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DAUGIAU DOMĖTIS' PARTIJOS DARBU 
■

Mokslo metai prasidėję ir okup. Lietuvoje. Kaip “Tiesoje”, 
rugp. 27, nurodo aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo “minis
tro” pavaduotojas K. Žukauskas, nors naujuosius mokslo metus 
pradėjo apie 4,500 aukštosios mokyklos dėstytojų, tačiau jų tarpe 
nemaža tokių, kurių kvalifikacijos — per žemos, šiuo metu Lie
tuvoje yra 50,000 studentų ir daugiau kaip 500 studijuoja Įvairiose 
Sovietų respublikose, kiti mokosi Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Rytų 
Vokietijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Jugoslavijoje. 
Vilniaus universitetas šiais metais pirmą kartą priima studentus 
iš užsienio ir pirmiausia — užsienio lietuvius, kurie studijuosią 
filologiją.

GRAIKAI ŠILTAI SUTIKO SAVO 
TAUTIETĮ JAV VICEPREZIDENTĄ 
ATĖNAI. — JAV viceprezidentas Agnew atvyko į Graikiją, 

kur jį labai šiltai sutiko vyriausybė ir minios graikų. Kelyje iš 
Atėnų aerodromo į miesto centrą buvo susirinkę apie 300,000 
žmonių. Agnew buvęs labai sujaudintas tokiu sutikimu. Jis pa
reiškė seniai norėjęs aplankyti savo tėvų šalį ir džiaugiąsis, kad 
pasitaikė proga savo norą įgyvendinti. Jis norėtų, kad jo tėvas 
būtų galėjęs kartu su juo atvykti, tačiau jis mirė 1963 m. sulaukęs 
84 metų. Agnew tėvas buvo gimęs Gargalianos kaime, Peleponeso 
provincijoje. Jo pavardė buvo Ofraste Spiro Anagnostopoulos.

Palyginus su sovietų respubli
komis, pagal studentų skaičių 
dešimčiai tūkstančių gyventojų 
Lietuva užima šeštąją vietą — 
joje yra 180 studentų 10,000 gy
ventojų.

Lietuvos moksleiviai bei stu
dentai vasaros metu varomi 
dirbti kolchozuose ar sovehozuo- 
se. Praėjusią vasarą per 14,000 
Lietuvos moksleivių ir studen
tų “organizuotai” talkininkavo 
ūkiams, dirbo Įvairiose stovyklo
se, kurios paprastai vadinamos 
“poilsio ir darbo” stovyklomis. 
Apie 2,000 lietuvių studentų 
vasarą dalyvavo Rygoje Įvyku
sioje studentų šventėje “Gaude- 
amus igitur”.

Vadinamo ministro pavaduo
tojas turi ir priekaištų studen
tams. Jis pripažino: didelė da
lis studentų apsiriboja paviršu
tiniškomis žiniomis, jų daug nu
byra žemesniuose kursuose. Ki
ti priekaištai: nepakankamas iš
siauklėjimas, politinis neišprusi- 
mas, neužsigrūdinimas..; (Tai 
reiškia, kad lietuviai studentai 
nesidomi ar abejingai žvelgia Į 
politini švietimą, bolševikinę 
propagandą, Į marksizmo-leni
nizmo skiepijimą... — Red.).

Tad nestebina, kad Žukaus
kas skatina ypatingai susidomė
ti visuomeninių mokslų kated
romis, nes tik jos tegalinčios 
tiems atsilakusiems, vargšams 
studentams aiškinti “partijos su
važiavimo reikšmę ir iškeltus 
uždavinius, formuoti studentų 
materialistinę pasaulėžiūrą, kla
sinį sąmoningumą...” (E)

Sinodas kalba 
apie teisingumą

VATIKANAS. — Katalikų 
vyskupų sinodas baigė savo svar
stymus apie kunigystės proble
mas ir pradėjo kalbėti apie baž
nyčios pareigas, siekiant pasau
lyje (teisingumo Įgyvendinimo. 
Karčių žodžių susirinkusiems pa
sakė Filipinų vyskupų konferen
cijos pirmininkas arkivyskupas 
Teopisto Alberto. Jis priminė 
vyskupams; kad prieš sakant pa
sauliui pamokslus apie teisingu
mą reikia patikrinti, kad pati 
bažnyčia atrodytų teisinga pa
saulio akyse.

Arkivyskupas klausė, ar vi
sur bažnyčia moka savo darbi
ninkams teisingas algas, ar ji 
skatina savo gretose laisvą kal
bą, ar ji visada tvarko savo tur
tus taip, kad iš jų naudos turė
tų vargšai ?

Filipinietis vyskupas priekaiš
tavo, kad bažnyčia tiek prisirin
ko turtų, jog dabar ji identifi
kuojama su turtuoliais ir galin
gaisiais. Kartu sumažinamas 
pasitikėjimas ja, kai ji pradeda 
kalbėti apie nelygybę ir pradeda 
propaguoti teisingumą.

— Latvių leidykla “Liesma” 
išleido Just. Marcinkevičiaus 
dramą “Mindaugas”. (E)

1S VISO PASAULIO
♦

PHNOM PENHAS. — JAV 
karinė vadovybė planuoja sam
dyti karius kitose valstybėse ir 
siųsti Į paramą Kombodijai, 
kurios tiesioginiai remti nelei
džia JAV kongresas.

ROMA. — Buvęs Amerikos 
marinas Minichiello, kuris pa
grobęs lėktuvą nuvyko Į Italiją, 
buvo paleistas iš kalėjimo, kur 
sėdėjo 18 mėn. Jis dirba viena
me restorane indų plovėjų.

‘L HAVANA. — Kuba paskelbė, 
kad du laivai su “banditais” puo
lė šiaurinėj Kuboj žvejų kaimą, 
nušovė du ir sužeidė tris asme
nis. Vienas nušautas buvęs ko
munistų pareigūnas. Ataka Įvy
kusi Amerikos “imperializmo” 
globoje.

ATĖNAI. — Buvę Graikijos 
politikai paskelbė kelis atvirus 
laiškus viceprezidento Agnew 
vizito Graikijoj’e proga. Laiškuo
se Amerika prašoma'' neremti 
graikų diktatorių.

DACCA. — Buvęs Rytų Pakis
tano gubernatorius buvo dviejų 
bengalų nušautas savo namuose.

TOKIJO. Sovietų žvejų laivo 
kapitonas Vasily Zavaracky, 47 
m., iššoko iš laivo netoli Japo
nijos krantų ir buvo paimtas ja
ponų, kurie atgabeno kapitoną Į 
Kunashiri uostą. Rusas pareiš
kė norįs pasimatyti su Amerikos 
konsulu. Japonų policija siuntė 
ji Į sovietų konsulatą, bet rusas 
nėjo. Pranešama, kad pabėgėlis 
gavo iš Amerikos ambasados po
litinę globą ir atvyksta Į Ameri
ka.

