliai turėjo gintis į visas puses. 
Todėl, jei norėtum visas kovas paminėti, 
reikėtų veršio odą naudoti. LReim 7075 _
7079. Klaipėdos istorijos pirmą dešimtmetį 
galime užbaigti kronikininko žodžiais, 
LReim 7987 — 7090:

Die Mimile ist lange zit gehert
und hat sich doch ernert
mit Gottes hulfe in mancher not.
Manich helt ist da gelegen tol.
(Klaipėda buvo ilgą laiką puolama, 
bet vis tiek atsigynė
su Dievo pagalba tūloje nelaimėje.
Tūlas karžygis ten nustojo gyvybės.)

B. įnirtingos pusantro šimtmečio kovos 
— 1263 iki U10 m.

Aprimus pirmojo po steigimo dešimt
mečio kovoms dėl Klaipėdos, numalšinus 
kuršių sukilimą (1260 — 1267) ir nuslopi
nus prūsų laisvės pastangas (1260 — 1274), 
Ordino vadovybė noriai tikėjo, kad pavo
jus Klaipėdai yra praėjęs. Dabar ji pradėjo 
vykdyti 1252 ir 1258 m. ant pergamento de
klaruotą Klaipėdos miesto praktiškąjį 
steigimą. Matomai, atsirado ateivių vokie
čių, kurie įsikūrė Klaipėdos miestui paskir
tuose plotuose. Ordinas davė jiems lenu 
(ne asmeninėn nuosavybėn), už menką' 
mokestį žemės sklypų, medžiagos — namų 
ir laivų statybai. įteisino juos žvejoti Ma
riose ir jūroje ir suteikė jieihs prekybos 
teisę. (Rus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLAS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef, 
Rezid. telef.

P Respect 8-3229
WAIbrook 5-5076

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

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal gusi tari mą_

Telef.: P Respect 8-1717

DR. S. BlEŽiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phono; REpubiic 7-7868

DR. G K. BOBBIS 
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 
antrad., penktadienį nuo 1—5, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR W. EiSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

vaL, 
treč.

VYTALIAS SIDABRĄ

NUMYLĖTAS JONIŠKIS TARP
ŽYMIŲJŲ PASAULIO VIETOVIŲ

Jaunystės prisiminimų dienos, Emilijos 
Vaineikienės pasakojimai

riais ir dienų gražiausiais vaiz
dais, su vynu, jaunyste ir muzi
ka lenktyniavau, — aš grįžda
mas namo sekundes skaičia
vau, ilgėdamasis vėl pamatyti 
Joniškio Sidabros upelį ir įbris 
ti į vandenį, kur giliausioje 
vietoje mums vaikams bambe
les apsemdavo...

... Kai Italijoje romėnų is
toriniais keliais keliavau, ža
vėjaus Viduržemio jūra, Nica 
ir kūriau meilės posmus žyd
riai mėlynei, — tu, Joniškis, su 
savo Vaineikių, Vigainių miš
keliais, su prūdais ir paplen
tės grioviais man vis tiek pasa
kų grožiu švitėjai...

... Kiek didingų gražių ka
tedrų, bazilikų, bažnyčių lan
kiau, — bet ar tu žinai, Joniš
kio bažnyčia, kai iš Šiaulių va
žiuodamas pamatydavau tavo 
bokštą, aš ašarose maldos žo
džius skandindavau...

... Gėriau vyną laikytą gar
siose pilyse, ragavau senų vie
nuolynų saldžius gėrimus ir 
mačiau iš šimtmetinių statinių 
lašančius lašus, bet tas pasku
tinis išgertas gurkšnis putojau 
čio joniškietiško alaus man bu
vo ir liko pats skaniausias gė
rimas iš visų gėrimų_

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. tėlef< GArden 3-7278 -

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

Kai piemens botagu pliauš-; 
kendamas Joniškio laukų pie
vas braidžiau, kai tėvelio pa
sakojimuose skendau tolimos : 
Amerikos ir kitų miestų vaiz
duose, kai Emilijos Vaineikie- . 
nės (kurią mes vaikai babuny
te vadinome) svetimų kalbų 
žinojimu stebėjaus ir jos istori
niais pasakojimais, kiek daug 
knygų puslapių buvo pervers
ta beskaitant apie tolimų kraš
tų gražybes, dideles jūras, aukš 
tus kalnus, plačias upes. Kiek 
daug ilgesio buvo išlieta, kiek 
svajonių sukurta, kad visa tai 
galėtum pamatyti, savo pėdas 
įminti.