WASHINGTONAS. — Pran
cūzija nelabai džiaugsmingai su
tikusi sovietų pasiūlymą kad 
tarp abiejų valstybių būtų pasi, 
rašyta nepuolimo ir savitarpinės 
pagalbos sutartis. Spalio 25 d. Į 
Paryžių atvyksta partijos vadas 
Brežnevas. Jis norėtų ta proga 
pasirašyti su Prancūzija panašią 
sutartį, kokia buvo pasirašyta 
su Indija.

HOUSTONAS. — Rice uni
versiteto mokslininkas dr. John 
Freeman paskelbė, kad Ameri
kos astronautų mėnulyje palikta 
aparatai jau parodė, kad mėnulio 
gilumoje turi būti vandens. Bu
vę užregistruoti vandens garų 
pasirodymai mėnulio paviršiuje.

LISABONA. — Portugalija 
paskelbė, kad vyriausybės ka
riuomenė nušovė rugsėjo mėn. 
191 partizaną Angolos kolonijo
je ir 69 sužeidė. Karo veiksmuo
se prieš Angolos išlaisvinimo ko
vos partizanus žuvę 14 portuga
lų kareivių.

— Lietuvoje išleista septinto
ji almanacho “Muzika ir teat
ras” knyga (144 psl.). Aptarta 
E. Balsio oratorija “Nelieskite 
mėlyno gaublio”, V. Barkausko 
simfoninis kūrinys “Trys as
pektai”, 1970 m. teatrų pasta
tymai ir kt. (E)

Bendrojo Baltijos Amerikiečiu Komiteto posėdžio, įvykusio 1971 m. spalio mėn. 6 d. Amerikos Latvių biuro 
patalpose Vašingtone dalyviai. Iš kairės į dešinę sėdi: Heikki A. Leesment, Amerikos Estų Tarybos p-kas, 
Dr. K. Bobelis, ALT p-kas, Gunars Meierovics, Amerikos Latvių Tarybos atstovas. Stovi: Gerhard A. Busch- 
man, estų atsaovas, Dr. Jonas Genys, Dr. K. Šidlauskas ir Bruno Albats, Amerikos Latvių biuro vedėjas.

SOVIETU SĄLYGOS PREZIDENTO
NIXONO ATSILANKYMO PROGA
MASKVA. — Sovietų premjeras Kosyginas} priimdamas aš

tuonis JAV gubernatorius, pareiškė, jog geriausias pasirengimas 
prezidento Nixono vizitui Sovietų Sąjungoje bū;ų užbaigti Viet

namo karą ir išvežti Izraelio kareivius iš arabų žirnių, šitie veiks
mai labai pagerintu viršūnių susitikimo atmosferą, pareiškė Ko
syginas. Jis pridėjo, kad jokia pasaulio galybė neturėtų žiūrėti i 
Amerikos-Sov. Sąjungos susitikimą kaip i bandypią susitarti pa
saulio sąskaitom

Panašias mintis pakartojo ir 
Maskvos “Pfavda”. Amerikos 
politikos “zigzagai” kelią abejo
nę apie prezidento Nixono nuo
širdumą tartis dėl pasaulio tai
kos, sako laikraštis, šalia Izrae
lio ir Vietnamo karo laikraštis 
mini' ir tebevykdomas ginklų 
lenktynes. Amerikos pastangos 
pagerinti santykius su Sov. Są
junga, šiaurės Vietnamo sąskai- 
ton nepasiseks, sako “Pravda”. 
Vienintelis realistinis Vietnamo 
karo sprendimas esąs Viet Con
go taikos pasiūlymų sąlygos, ku
rias Amerika turinti priimti.

Raštai J. Tautoms
Ryšium su spaudoje paskelbta 

žinia apie Prienų 2,000 parapi
jiečių memorandumą ir kun. J. 
Zdebskio suėmimą Vlikas, pri
jungęs “New York Times” 
straipsnio foto kopiją, pasiuntė 
atitinkamus raštus J. Tautų žmo
gaus Teisiu Komisarui, princui 
Sadruddin Aga Khanui, be to, 
laiškus “Amnesty International” 
organizacijai ir kard. Minszenty 
Fondui St. Louis, Mo. (E)

— Vilniuje išleista žemaitės 
raštų knyga “Prie užvertos lan
ginės” (tiražas — 30,000 egz., 
494 psl.). Įdėti apsakymai: “Mar
ti”, “Topylis”, “Petras Kurme
lis”, “Kelionė Į šidlava” ir kt.

(E)

— Lietuvoje antrą kartą iš
leistas albumas “Velniai” — su 
dail. A. Žmuidzinavičiaus kolek
cijos 100 velnių reprodukcijomis. 
Albumo išleista 40,000 egz. ir 
tekstas paskelbtas be lietuvių, 
dar rusų, anglų ir vokiečių kal
bomis. (E)

BEI RŪTAS. — Sudano prezi
dentas sudarė naują vyriausybę, 
kurioje svarbiausiose vietose pa
likti tie patys ministerial. Įsteig
ta ir vienintelė Sudano politinė 
partija — socialistų unija.

Romoje žinias
. “Carroccio”

Italijos spaud;. š. m. rugsėjo 
mėn. daug karti naudojo Elta- 
Press biuletenio 
bei komentarui.
dienraštis Paduvos mieste ir ki
ti laikraščiai persispausdino El- 
ta-Press žinią apie šv. Mykolo 
bažnyčios pavertimą muziejaus 
skyriumi. Visa .eilė laikraščių 
panaudojo Eltos žinią apie 40 
asmenų tardymus, ryšium su 
Vyt. Simokaičio nepavykusiu žy
giu lėktuvu pasitraukti Į lais- 
vąji pasaulį.