Bet kai Joniškį matavau vai
kiškais žingsniais Įvairiomis 
kryptimis, žavėjaus apylinkių 
grožiu ir iš bažnyčios bokšto, 
galėjau kalbėti žydiškai, rusiš
kai, lenkiškai, vokiškai, angliš
kai ir kitomis kalbomis, jis 
man rodėsi gražiausias, didžiau
sias miestas. Jis, mano tuome
tiniame galvojime, buvo lyg 
pasaulio centras. Pasakojimų 
besiklausydamas, negalėjau at
sistebėti, kad tetos, dėdės ir 
kiti giminės, kaimynai bei ki
tų gatvių gyventojai, kurie 
anksčiau gyveno Įvairiausiuo
se kraštuose ir net labai toli
muose vėl sugrįžo Į Joniškį. 
Kodėl?... Kodėl tėvelis jau
nystės dienomis palikęs Joniš
kį, Balkaičių kaimą, daug kraš 
tų lankęs, tris kartus Ameri
koje buvęs, sugrįžo Į tėviškę? 
Į tai atsakymą radau vėliau.

Prisimenu, kai tėvelis, pa
sisodinęs mane šalia savęs, 
mokė Lietuvos himną, kai jis, 
turėjęs gražų balsą, dainavo 
svajingas dainas. Lietuva tė- 
vvnė mūsų ... man tada buvo 
Joniškis. Ir dabar man yra Lie
tuva tėvynė mūsų aplink Jo- 

, niškį ir toli nuo Joniškio. Visur 
gera ir gražu, bet Joniškyje 
gražiausia ir geriausia, — nuo
latos sakydavo tėvelis.

. w —xix.ll-.*. Jiicl.l-i.i'U Wit* 

tro statyboje ir Lietuvių fonde. 
Spalio pradžioje Joniškyje iš
kilmingai švęsdavonie ir minė
davome garsiuosius Angelų 
sargų atlaidus. Alekso Kaspe
ravičiaus dėka juos pirmą kar
tą minėjome Chicagoje praė
jusiais metais, minėsime ir 
šiais metais ateinantį sekma
dienį, spalio 3 d., ir dar atei
nančius tris metus (taip buvo 
parašyta laiške su pridėta au
ka). Jo dėka organizuojamas ir 
šis Angelų sargų minėjimas, 
kuris prasidės 10 vai. pamaldo 
mis Jėzuitų bažnyčioje. Chica
goje gj7 vena Liudas Šimaitis, 
buvęs Joniškio valsčiaus viršai 
tis, eilės ekonominių, ūkinių 
organizacijų steigėjas, vedė
jas. Jis savo pavyzdžiu švyti 
joniškiečiams ir dabar. Po pa
maldų susirinkę Jaunimo cent
re pamatysime kokią staigme 
ną jis pateiks joniškiečiams. 
Reikėtų labai ilgą sąrašą joniš 
kiečių pavardžių pridėti, 
apie tai kitą kartą.

bet

Joniškio duona kaip aguona, 
Juo tik valgai, jos dar nori...

(Joniškiečių daina)

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.

Ir kai po daugelio metų iš
vykau į svetimus kraštus, kai 
jaunystės svaigulyje skendau 
Vokietijos, Šveicarijos Alpių 
kalnų ledynų aukštumose, ko
kia graži tikrovės pasaka tada 
liko mano numylėtas Joniškis 
su savo lygumų, lygumų lau
kais. ..

...Kai Reino, Dunojaus upė 
mis plaukiojau, didžius mies
tus lankiau su nakties žibu-

įpratinti j medžiaginei gerybes.
Vyriausiojo JAV gydytojo 

sudalytoji komisija ištirti 
smurto scenų per televiziją 
įtaką į elgseną savo tyrimo re
zultatus paskelbs šį rudeni, bet 
jau patiriama, kad komisijos 
nuomonė patvirtina bendrą 
nuomonę, kad smurto rody
mas vaikams neigiamai pavei
kia jų charakterį.

Kunigai nusikaltėliai — 
diversantai

Sao Paulo (UP) karinis Bra
zilijos teismas 3 brazilus kuni
gus domininkonus už veikimą di
versantų — teroristų gaujose 
nuteisė 4-iais metais kalėjimo.

Ketvirtas brazilas kunigas nu
teistas 6-ms mėnesiams kalėji
mo, o 12 kitų ir keli klierikai dėl 
kaltės įrodymo stokos išteisinti.

(kp)

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

PHASE
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forett fire*!

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

(PUTRAMENTAS) 
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
265* WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545______ _ ___ _______

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

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

Valandas: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.- 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER. 

2512 W. 47 ST. — FR S-I99* 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI1

Kas Joniškyje nepažinojo 
garsios Vaineikių giminės, ku
rių kartų kartos nužymėtos 
praeities puslapiuose, kurių ai 
nių sodybose mes, vaikai, mi- 
nėdavom istorines dienas. Emi 
lija Vaineikienė, kurią mes vi 
si babunyte vadindavome, 
mums susirinkus Kasperavičių 
sodyboje, kur prie kriaušės ar 
obels susėdus, papasakodavo 
apie Joniškio praeitį, jo istori
ją, Įvairius Įvykius. Vaineikiai 
buvo aktyvūs sukilimo daly
viai, knygnešiai. Emilija mo
kėjo daug kalbi], buvo pavyz
dinga ūkininkė, vyrui anksti 
mirus gražiai išaugino didelę 
šeimą. Jos sūnus Stasys Vai
neikis, 1913 metais atvykęs i 
Ameriką ir dabar čia tebegy
vena ilgėdamasis gražiojo Jo
niškio. Emilijos Vaineikienės 
dėka ir gražioji Joniškio baž
nyčią buvo išgelbėta nuo su
sprogdinimo pirmojo didžiojo 
karo metu. Ji buvo viena iš or
ganizatorių, kurie subūrė drą
sių vyrų ir moterų būrį ir iš
vaikė priešus nuo kėslingo dar
bo.

Emilija Vaineikienė mums 
vaikams daug papasakodavo 
apie šiurpulingus švedmečius, 
žiaurias kovas su švedais, nu
vesdavo i vietovę, kur priešai 
buvo gatves išgrindę žmonių 
kaukolėmis.

Joniškio apylinkės gyventojai 
buvo turtingi ūkininkai, rūpino
si mokslu ir Švietimu. Joniš
kiečių tarmė yra vidurio aukš
taičių. Kad neužmirštumėme 
savo tarmės, paskaitykime Vai
neikių kaime užrašytos pasakos 
keletą eilučių: “Saka, kita kar
ta būva velnu. Musu baba saki- 
dava, ka velnc būva pasivertis i 
dvara ponaiti. Ateidava jes i 
musu sodžu. Kai tek budava 
vakaroška, žurek — jes jau i 
ateina. Ka šogdidava tas mer- 
galasr baisausei. Atneždava do
vanu: viram cigarniču, merga- 
lom suku a da ko none. Kai iš- 
eidava, žurek — arkla naga ber
žą tošis. Tada vesi suprata, ka 
če velne monai”.

Kai susirinksime, galėsime 
daugiau pasakų pasakyti...

TV žala vaikų būdui
CBS rašytojas Norman Mor

ris debatuose dėl televizijos 
Įtakos į vaikų charakterį pasa
kė, kad reklamos per televi- 

žalingesnėsziją yra vaikams 
net kaip smurto programos. 
Įvairiausių maisto produktų, 
tepalų, vaistų ir žaislų garsin
tojai pradeda vaikus vis labiau 
išnaudoti, piršdami savo pre
kes ir viliodami pagražini
mais. Rezultate matome ma
žas mergaites jau dažant lūpas 
ir dėvint “bra” toli nesubren- 
dus. Įvairiausi žaislai, lėlės ir 
plastikiniai automobiliukai yra 
priemonės vaikus iš mažens

— Chicagos Lietuviu Kęstučio pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadieni, rugsėjo mėn. 
3 d., 1 vai. p. p., Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43-čia gatvė.

Valdyba

— Joniškiečiy Labdarybės ir Kultū
ros klubo susirinkimas įvyks antradie
ni, spalio 5 dieną 8 vai. vak. Holly
wood salėje, 2417 West 43rd Street. 
Visi nariai ir svečiai norintieji įsira
šyti į klubą, kviečiami atvykti į susi
rinkimą. Yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys, nut rašt

— Pranešame visiems Eržvilko klu
bo nariams, kad ateinantis susirinki
mas Įvyks trečiadienį, spalio mėn. 6 
dieną 8 vai. vak. Hollywood Inn sve
tainėje. Prašome visus narius daly
vauti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. B. Jurėnas, pirm.

— Lietuvių Moterų Piliečių 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. rašt.

NENORI PIGIŲ NAMŲ
Marquette Parko Lietuvių Namų 

Savininkų organizacija praneša, Mar
quette Parko, pietvakarių apylinkės ir 
toliau gyvenantiems namų savinin
kams, būtinai atvykti Į rengiamą ma
sinį susirinkimą, kuris įvyks sekma
dienį, š. m. spalių mėn. 3 dieną, 3:00 
vai. popiet Marquette Parke, prie 
Dariaus - Girėno paminklo, California 
ir Marquette IRd. kampas.

Marquette Parko apylinkės likimas 
priklausys nuo visuomenės atsilanky
mo ir protesto. Įvairių organizacijų 
atstovai padarys pranešimus apie toje 
ir Marquette Rd. kampas, 
srityje nuveiktus darbus ir kokių prie
monių reikia imtis, kad sulaikytų ne
pageidaujamų namų statybą. Pakvie
sti miesto pareigūnai, kurie pasisakys 
tuo reikalu.

Tame mitinga dalyvaukime visi kas 
galite, nes yra labai svarbus reika- 
mūsų išsilaikymas Marquette Par- 
apylinkėje.

Marquette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų Valdyba

tik 
las 
ko

Lietuvos Respublikos Generaliniam Konsului Chicagoje

PERKRAUSTYMAI

Laidotuvių Direktoriai

6S45 SO. WESTERN AVE,

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubiic 7-8600 REpubiic 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: j
f

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D į
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE j

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE *
PATARNAVI- |

MAS DIENĄ
IR NAKTj

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, sp*c. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niai! 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ŠE R t N A S 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
ii ivairiv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Plas* 

Tel.: FRontier 6-1882

Joniškio vietovės minimos 
XIII amžiuje. 1526 metais Vil
niaus vyskupas Jonas, lanky
damas Šiaulių apylinkes, rado 
cahną, kur vietos gyventojai 
tebegarbino perkūną ir vaidilu
tės ruseno aukurą. Toje vieto- 
e vyskupas pastatydino baž

nyčią ir vietovė buvo pavadin
ta Joniškiu.