Tie 40 asmenų, tai Simokai- 
čiams daugiau ar mažiau arti
mi žmonės ar giminės. Italų 
spauda daugeliu atvejų rašyda
ma apie žydų protestus Sovie
tuose, paminėjo, kad tų žydų 
dalis gyvena Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje. (E)

Geriausias bosas
Prancūzijoje, Tulūzos mieste, 

vyks tarptautinis vokalistų kon
kursas. Sovietų Sąjungos, į s- 
kaitant ir Baltijos valstybes so- 
listai-kandidatai tam konkursui 
parenkami varžybų keliu Mask
voje. Varžybos buvo pradėtos 
pavasarį ir jos baigtos tik rug- 
piūčio mėn. Dalyvavo 35 solis
tai ir iš jų trims bus leista da
lyvauti konkurse Prancūzijoje. 
Vilniuje pranešta, jog varžybos 
sėkmingai pasirodė sol. V. Dau
noras ir vertinimo komisija Mas
kvoje lietuvį vienbalsiai pripa
žino geriausiu bosu. Tai pažy
mėjo “Tiesa”. (E)

— Lietuvoje baigtas sukti 
spalvotas filmas “Tas prakeik
tas nuolankumas”, pagal .1. Tu
mo-Vaižganto apysakos “Dėdės 
ir dėdienės” motyvus. Scenari
jų paruošė V. Žilinskaitė. Skel
biamą kad tai esanti tragedija 
buvusiais tamsiais ir žiauriais 
baudžiavos metais. (E)

Japonai pažadėjo 
sumažinti exportus
WASHINGTONAS. — Ame

rika po sunkių ir ilgai trukusių 
derybų susitarė su Japonija, ku
ri pažadėjo sumažinti savo teks
tilės eksportus i Ameriką, šią 
žinią su pasitenkinimu sutiko 
Amerikos tekstilės darbininkai, 
kurių daug buvo netekę darbų 
tekstilės įmonėse, ypač. pietinė
se valstijose. * ■

Amerika, iš savo pusės, paža
dėjo Japonijos tekstilei nebetai
kyti 10% specialių Įvežimo mo
kesčių. Susitarimas galios tre- 
jis metus.

Japonijos tekstilės federacija 
kritikuoja vyriausybė už nuolai
das Amerikai. Tekstilės darbi
ninkai Tokijo mieste sukėlė pik
tas demonstracijas.

Lietuvos pilys
Vilnius, 1971, 304 psl. Lietu

vos Mokslų Akademijos Istori
jos instituto leidinys. Ats. re
daktorius J. Jurginis.

Tai kolektyvinis darbas apie 
svarbesniąsias pilis, esančias da
bartinės Lietuvos ribose. Apie 
pilis apskritai rašo J. Jurginis, 
apie Vilniaus pilis — M. Jučas, 
A. Tautavičius, R. Batūra, E. 
Budreika ir S. Jučienė, apie Tra
kų pilis — J. Jurginis, A. Tau
tavičius, B. Krūminis ir S. Mi- 
kulionis, apie Kauno pilį — K. 
Mikas; Medininkų pilį aprašo 
J. Jurginis; Raudonės ir Pane
munės pilis nagrinėja S. Pin
kus; Raudondvario pilies isto
riją, pateikia J. Jurginis, Liškia
vos pilį aprašo K. Mikas, Biržų 
pilį apžvelgia S. Pinkus ir Klai
pėdos pilį — A. Tautvičius.

čia suminėtų pilių pateikiama 
istoriją architektūros detalės, 
archeologinių tyrinėjimų duome
nys. šis vertingas veikalas gau
siai iliustruotas graviūromis, 
planais, nuotraukomis, rekons
trukciniais piešiniais. (E)

— šią vasarą iš Maskvos Vnu
kovo aerodromo Lietuvon du kar
tus per dieną, didžiuoju lėktu
vu “Tu-124” maskviškiai sku
bėjo į Palangą. Mažesnis lėktu
vas, An-24, visą vasarą skraidė 
iš Palangos į Charkovą Tai, 
aišku, žymiai pakėlė rusų vasa
rotojų skaičių Palangoje.

Kanada kovoja 
su ekonomine krize

OTTAWA. —^Canados parla
mentas susirinko specialion se- 
sijon svarstyti ekonominių klau
simų. Nauja Amerikos ekono
minė politika ir importų apdė- 
jimas 10% muitais labai paken
kė Kanados pramonei. Statis
tikos biuras užvakar paskelbė, 
kad bedarbių nuošimtis Kana
doje pakilo iki 7.1%, kas yra 
visų nuošimčiu daugiau už rug
pjūčio mėnesio bedarbių nuošim
ti. Tiek daug bedarbių Kanada 
neturėjo jau 10 metų.

Vyriausybė ketvirtadieni pa
skelbė naujas priemones krizei 
šalinti. Kanadoje asmeniniai pa
jamų mokesčiai sumažinami3%, 
o biznio Įmonėms — sumažinami 
net 7%. Tie mokesčiai turės pa
gyvinti ekonomiką, paliekant ka
nadiečiu rankose net virš bi
lijono dolerių. Vyriausybė be 
to dar skiria 200 mil. dol. sa
vivaldybėms ir privačioms or
ganizacijoms, kurios parūpins 
darbų bedarbiams. Įmonėms 
gaus specialius mokesčių išskai
tymus, jei jos paruoš pramonei 
naujų darbininkų.

Valdžios kritikai kaltina prem
jerą Trudeau, kad jis su šiomis 
priemonėmis per ilgai laukė, nes 
krizės ženklai Kanadoje pradė
jo rodytis dai' prieš naujos eko
nominės JAV politikos paskelbi
mą rugpiūčio 15 d.

Vėl žada duoti 
Izraeliui paramą

NEW YORKAS. — Valstybės 
sekretorius Rogers pareiškė nu
sivylimą. Sovietų Sąjungos paža
dėjimu Egiptui stiprinti jo ka
rines jėgas ir pareiškė, jog Ame
rika turės peržiūrėti savo kari
nius Įsipareigojimus Izraeliui. 
Rogers visą valandą kalbėjosi su 
Izraelio užsienio reikalų minis- 
teriu Ebanu ir po to pareiškė 
spaudai, kad nauji sovietų paža
dai Egiptui bus studijuojami. 
Prezidentas Nixonas yra pažadė
jęs išlaikyti Viduriniuose Rytuo
se karinių jėgų balansą ir pri
žiūrėti, kad jis nepasikeistų.

Izraelio ministeris Ebanas vėl 
prašė Amerikos Phantom lėktu
vų, kurių pristatymas buvo su
stabdytas liepos mėn.

Suėmė Rap Brown
NEW YORKAS. — Vienoje 

New Yorko tavernoje Įvyko su
sišaudymas. Atvykusi policija 
irgi buvo apšaudyta kelių negrų. 
Susišaudyme sužeisti du poli
cininkai, tačiau Į teisingumo ran
kas pakliuvo seniai paieškomas 
negrų radikalų vadas Rap 
Brown, kuris kaltinamas sukė
lęs negrų riaušes Cambridge 
mieste 1967 metais. Jis pagul
dytas ligoninėn.