Daug karų Joniškis išgyve
no. JĮ naikino priešai ir marai. 
Jis kūrėsi ir nyko. Bet niekas 
nepalaužė joniškiečių gyvas
ties. Praeitis grūdino ateities 
kartas.

' DR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI
mirus, mielai poniai Juzei Daužvardienei, sūnui Petrui- 
Vytautui su šeima ir Jo artimiesiems reiškiame nuošir
džiausią užuojautą liūdesio valandoje.

ANTANAS R PHILLIPS į
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: YArhs 7-3401 I

Marquette Parko Lietuviu Namu Savininku 
Organizacijos Valdyba

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAros 7-1138-1139

DR V. P. TUMASONIS
C H IRI) R G AS

v 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*w» Glbcon 8-6195

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

p. Šileikis, o. p
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
■ Visos programos iš W0PA, Į

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

i dienio iki penktadienio 11—12' 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-! 
madienį nuo &30 iki 9:30 vaL

Vaj . p__4 jj e—g SesUKlieniais v—L
tlSO West 63rd St., Chicago, 111. 60629

Tel«#4 PRospect 6-5084

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

CHICAGO. ILL. 60629

Chicagoje joniškiečių daug. 
Šimtais reikėtų skaičiuoti. Tu
rime ir savo didelį klubą. Bet 
savo gražiąsias tradicijas buvo
me lyg ir primiršę. Reikėjo, 
kad Emilijos Vaineikienės vai
kaitis, gyvenęs Binghamton, 
N. Y., Aleksas Kasperavičius 
mums jas primintų. Kelionės 
lėktuvu, telefonas ir laiškai, 
plius Alekso energija ir veiklu
mas mus subūrė praeities gy
veninio prisiminimams. Taip 
jų turėta net keletą. Paminė
tas ir Joniškio gimnazijos 50 
metų jubiliejus. Joniškiečių

70

STEP. C. LACK IE SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

Mirė 1971 m. rugsėjo mėn. 27 dieną. 7:30 vai. vakare, sulaukusi 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 50 metų. ...
Paliko nuliūdę: dvi seserys — Apolonija Plevokas ir jos vyras

Juozas ir vaikai su šeimomis, Elena Stonis, gyv. Kalifornijoje, jos 
duktė Adolphine Kucis ir sūnus Edward Stonis, velionės geras drau
gas 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 §v. Antano parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus 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, giminė* ir draugai.

Laidotuvių Direktorius J. Vance. Tel. 652-5245.—- —— 1

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19U

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 j 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois 1 I
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“Tėvelio Nikitos” 
laidotuvės

t Nikita r Chruščiovas, miręs 
rugsėjo 11 d., per 11 metų buvo 
-galingiausias asmuo visoje So
vietų imperijoje, raudonosios 
partijos ir valdžios bosas, 230 
-milijonų susovietintų piliečių 
fiureris. Bet pastaraisiais me
tais buvo vadinamas tik “batiuš- 
J<a Nikita” (“tėvelis Nikita”).
* Novodievičyj monastyr (Nau
jokių vienuolyne) Maskvoje ka
linių paskutinėje eilėje priešais 
plytų pieną duobkasiai iškasė 
šlapią pralijusią žemę. Marmu
rinėje lentelėje aukso raidėmis 
išrašyti šie žodžiai: Chruščov 
'Nikita Sergiejevič 17.IV.1894 
^-1971.11.IX.
> Tai ir viskas pagal Dpa prane
šimą iš Maskvos.
• Partijos organas Pravda viso 
Ihekrologo parašė šešias eilutes.

Kremliaus ligoninės Kuzneco-

šio

Atsisveikinti atvyko Nikitos 
našlė, per 47 metus buvusi žmo
na, Nina Petrovna, trys dukros 
ir sūnus Sergiejus, būrelis miru
siojo buvusių draugų iš Dono 
Baseino, Ukrainoje, ir žentas 
Aleksiejus Adžubei, buvęs val
džios oficiozo Izvestija vyr. 
daktorius kol uošvis buvo 
riausias bosas.

, Vasario 16 gimnazija 
Vienintelė lietu* iu gimnazija 

laisvame pasaulyje

Vieninteli Euro[x>je lietuvių 
gimnazija (lygi dviejų metų 

(Amerikos kolegijos kursui) vei
kia Vokietijoje, netoli Heidel
bergo. Gimnazijos adresas yra 

Į toks: Vasario 16 gimnazija, “Ro-
Į kapines Nikitą nuvežė iš au- j n!Uva» 684 nuettenfeld b. I.am- 

tobuso padarytame laidojimų L erheim, West Germany (Vo-i 
vežime, kur su karstu tilpo ir nu- įi§ųai rašo; pnVates Litauisches '

re- 
vy-

septyniomis mažiau kaip per
nai tuo pačiu metu (iš 417 iki 
IdO) J smurtingų išprievartavi
mų iš /31 iki 710; bet apiplėši

mų padaugėjo iš 10,540 iki 10, 
936; žiaurių užpuolimų suma
žėjo iš 5,813 iki 5,363, bet įsi
laužimų padaugėjo iš 16,766 iki 
18,1X12 ir t. L

HELP WANTED — FEMALE 
Darblninklę 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.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR S^E 

Namai, Žemė — Pardavimvi
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
SECRETARY

Our management consultant firm 
seeks exp. secretary w. polished typ
ing & shorthand & office skills. Should

mirėlio šeima. Laidojimo veži
mą lydėjo žaliai mėlynas sunk
vežimis su vainikais, kurių tarpe 
trys buvo šeimos ir draugų, ket
virtas iš lelijų ir krizantemų nuo 
partijos centro komiteto ir mi- 
nisterių tarybos. Palydovų ko
loną lydėjo du policijos motor- 
ciklai ir du vežimai su įtaisytais 
garsiakalbiais.

Kapinės, kuriose laidojami so
vietų “įžymybės”, neberadusios 
sau vietos Kremliaus pasienyje,

5vo priemiestyje mažame lavo- 1 soviet,-l Pikiams buvo uždary-
ininės kambaryje numirėles iš 
'"ryto pašarvotas, kad šeima ir 
.buvę draugai galėtų atsisveikin- 
jti. Karstą puošė astros, gladi- 
jolai ir rožės. Raudonoje akso- 
aninėje pagalvėlėje blizgėjo Įseg
ei medaliai ir ordinai — keturios 
^auksinės žvaigždės ‘‘Sovietų Są
jungos didvyriui” ir “trigubam 
Socialinio darbo didvyriui”, ir 
"penki Lenino ordinai.

tos. Pora bloku atstu sunkveži
miuose dėl visko laukė kareiviai.

Prie duobės prakalbą pasakė 
pats Nikitos sūnus Sergiejus, pa
reikšdamas: “Yra tokių, kurie 
jį mylėjo, ir yra tokių, kurie jo 
nekentė. Aš apie ši didį valsty
bės vyrą nekalbėsiu. Apie tai 
rašė viso pasaulio didieji laikraš
čiai — su mažomis išimtimis”...

gymnasium!.

JUODŽIAI BALTUOSIUS
IŠSTUMIA Iš MIESTŲ be good organizer, enjoy a busy

Ne be susirūpinimo Chica- 
!>os statistikai stebi, kaip did
miesčiuose kinta gyventojų su
dėtis baltiesiams išsikraustant 
į priemiesčius ir užmiesčius, o 
juodiesiems užimant jų vietas 
miestuose.

Per praeitą dešimtmetį Chi- For Punch Press. Shear & Press brake 
Icagoje gyventojų sumažėjo iš 
13,550,000 iki 3*360,000. Rasiu:c j 
santykiu, baltųjų sumažėjo 18.6-

o juodųjų padau-i
Mažėja ne vien tik

Chicagoje, bet ir
miestuose, k. a.
Peoria, Spring-

kur baltųjų 
o juodųjų daugėja.

Kur baltieji keliasi? Tik 19.9

Gimnaziją lanko apie 100 mo
kinių, iš JAV šiemet yra 13; per
nai buvo tik 7. Vengrų panašio
je gimnazijoje Vokietijoje iš 

Amerikos lanko 60 vengrų. Ame
rikos lietuviai permažai dėmesio 
tekreipia į šią vienintelę lietu
kų gimnaziją užsienyje.

Gimnazijos kursas yra Vokie
tijos valdžios pripažintas. Bai- 
gus šią 9 klasių gimnaziją, mo
kinys gali laisvai stoti į Vokieti- ,
jos universitetą ir studijuoti se Ilinojaus 
mediciną, . inžineriją ar kitus Rock Island, 
mokslus. Gimnazija yra šelpia- field lr Decatur, 
ma Vokietijos švietimo ministe- n,azeJa’ 
rijos, šį rudenį gimnazija gavo 
pinigų mergaičių naujo bendra- nuošimčių, tai yra 2,210,000 Illi 
bučio statybai. Kitais metais jnojaus gyventojų gyvena kraš-i 
mokiniai jau gyvens moderniš- te (“provincijoje’’), tuo tarpu!

XlXixxxxxzxxxixiixxxxiixii
DĖMESIO!

- Porčiai — Garažai su durim —
7 Priestatai.
Beismantų Įrengimai ir kiti Įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 
Z namų statyba, su lotu ar be loto.
i Apskaičiavimai nemokamai.