Viceprezidentas Spiro Agnew

Komunistai Graikijoje su
sprogdino prieš Agnew atvykimą 
du amerikiečių automobilius ne
toli Atėnų aerodromo. Saugumas 
mieste labai sustiprintas. Visus 
kelius ir gatves saugo kariuome
nės patruliai. Į

Prieš vykdamas Graikijon vi
ceprezidentas Irane susitiko su 
ištremtu Graikijos karaliumi 
Konstantinu, kuriš irgi dalyvavo 
Irano 2,500 m.-.valstybės sukak
ties minėjime^-šeštadienį Irane 
Įvyko puošnus kariuomenės para
das, kuriame dalyvavo visų šimt
mečių Persijos uniformomis ap
sirengę kareiviai su to meto 
ginklais ir orkestrais.

Nauji gandai apie 
Įvykius Kinijoje

LONDONAS. — Britų žvalgy
ba galvoja turinti atsakymą Į 
Kinijos slaptus Įvykius, dėl ku
rių buvo atšauktas revoliucijos 
dienos paradas. Iš įvairių diplo
matinių sluoksnių surinktomis 
žiniomis, reikalai Kinijoje vys
tėsi šitaip: gynybos ministeris 
Lin Piao, jau seniai turis džiovą, 
sunkiai serga arba jau mirė. Tas 
pradėjo varžybas dėl jo vietos 
kariuomenėje ir partijoje, kur 
jis yra paskelbtas Mao Tse Tun- 
go Įpėdiniu.

Pasinaudodamas šiomis var
žytynėmis. buvęs Kinijos prezi
dentas Liu Shao Chi, kartu su 
keliais aukštais karininkais ban
dė pabėgti i Sovietų Sąjungą. 
Susėdę Į karini lėktuvą, kuri pa
laipino aviacijos štabo viršinin
kas Wu Fa-Hsien. devyni aukš
ti kinų pareigūnai skrido Į Mon
goliją. Lėktuve buvęs ir Liau
dies kariuomenės štabo viršinin
kas Huang Yung. Mongolijoje 
bėgliu lėktuvą pasivijo kinų nai
kintuvai ir ji numušė. Visi lėk
tuvo keleiviai žuvo. Dėl tos prie
žasties buvo sustabdyti visų lėk
tuvu skridimai Kinijoje. Mongo
lija pareiškusi Kinijai protestą 
dėl oro erdvės tesiu pažeidimo.

— šiais metais pasaulyje mi
nint vokiečio dailininko Albrech
to Duererio 500 m. gimimo su
kakti. ta proga Vilniuje, Paro
dų rūmuose, buvo atnaujinta dai
lininko darbų paroda. Buvo pa
rodytos Duererio graviūros.

(E)



LIUTERONŲ KUNIGŲ IR DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS VOKIETIJOJE
Liuteronų Pasaulinės Tarny

bos vyr. vokiečių komitetas kiek
vienais metais ruošia Liutero
nų Bažnyčių tremtyje kunigų ir 
darbuotojų teologinio pasiruoši
mo suvažiavimus. Pereitais me
tais toks suvažiavimas įvyko 
šiaurės Vokietijoje, Ricklingene, 
Schleswig-Holsteino evangelikų 
vidaus misijos svečių namuose. 
1971 m. suvažiavimas vyko nuo 
rugsėjo mėn. 20 iki 24 d. Stein- 
gadene, gražiajame Bavarijos 
krašte evangelikų name, kurį ka
valerijos generolo žmona, ponia 
Eberth, prieš mirtį užrašė Ba
varijos evangelikų Bažnyčiai ta 
sąlyga, kad ten vyktų nuolatos 
kareivių ir karininkų evangelikų 
teologiniai pasiruošimo kursai 
ar suvažiavimai. Jau dešimt me
tų, kai dabartinė Bundeswehr ši
tuo namu naudojasi. Greta mū
sų suvažiavimo vyko kursai pus- 
karininkams ir viršiloms. Jų bu
vo virš 20 vyrų. Jiems vadova
vo vienas evangelikų karo ka
pelionas.

Mūsų šių metų suvažiavimo 
tema: “Krikštas — katekizmas 
— konfirmacija”. Suvažiavimui 
ir šiais metais vadovavo ilgame
tis liuteronų pasaulinės tarny
bos vokiečių vyr. komiteto Įga
liotinis, bažnyčių tarėjas dr. kun. 
Ernst Eberhard iš Stuttgarto. 
Jis jau 11 m. rūpinasi Liutero
nų Bažnyčiomis išeivijoje. Da

lyvavo 42 estų, latvių, lietuvių,1 
lenkų ir vengrų liuteronų kuni
gai ir Bažnyčios darbuotoj ai. Lie
tuvių grupę sudarė: kunigas- 
senjoras A. Keleris, garbės sen
joras kun. A. Gelžinius, kun. J. Į 
Stanaitis; Bažnyčios darbuoto-i 
jai: Fr. Slenteris, mokyt. Fr.j 
Skėrys, M. Posingis, sakytojas^ 
K. Klumbys. Vicesenjoras kuni- Į 
gas Juozas Urdzė iš Bad Godes- 
bergo šį kartą nedalyvavo, nes 
jam kaip tik tuo metu padaryta 
sunki operacija ir jis dar gulė
jo ligoninėje. Visi suvažiavimo 
dalyviai pasiuntė jam sveikini
mo kortelę ir palinkėjo greit pa
sveikti bei Dievo palaimos. Pir
mą kartą tokiame suvažiavime 
dalyvavo Martynas Posingis iš 
Hannoverio ir sakytojas Kur
tas Klumbys iš Hamburgo.

Kasdien vyko rytinės ir vaka
rinės pamaldos. Jas pakaitomis 
laikė visų penkių tautybių ku
nigai ir pats suvažiavimo rengė
jas kun. dr. E. Eberhard. Iš lie
tuvių pusės jas laikė kunigas Ju
lius Stanaitis iš Backnango. Po 
kiekvienų pusryčių vykdavo Bi
blijos darbas. Pirmą dieną jam 
vadovavo Prof. Dr. H. Kruska iš 
Vakarų Berlynu Jis pasirinko 
Markaus Evangeliją 1, nuo 4 
ikFll perskyrimo ir kalbėjo apie 
krikštą Naujajame Testamen
te. Antrą dieną kunigas Hirsch- 
mann iš Erlangen aiškino iš

Iš kairės į dešinę: garbės senjoras kunigas A. Gelžinius, M. Posingis, bažnyčios tarėjas kuni
gas dr. Ernst Eberhard (suvažiavimo rengėjas), kunigas J. Stanaitis, senjoras kunigas A. Keleris, 

sakytojas K. Klumbys, Fr. Slenteris ir mokyt. Fr. Skėrys.
Nuotrauka mokyt. Fr. Skėrio

Apaštalų Darbų 21, nuo 21 iki 
24 perskyrimo apie mokymą pa
gal Naująjį Testamentą. Trečią 
dieną Biblijos darbą vedė kuni
gas Reidinger iš Murnau. Jis 
kalbėjo konfirmacijos klausi-

Popiečiai iki kavos buvo lais
vi ir atskirų bažnyčių atstovai 
susirinkdavo pasitarti savo rei
kalais ir nustatyti ateinančių 
metų gairės. Pirmos dienos po
piete aplankėme atlaidų bažny-

tus ir turėjo po 28 puslapius. Ti
ražas 900 egzempliorių.