TEL. — 582-7595
XzXXXXXrrYTXXXTTTXXXXZZXXX

schedule. College background prefer
red. Good salary & benefit program, 
incl. profit sharing. Call 726-8730 

MR. MAXWELL

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

SET-UP MAN

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

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

, . STOCK ROOM MAN
tolimesmuo- Light clean work packaging printed

materials.
Excellent employee benefits
NATIONAL DAIRY CO.

Ill No. CANAL 
FR 2-3156

RENTING IN GENERAL
Nuomos

kuose naujuose bendrabučiuose, kai tarp 37.4 % ir 43.4% visų II- MARQUETTE PARKO apylinkėje iš
moksiąs Vasario 16 gimnazi- j linojaus gyventojų spiečiasi did- ' ’

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMA1S

DEL V«Ų INBORMįCUŲ, KREIPKITE^ Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

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

Tel. 652-1202

PIRKITE BE BAIMĖS

KARŠTAS BARGENAS
$22,500

Tai pasakęs Sergiejus pada
vęs ranką vienam žmogui Vadi
mui Vasiljevui padėjo jam pa
silipti ant sukastos žemės kau
burio, kad galėtų pasakyti savo 
žodį. To žmogaus tėvą 1937 me
tais Stalinas buvo nužudęs, o Ni
kita jį reabilitavo. “Nikita Ser- 
giejevičius mano tėvui grąžino 
garbę”, pasakė Vadimas Vasilje
vas.

Sic transit gloria...

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponi!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Mokslas Vasario 16 gimnazi
joj yra pigus — tik $20 mėnesiui 
už maistą, butą ir mokslą. Galė
tume šia mokykla daugiau pa
sidomėti.

GERAS PAVYZDYS

m lesei ų priemiesčiuose.
Daugiausia

į Illinojaus šiaurės rytus, kur, 
kaip Rockforde ir Kankekee, 
randa geresnes darbų galimy
bes.

nuomojamas miegamas kambarys ne- 
l rūkančiam pensininkui, vyrui arba 
‘ moteriai, ar dirbančiam asmeniui 

žmonės keliasi prie mažos šeimos. Galima naudotis 
virtuve ir kitais patogumais.

Tel. WA 5-6742.

IŠNUOMOJAMAS 5 kambariu butas 
1-mam aukšte, gazo pečiais šildomas 

suaugusiems. S70 per mėnesi 
3425 So. EMERALD AVE. 

Susitarimui skambinti 582-6284.Elžbietos Paurazienės, Detro
ito ALT’os skyriaus pirminin
kės pastangomis, knygą “Ame
rikos Lietuviu Tarvba”, Saulius' 
Šinioliūnas 
išplatinti 50 egz. jje, užsimušė automobilio * ne-

Būtų labai gera, kad visi ALTilaimėje važiuojant plentu 1 70 
skyriai paimtų pavyzdį iš Dei-|apie 8 mylios nuo Columbia,' 
roito ALT skyriaus. |Mo., o vicekonsulas Eu^eniius

ai T- Centro Vaklvba nrašcJo L v • i • TAVERNA IR GĖRIMŲ KRAUTUVĖ.
e . jFanek, 39, sužeistas; jam per- 6 modernūs kambariai antrame aukš-

ne vien tik ALT skvrių, bet ii’ kirsta "aiva ir veidas sulau- Savininkas išeina pensijon.
• L / /T. . , . . . C. . ’• Teirautis telef. 434-2082.zvta dešine koja ir dešine ran- 

Lenkų Konsulas 
konsulas Stanislaw 

turėjęs kon- 
iš Detroito, sutikojsulatą 1525 Astor St., Chicago-

visus lietuvius ateiti ALT’os 
centro valdybai talkon, knygą 
platinti ir ją asmeniškai įsigyti.

Norintieji knygą platinti ar 
įsigyti asmeniškai, prašome 
kreiptis šiuo adresu: ALT Cen
tro Valdyba, 2606 West 63rd 
Str. , Chicago, Ilinois 60629.

778—690Q ir 778-6901.
ALT Centro Valdybai

SAVINGS
HOME 
LOANS

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

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

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

SUNKIŲ NUSIKALTIMŲ
CHICAGOJE SUMAŽĖJO

-i*

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

Dldellt p«s1rinklm«s Ivalrlę prekių.
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

iI

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 6062f. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halatad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320

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

V. V A L A N T 1 N A S

f-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas* Naujausi kraustymo 

Įrankiai* IlgŲ metę patyrimas*

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

f—.... " — ...........■■■■■■ ii ■

Ugamečio BAUFO 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, Illinois 60608

| ~ NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL, — SATURDAY, OCTOBER 2t 1971

Žuvo
Lenkuc

Grezejszczak, 46,

LEHONTO APYLINKĖJE išnuomo- 
jamas 3 kambariu butas su ar be bal
dų suaugusiam arba porai. Geras su- 
sisipkimas autobusu. 138th & So. 