Kunigas A. Gelžinius dar pa
darė pranešimą apie savo pa
rapiją Salzgitter - Lebenstedt 
Mokyt. Fr. Skėrys perdavė Va

sario 16 gimnazijos direktoriaus 
V. Natkevičiaus ir Evangelikų 
Jaunimo Ratelio sveikinimus. 
Padarė trumpą pranešimą apie 
dabartinę gimnazijos būklę, mo
kinių skaičių ir naują bendrabu
čio statybą, šiuo metu gimna
zijoj yra 83 mokiniai, iš jų 23 
evangelikų tikybos. 69 mokiniai 
yra iš Vakarų Vokietijos ir 14 
iš užsienio. Po vasaros atosto
gų atvyko 25 nauji mokiniai: 13 
iš Vakarų Vokietijos ir 12 iš už- 
j ūrio.

Suvažiavimo rengėjas dr. kun. 
E. Eberhard numato sekančiais 
metais suvažiavima ruošti Har- 
co kalnuose. Paskutinės dienos 
vakare buvo atsisveikinimo pa
maldos su šventa Vakariene, ku
rią pravedė pats suvažiavimo 
rengėjas. Po vakarienės susirin
kome puikiame kambaryje prie 
židinio išklausyti vengrų Bažny
čios senjoro kun. Kotsch prane
šimo. Laimons Pavuls painfor
mavo apie evangelikų liutero
nų veiklą Israelyje ir Jordani
joje. Ten dar yra 1500 evange
likų liuteronų susiburusių į 4 
parapijas. Jeruzalėj veikia evan
gelikų liuteronų ligoninė, raup
suotoj ų prieglauda ir kelios mo

kyklos. Visos tos institueijoš 
remiamos Pasaulio Liuteronų Są
jungos. Laimons Pavuls išbuvo 
ten 6 metus, vadovaudamas 
šioms institucijoms.

Penktadienio rytą po pusryčių, 
atsisveikinę su suvažiavimo ve
dėju dr. kun. Ernst Eberhard ir 
jam padėkoję už maloniai pra
leistas dienas gražiame Bavari
jos krašte, išsiskirstė į namus. 
Lietuviai vyko į Augsburgą, au
tobusu gražiomis Schongau - 
Landsberg a. d. Lech apylinkė
mis. Ten jie visi išvažinėjo trau
kiniais namo iki sekančių me
tų pasimatymo Harco miške.

Fr. Skėrys

"NAUJIENOS’’ KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

You’ve seen digital clock radios before.
But nothing quite like Sony’s TFM- 

C690W.
This one has real power. A 1.2W 

(max.) output that propels sound through 
a big_top mounted 3/2* speaker.

I his one has solid state circuitry for 
reliable FM and AM performance and a 
luxury hardwood cabinet to add resonance 
to the sound and beauty to your home.

This one has a digirrfatte dock 
does more than tell the time instantly with 
big illuminated numbers.

ft Jets you doze off anytime without 
resetting alarm. It has a 24 hour clock sys
tem. Gives you three different alarm set
tings; waking to alarm, extra loud alarm 
(for heavy sleepers) or radio. Has a sleep 
timer that shuts the radio off after an hour
of play. Come in for a high-powered dem
onstration today. SONYGLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.

5115-5123 So; Kedzie Ave. Tel.: PR 6-1790’
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------- ■---------------------- ~

ST £ SUSIVIENIJIMAS
, I . /A UIETUVLŲ

AMERIKOJE
SLA — jau BO mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo daa 

giau kaip SEPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus 
i* tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy, 
k bės apdraodą ir ligoje pašalpą, kun yra pigi, nes SUSIVIJO

NIJLMaS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdraudė- tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 

L gauti įvairių klasių reikalingiausias ipdraudai nuo $100.00
iki $10,000.00,

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In* 
svrapce, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi

- joms ir gyvenimo pradžiat
£ SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 

už $1,000.00 apdraudos tik $3.60 mokesčio metams.

SLA — AKC1DENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asrne 
n imk rekomenduojama lietuvišky. KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00

* I metus.

* SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
k veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu paražysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST ?0 STREET. NEW YORK. N Y ionol

mais.
Po kasdieninio Biblijos darbo 

buvo skaitomos paskaitos šio
mis temomis: “Vaikų krikšto 
problematika”, skaitė prof. dr. 
H. Kruska, buvęs Rytų Baž
nyčios Tarnybos vedėjas (Kir- 
chendienst - Ost). “Apie Evan
gelikų liuteronų bažnytinį dar
bą diasporoj (išsisklaidyme) ” 
skaitė Martyno Liuterio Sąjun
gos generalinis sekretorius ku
nigas Kirschmann. Savo paskai
toje jis nušvietė evangelikų liu
teronų veiklą Pietų Amerikoje, 
ypatingai Brazilijoje, toliau Ven
grijoje, Rumunijoje ir t. t. Kal
bėjo apie sunkią kunigų padėtį, 
jų atlygnimą, bažnyčių statymą, 
knygų ir spaudos platinimą.

Apie Vokietijos Suvienytos 
Evangelikų Liuteronų Bažny
čios Katechizmo reformos dar
bą paskaitą skaitė kunigas Gie- 
ssig iš Muenchen-Pullach kuni
gų seminarijos.

Apie Olandijos katalikų kate
kizmą, kuris tiek daug dėmesio 
sukėlė laisvajame pasaulyje, pa
skaitą skaitė kunigas Paulis Ur
dzė iš Oldenburgo. Išleistas jau 
13 kalbų ir išspausdinta jau 1,- 
230,000 egzempliorių to kate
kizmo. Vokietijos katalikų vys
kupai uždraudė tą katekizmą 
spausdinti vokiečių kalba Vaka
rų Vokietijoje. Viena spaustu
vė Olandijoje ji išleido ir išpla
tino vokiečių kalba.

Apie konfirmaciją tarp tra
dicijos ir eksperimentų (bandy
mų paskaitą skaitė prof. dr. 
Angermeyer iš teologijos aukš
tosios mokyklos Neuendettelsau.

Šitame trumpame straipsnyje 
neįmanoma duoti visų paskaitų 
santraukų, nes tai apimtų apie 
dešimt puslapių. Paskaitininkai 
pažadėjo atspausdinti trumpas 
santraukas ir visiems dalyviams 
išsiuntinėti. Gal kas nors kitas 
išvers šitas santraukas ir pasiųs 
lietuviškai spaudai?

Per visas suvažiavimo dienas 
buvo paliesta krikštas, katekiz
mas ir konfirmacija. Po paskai
tų vyko diskusijos. Visi suva
žiavimo dalyviai buvo su dar
bais įkinkyti nuo ryto iki vėly
vo vakaro. Kartais diskusijos 
nusitęsė ligi nakties vidurio.

čia Wies, kurią statė Dominikus 
Zimmermann nuo 1746 iki 1754 
metų. Tai rokoko stoliaus sta
tybos deimančiukas Bavarijos 
krašte. Įėjus į tą didelę bažny
čią jaučiasi žmogus laisvesnis, 
atpalaiduotas nuo kasdieninių 
rūpesčių, nes yra pagautas to 
Dievnamio gražumo ir didingu
mo. Dienos šviesa krinta į jį 
per langų vitražus ir sudaro ypa
tingą šviesą. Tokio jaukumo sa
vo gyvenime dar nesu patyręs 
jokioje kitoje bažnyčioje. Gir
dėjome ir’ tos bažnyčios vargo
nų skambėjimą. Puiki akustika, 
čia vyksta ir bažnytiniai kon
certai. Du vakarus buvo daro
mi dalyvaujančių Bažnyčių pra
nešimai. Mūsų senjoras kunigas 
A. Keleris painformavo apie Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų Baž
nyčios išeivijoje veiklą Vakarų 
Vokietijoje, kur dar yra apie 
5,000 evangelikų lietuvių liute
ronų.

Juos aptarnauja 4 kunigai ir 
9 pasauliečiai. 48 parapijose ar 
pamokslų, vietovėse sakomi pa
mokslai ir laikomos pamaldos. 
1970 m. įvyko 248 pamaldos, 262 
kartus buvo lankomi seniai ir li
goniai, kurie į pamaldas jau at
vykti nebegali. Tie 4 kunigai 
per vienerius metus aptarnauda
mi žmones nuvažiavo iš viso 
57,379 km.

Didesnio masto religiniai su
važiavimai įvyko Hamburge ir 
Neustadte/Hoktein prie mūsų 
visų numylėtos Baltijos Jūros. 
Įvyko du jaunimo suvažiavimai 
Pabaltijo Krikščionių Studentų 
Sąjungos name Bad Godesberge, 
Annabergo pilyje. Ten vyko ir 
motinų poilsio dienos. Mūsų 
jaunimas dalyvavo, ir Pabaltijų 
■kraštų jaunimo ekumeniniuose 
suvažiavimuose Annabergo pily
je. Maža mūsų tautiečių grupė, 
kuriai vadovauja sakytojas Kur
tas Klumbys, rūpinasi pamaldų 
transliavimu lietuvių kalba per 
radijo Wetzlar siųstuvą į tėvynę, 
kad ten mūsų žmonės galėtų dva
siškai atsigauti.. Yra žinių, kad 
tos per savaitę vieną kartą tran
sliuojamos pamaldos Lietuvoje 
gerai girdimos. Vakarų Vokie
tijoje leidžiamas lietuvių evan
gelikų liuteronų laikraštis “Sve
čias” pasirodė 6 kartus per me-

Aktorius Jack Dtmmon filme "Karat tarp vyry ir motery'* vaidina 
beveik akl<i humoristą James Thurber. Jis netyčia, paveiksle mato

moj scenoje, uždega artistei Barbara Harris plaukus.

Dalis suvažiavimo dalyviu. Priekyje stovi senjoras kunigas A. Keleris, garbės senjoras kuni
gas A. Gelžinius, bažnyčios tarėjas kunigas dr, Ernst Eberhard, toliau Fr, Slenteris ir kiti. 

Nuotrauka mokyt. Fr. Skėrio J

VKay, you’re young.- You’ve got all 
the Jove in the world and you’re dang 
your best to five ob it. Retirement? 
That’s for -rben you’re dd, right?

It’s for Thea you’re old if you can 
afford it.

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-away-on- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and firing off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare nor.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Jan the Payroll Savings Plan 
where you work. That way, an amount 
you specify wiU be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s an easy way to save.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, K) months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970. . . 
with a comparable improvement for 
aH older Bonds.

Now is the time to start saving. 
Money’s a nice thing to have-while 
you’re living on love forever.

Bonds are safe. If lost, stolen, or destroyed, 
'ire replace them. When needed, they can be 
cashed at your bask. Tax oxy be deferred 
•until redemption. And alrxyi ittaecaixXg 
Beads are a procd Tay to save.

Now Bonds pay a bonus at maturity.

The ILS. pKf far rmwi(.
h i« ■m>W»c »er*k» ta with The
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ATSAKYMAS T. ANGELAIČIUI
Dienraštis “Draugas” leido tūlam 

rašėjui net dvi skiltis apkaltinimui 
svečių kunigų iš Lietuvos, o kai 
buvo paprašyta truputį vietos už
pultuosius kunigus apginti, atsaky
mas buvo gautas neigiamas. Gerb. 

. Ąe9?^toriau, malonėkite patalpin
ti si viešą atsakymą, kad nors dali
nai būtų atitaisyta padarytoji nuo
skauda mūsų kunigams iš Liėtuvos.

Šių metų rugsėjo 17 dienos 
“Drauge” buvo išspausdintas il
gokas slapyvardininko T. Ange
laičio (nemaišyti su Clevelando 
kleb. Angelaičiu) rašinėlis “Sve
čiai iš Lietuvos”, kuriame jis iš
drįso apkaltinti lietuvius kuni
gus, atvykstančius iš ok. Lietu
vos aplankyti savo giminių ir 
artimųjų. Tokių piktų apkaltini
mų retai spaudoje sutinkame. 
Jei teismas tokiais apkaltinimais 
vadovautųsi, tai sprendimas bū
tų aiškus: nulinčiuoti juos vi
sus. Ta pačia proga jis išbarė ir 
pakaltino mūsiškius, kurie vyks
ta ok. Lietuvon aplankyti artimų
jų. Tikiu, kad ir jie irgi pasi
sakys tuo reikalu.