State Rd. Tel. 815-838-4190.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

RESTORANAS IR BARAS
Pilnai aprūpintas Įran

kiais. Gyvenimui pataluos. Veikia 15Apsilenkiant su keliu taisv- ,1?5. vietos.v. . ' kiais. Gwe.„.„Ui xv,
mo sunkvežimiu lenkų auto- metų._ $125,000 už biznį ir namus 
mobilis paslydo ir atsimušė į 
akmens sieną. C

Fox Lake. Illinois. Apvalių metų 
biznis Rašv+i savininkui:

MR. TOMAO
Box 33, Ingleside. Hl. 60041.

2 aukštų mūras. 2 gerame stovyje 
butai su didelėmis virtuvėmis, pui
kiais uždarais porčiais, pilna pastoge 
ir pilnu beismantų, taip pat 2 mašinų 
garažu labai geroje Brighton apylin
kėje. Ta kaina neįtikėtinai 
Sulaukite stebuklo šiandien, 

binkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

žema. 
Skanr-

DIDELEI ŠEIMAI 
N A M A S 

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

Skambinkite apžiūrėjimui 
776-2225

3

BEVERLY SHORES. IND., 
parduodamas nebrangiai 104 x 220 

pėdu’ sklypas. 
Tel. 779-0165

IN LINCOLNSHIRE 
COUNTRY CLUB

2 STORY 7 ROOM BRICK 
bedroom colonial with den, living 
room, dining room, new kitchen.

S27 QOO
OPEN LISTING
CALL 672-8312

Teisingumo departamento 
pranešimu per pirmąjį šių me
tų pusmetį sunkiųjų nusikalti
mų krašte padaugėjo 11 nuo
šimčių, tačiau Chicaga buvo 
vienas iš 50 miestų su .dau
giau kaip 100,000 gyventojų, 
kur sunkiųjų nusikaltimų su
mažėję.

Per pirma pusmetį šiemet 
Chicagoje žmogžudysčių buvo

Paaugliai “uždarbiauja”
Hennig Anderson, 71, gyve

nantis 9153 S. Laflin Ave., va
kare su savo žmona Iris, 70, j 
griže iš maisto krautuvės ivežė 
automobilį į garažą, žmona 
nesulaukdama nuėjo i garažą, tadieni. spalio 7 d., nuo 7 vai. ryto iki 
• v, . ,. .v, . ' " , .5 vai. vak. Veltui atvežimas busu nuois kurio pamate išbėgant apie Linden Ave. L. stoties. Wilmette ir 
18 metų vaikėzą ir rado vyrą 
begulint savo kraujo klane. 
Jam sudaužyta galva ir atimta 
piniginė. Anderson pavojin
goje padėtyje nugabentas į li
gonine.

Visiškai panašiai buvo rug
sėjo 18 d. rastas mirtinai su
muštas ir apiplėštas 21 wardo 
precinkto kapitonas William 
Quinlan. 63. savo garaže 8728 
S. Hermitage Ave.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
(RUMMAGE SALE) 

WINNETKOS CHRIST BAŽNYČIOJE 
470 MAPLE AVE., Winnetka. Ketvir-

5 vai. vak. Veltui atvežimas busu nuo

parapijos namų tarp 7 iki 5 vai.

A- & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

HOME INSURANCE'

Call: Fr.nk Zapollj 
nOS’A W. 95th St. 

GA 4-8654

Br«ng«nybėi, Lrikrodžltl, Dovanot 
visoms progom v

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

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus krcštus

P. MEBIINSKAS, A**S*a. 
Chlopo, III. 60631 T»L Y A 7-89*0

DIDYSIS NAMAS

♦ LB Dramos studija pradeda 
darbą. Šį trečiadienį, spalių 6 
dieną, 7 vai. vakare. Jaunimo 
Centre šaukiamas pirmas LB 
Dramos studijos lankytojų su
ėjimas. Maloniai kviečiami atei
ti praėjusių metų lankytojai ir 
norintieji naujai įstoti, ne jaunes
ni 15 metų. LB Dramos studiją 

I veda LB Kultūros Fondas, o fi- 
;nansinį išlaikymą teikia Lietu
vių Fondas. Gerb. Tėvai, malo
nėkite savo jaunimui priminti, 
jei jis nepastebėtų šio praneši
mo. Už studiją mokėti nerei
kia. Taigi, trečiadienį, spalio 
6 d. 7 vai. vak. Jaunimo Centre 

darbo sezo-

Iškilmingo didumo, gražus su prestižo 
išvaizda 5% didžiufių kambarių mū
ras su 3 dvigubo dydžio miegamais. 
Tas didelis namas yra 28' platumo, ke
turiom pėdom platesnis už normalų. 
Didžiulė virtuvė su valgomuoju joje, 
iškilmingas salionas, visur puiki kon
strukcija, 2 mašinų mūro garažas. 
Labai graži apylinkė, netoli nuo 22-os 
ir Kedzie. Skambinkite dėl stebuklin
gai žemos kainos. Skambinkite ste

bukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

SAVĮNINKAS PARDUODA 5% kam
barių mūrini namą 59-tos ir Narra- 
gansett apylinkėj. 3 mieg., 1% vo
nios, centralinis oro vėsinimas, už
baigtas rūsys, patio, 2-jų mašinų ga
ražas. Skambinkite susitarimui nuoSkambinkite susitarimui nuo 

5 iki 9 vai. vak.
Tel. 582-0285.