Tai jau ne pirmas Angelaičio 
netaktiškas išsišokimas. Prieš 
keletą metų, nugirdęs, kad ruo
šiasi iš ok. Lietuvos atvažiuoti 
kunigas aplankyti savo brolio ir
gi kunigo, tai tas pats rašėjas 
per vietos korespondentą ameri
kiečių laikraštyje apšaukė jį ko
munistų patikėtiniu, net ir jo 
vardą paminėjo. Anas lietuvis 
kunigas neatvyko, negavo leidi
mo, bet mestas ant jo pakaltini- 
mas liko neatšauktas.

Rašėjas labai žiauriai užsipuo
lė ant mūsų svečių kunigų iš 
Lietuvos. Štai tik keletą, iš jo 
apkaltinimų: jis pavadino juos 
naudingais okupantams, nelai
mingus Į bolševikų tinklą pa
kliuvusius svečius (suprask — 
kunigus), Įnešančius čia nevie
ningumo Lietuvos laisvinimo ko
voje, paslaugą komunistams, jie 
čia atvykstą apdumti žmonių 
akis etc. Beveik pusę savo raši
nėlio, visą litaniją paskiria pa- 
kaltinimui, kodėl jie čia atvykę 
nekalbą apie dabartinę Lietuvos 
padėtį.

Angelaiti, lietuviai kunigai at
vyksta čia kaip privatūs as
mens, tyliai ir ramiai palankyti 
savo giminių ir artimųjų, atsi
kvėpti, paremontuoti savo svei
katos ir pasisvečiuoti mūsų vai
šingame krašte. Angelaiti, kodėl 
atvykę svečiai kunigai iš Lie
tuvos turėtų brautis Į sakyklas, 
susirinkimų sales ir drožti triuk
šmingas kalbas, viešai ir garsiai 
kalbėti apie padėtį ok. Lietuvoj 
ir tuo save Įstatyti Į pavojų. Juk 
nė tik ok. Lietuvos valdžia, bet 
taip pat ir laisvojo pasaulio kraš
tai nepalankiai reaguoja Į tuos 
savuosius turistus, kurie išvykę
į».kitus kraštus daro kritiškus siu krislą iš tavo akies, pats sa-

pareiškimus apie savąjį kraštą. 
Jiems sugrįžus atitinkamai su 
jais pasielgiama. Padėtis ok. Lie
tuvoj mums yra gerai žinoma iš 
kitų patikimų šaltinių, o svečiai, 
atvykę iš Lietuvos, ar jie būtų 
kupigai ar pasauliečiai, nieko 
naujo mums negali pasakyti ir 
esamos padėties pakeisti.

Angelaiti, per visą rašinėlį 
švaisteisi tariamomis, savo vaiz
duotės sukurtomis baisiomis ga
limybėmis (gali būti... gal įneš... 
žiūrėk... girdi...), paversdamas 
jas apkaltinimais ir primesda
mas juos visiems be išimties sve
čiams iš Lietuvos.

Angelaiti, su juodinęs svečius 
kunigus iš Lietuvos, vėl bandai 
dėtis geru krikščioniu ir, sau 
prieštaraudamas, toliau rašai: 
nereikia jų niekinti, prisimin
kim juos su didžia užuojauta... 
arba išsigąsdinęs, kad Čia atvy
kę svečiai kunigai sumaišys mū
sų galvas, gale rašinėlio rašai: 
...kad komunistų siunčiami pas 
mus pasiuntiniai ne ką laimės. 
Kodėl tad taip skrupulingai bai- 
miniesi apie jų čia lankymąsi? 
Kur logika ir artimo meilė?

Angelaiti, kokią teisę turi už
pulti beginklius svečius kunigus, 
nužeminti jų vardą ir visus juos 
čia atvykstančius pavadinti par
sidavėliais, bolševikų pasiunti
niais ir panašiai. Angelaiti, tu
rėtum juos atsiprašyti už savo 
bejausmį, betikslį užsipuolimą 
apgailėti savo neapvaldytą išsi
šokimą. Kaip skaudu ir liūdna, 
kad tie, kurie laimingu atveju 
išnešę savo “kudašių” pasidarė 
dideliais kritikais ir karžygiais 
sąskaiton tų, kurie ten likę ir 
dirbą savo darbą sunkiose ap
linkybėse yra verti mūsų pagar
bos ir nuoširdžios, bet ne “fa- 
riziejiškos” užuojautos.

Prieš kiek laiko gaunu laišką 
iš mielo ir veiklaus kunigo, kuris 
turėjo progos daugel svečių ku
nigų iš Lietuvos sutikti ir paben
drauti. štai ką jis apie juos ra
šo: ...“jie yra mano broliai ku
nigai, stengiuosi jiems kiek- ga
liu padėti, parodyti Įdomias ir 
gražias vietas, būti su jais nuo
širdžiu, kad jie patys įsitikintų, 
jog mes nesame tokie baisūs, 
kaip jų spauda mus piešia. Aš 
tuo Įžiūriu savotišką apaštala
vimą”.

Jei vėl tamstai kiltu noras 
apie kitus tamsiai rašyti, tai pirm 
negu imsi plunksną Į savo ran
kas, atsiversk Luko 6, 41-42-45 ir 
valandėlę padūmok: “Kam tu 
matai krislą savo brolio akyje, o 
nepastebi rąsto savo paties aky
je? Arba, kaip tu gali sakyti sa
vo broliui: broli, leisk aš išme-

-cKj

SVIEDĖJAS FRIEND — DARG1O DRAUGAS
Beisbolo žaidėjas Robert B. Friend yra geriausias Pittsburgh Pirates 
grupės sviedėjas. Jis taip pat yra geras Povilo P. Dargio ir lietuviu 
draugas. Dargis yra sporto mėgėjas. Jam yra pažįstami visi žymes
nieji sportininkai. Be sviedinio, dabartiniu metu Robert B. Friend 
yra savivaldybės pareigūnas — Controller of Allegheny County. Šiy 
mėty lapkričio 2 dieną bus rinkimai, kuriuose sviedėjas Friend kan
didatuoja Controller of Allegheny County pareigoms. Povilas Dargis 
pataria visiems šios apylinkės lietuviams balsuoti už šį pareigingą 

pareigūną ir lietuviy draugą. (Pr). !

vo akyje nematydamas rąsto? 
Veidmainy, išmesk pirma rąstą 
iš savo akies ir tuomet matysi, 
kaip galėtumei išimti krislą iš 
savo brolio akies. Geras žmogus 
iš gero širdies iždo išneša kas 
gera, ir .piktas žmogus iš pikto 
iždo išneša kas pikta, nes bur
na kalba iš širdies gausumo”.