3 SKLYPAI.

3 BUTAI IR 3IZNI0 PATALPA. 
Tvirtas namas, aluminum langai, pla
tus lotas. Artima vieta Marquette Par
ke. $17,600.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, apie 
$17,000 pajamų metams. Tvarkingai 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Rimtam 
pirkėjui, vertas $47.000.

7 KAMBARIŲ ŠVIESIŲ PLYTŲ MŪ
RAS. Ceramic virtuvė ir vonia. Gazo 
šildymas. Garažas. Blokas nuo Cali
fornia, Marquette Parke. $26,500.

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

4 BUTŲ gražus mūras ir ^ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42-700.

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

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

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

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

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
-klvuas. 41-ma ir Camnbell. -

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

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY1
2951 WEST 63 STREET

436-7878

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38.000.

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

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

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

> žmonės pradės švarintis 1
Chicagos knygų leidykla 

I Swallow Press pranešė, kad 
dauguma savo leidžiamu knv- 
gų spausdins perdirbtu popie
rių ir paragino kitas leidyklas renkamės naujam 
panašiai daryti tuomi priside- nui. šiais metais Dramos studi- 
jdant prie atmatų mažinimo ir joje dėstyti maloniai sutiko 
švaros didinimo.

Chicagos gatvių ir Sanitaci-JAukšt. mokyklos dramos 
jos departamentas drauge su kytoja. 
Park — Kenwood bendruome- 
ne šį šeštadieni atidaro prie 
5100 S. Lake Park Ave. lieka- 
Įnų surinkimo ir vėl naudojimui ketas su programa 
paruošimo centrą. Tai bus pir- įvyks š. m. spalio 31 d., sekma- 

jmas toks centras Chicagoje. Sa- dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė- 
departamentas tam j e, 7254 W. 63rd St., Argo, III.

suims ir /sugabens Visa lietuviška visuomenė ma- 
privačioms firmoms 
bonkas ir skardines.

Utathė vyąS

Živilė Numgaudaitė. Marijos 
mo-

LB Kultūros Fondas

Naujienų Sukaktuvinis Ban- 
ir Šokiais

I nilacijos 
reikalui 
dviem 
stiklus.

Linksmavakaris spalio 2 d. 
7:30 vai. vak. įvyks Pakšto sa- 

pėje. ruošiamas LB Brighton 
Parko Apylinkės. Bus įdomi 
programa, bufetas, šokiai, ba
ras. Prašom nelaukiant užsisa
kyti staliukus. Skambinti šilui 
523-7110. (Pr).

Joniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti j 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Hl. 60608 arija skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu 88.00 asmeniui.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
naujienas

100 x 100* gražioje Palos apylinkėje, 
naujų namu rajone. Mokyklos, kole
gija — 4 blokai. Miesto vanduo ir 
kanalizacija. $8,500 išsimokėtinai.

448-1456

GLENDALE HEIGHTS
Freshly painted 3 bedroom 
ranch, 2 baths, Family room, 21Ą 

car garage. $27.500.
By owner* 
469-1548

JACKSON PARK HIGHLAND.
15 room 3 story brick home. 5 large 
bedrooms. 4 full baths, large kitchen, 
full finished basement, 2 car garage 
with quarters, lot 150x135’ 

greenhouse. High 40’s. 
Call Mr. MEADE 

548-5656

with

NORRIDGE PRIEMIESTYJE 
Puikus 2 butų mūras, užsakymui sta
tytas. Abu butai su 3 miegamais. Di
delės virtuvės su Įmontuotomis kros
nimis ir oro vėsintuvais. Atskiros 

šildymo sistemos. Skambinkite 
MARCICI & CO.

889-6077

ELK GROVE BY OWNER. Beautifully 
decorated 3 bedrm. frame ranch. 
Central air-cond., new shag carpeting 
throughout, encl, front porch as added 
family room. Built in oven/range. 
dishwasher, attached gar., many more 

extras. Lo taxes.
$32,500. Phone 439-8372.

FOR SALE BY OWNER 
Modem 2 bedroom brick. Full bas
ement. Beautiful sidedrive with new 
2 car garage. Vicinity 79th & Pulaski. 
Owner moving to California. Must 

sacrifice. 
Call PR 94353.

Leave name and number.

LAIKRODŽIAI IR BRANGEWffitS 
Parda-Hmas ir Taisomas 

2M6 WEST 6*h STREET 
T*L: REpvbllc 7-1SMI

K. E R I N G I S 
tAUMkAHJA SUPER SEBMICI 
Talton! tut© mokMl, rttbdžltl, 

tvn*-up< Ir L L 
CALIFORNIA AW, 

CHICAGO. ILL* TEL* VI 7-T1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING
%* Ji

Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