23 doleriai. Kasoje likę 42 22 spaudoje. Susirinkimas ]
ir pageidauja, kad L. B. Ontroithern Hole! Apts., 

į Valdyba rastų kelią ir dėl bend-ita Avė., patalpose, 
ros veiklos susitartų su mūsų'savininkai visada 
politinių organizacijų centrais, rinkimams leidžia 
Visų mūsų, nežiūrint pažiūrų ir sale, o apylinkės valdybos rei

kalams užleido vieną kambarį, 
l'ž tai jiems lietuviškas ačiū.

K. Ūkana

Senoji valdyba atsistatydino 
ir buvo einama prie naujos val
dybos rinkimų. Tačiau Baliui 
Mažeikai pasiūlius palikti seną
ją valdybą antrai kadencijai sti- 

Isirinkimas vienbalsiai pritarė, 
|o senosios valdybos nariai ir re- 
l vizijos komisija sutiko pasilik
ti.

Taigi sekantiems metams apy
linkės valdvba sudaro: J. Bru
žas—pirmininkas, dr. Z. Minti
nas ir K. Rūkas—vicepirrninin- 

ikai, J. Grybauskas - sekretorius 
ir G. Sakevičius — kasininkas. 

Į Revizijos komisijos pirmininkas

prašo Herberto Martinų užeigos, Sou- 
333 Ųuaclii- 
šios užeigos 

lietuvių susi- 
pasinaudoti

Kadangi “Svečiai iš Lietuvos” 
rašinėlio autorius pabūgo savo 
tikrojo vardo ir pasivadino sla- 
pyvardininku T| Angelaičiu, tai 
ir man nėra reikalo savo pavar
dės čia naudoti.

Giliai už jausdamas užpultuo
sius, su meile ii pagarba jiems.

Irgi kunigas iHOT SPRINGS, ARKANSAS
L. B. apylinkės metinis 

susirinkimas

Rugsėjo 26 d. Įvyko Hot Springs 
L. B-nės apylinkės metinis na
rių susirinkimas, kuriame daly
vavo 45 nariai ir keliolika sve
čių. šioje vasarvietėje svečių mes 
nestokojame, nes vieni atvažiuo
ja gydomųjų šaltinių vande
niu sveikatos pasilopyti, o kiti 
dairinėjasi ir renkasi vietas čia 
nuolat apsigyventi.

■ Susirinkimą atidarė apylin
kės pirmininkas J. Bružas. Jis

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

VITALIS ŽUKAUSKAS
SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
J 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, III. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.

Pradžia 4:00 vai. po pietų. i
Kviečiame yisus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

’ NAUJIENŲIBANKETE

pasveikino gausiui susirinkusius 
bendruomenės narius ir svečius.

I prezidiumą pakviesta pirmi
ninku Bronius Gūdonis ir ! 
retorium—Kostas Plepys. Susi
rinkimas pakvietimą sutiko ka
tutėmis.

Pirmininkas, ; pranešdamas 
apie apylinkės veiklą, priminė, 
kad valdyba nesėdėjo be darbo. 
Per metus turėta .vienuolika po
sėdžių, pravestas Vasario 16-sios 
minėjimas per radiją ir gausia
me lietuvių susirinkime, LAS 
skyriui talkininkaujant suruoš
ta Genocido paroda, kuri turė
jo didelį pasisekimą amerikie
čių visuomenėje. Minėjimo pro
ga pravesta Lietuvos laisvinimo 
reikalams rinkliava ir surinkti 
pinigai išsiųsti ALTai. Įvairiomis 
progomis, prašant mūsų vergau
jančiai tautai pagalbos, siųsta 
laiškai JAV prezidentui, senato
riams ir kongresmanams. Bra
žinskų bylai ginti pravesta pini
ginė rinkliava ir Turkijos prezi
dentui pasiųsta telegrama.

Pirmininkas baigdamas savo 
pranešimą pasidžiaugė, kad mū
sų kolonija sparčiai auga ir apy
linkės narių skaičius gausėja. 
Tik per vienus metus Hot Sprin
ge šešiolika lietuvių šeimų nu
sipirko namus ir jau apsigyve
no. Čia apsigyventi atvyko ir ke
letas vienišų lietuvių.

tūlis—nariai.
Jau senokai buvo keliamas 

klausimas įsteigti prie apylinkės 
jaunimo sekciją, kad jaunoji 
karta pratintųsi ir Įsitrauktų Į 
lietuvių visuomeninę veiklą, 
čia turime septynis mokyklinio 
amžiaus jaunuolius, todėl vienai 
iš jų, Vidai Sakeviėiūtei, paves
ta rūpintis jaunimo sekcijos su
darymu.

Sekcijai talkininkauti ir pa
tarti sutiko S. Rūkienė ir muzi
kas J. Zdanius.

Nutarta sudarvti bažnytiniu 
giesmių chorelį, kurį pamokinti 
sutiko muzikas J. Zdanius, bet 
su sąlyga, kad chore dalyvautų 
tik vienos moterys.

Vėl pas mus iškyla lietuvio 
kunigo reikalus. Kolonija auga, 
todėl norėtųsi turėti ir lietuviš
kas pamaldas. Kun. dr. K. Ge
čas, kaip buvo žadėjęs, neatvy
ko ir viskas pakibo ore. Čia 
atvykus kunigui pensininkui ne
tektų gailėtis, nes švelnus Ar
kansas klimatas ir darni lietuvių 
kolonija jo neapviltų.

Prieš pusmetį kilo mintis su
organizuoti Hot Springs lietuvių 
radijo pusvalandį. Tas reikalas 
buvo iškeltas ir šiame susirinki
me. Visi nariai tai minčiai pri
tarė ir pažadėjo paramą. Gar- 

' I busis mūsų patriotas Jonas 
Bagdanavičius būsimą jį radijo 
pusvalandį pasižadėjo paremti 
50 dolerių auka — apmokėti 
pirmąją transliaciją.

Tolimesniais radijo valandė
lės organizavimo reikalais, susi
rinkimas pavedė rūpintis apy- 

sek_ linkės valdybai. ŠĮ darbą pasi
žadėjo remti LAS skyrius ir 
LŠS grandis.

Karolis Cicėnas iškėlė mūsų 
centrinių organizacijų vadovy
bių nesutarimus ir polemiką

įsitikinimų, vienas, bendras ir 
šventas siekis — laisva ir nepri
klausoma Lietuva. Nesutarimai 
ar ginčai spaudoje džiugina mū
sų tautos kvislingus ir maksvi- 
nius okupantus. Tik tautai lais
vę atkovoję, galėsime ir ant sta
tinių pasiplepėti.

Susirinkimas pageidavo, kad 
dar šį rudenį būtų suruoštas lie
tuvių susipažinimo ir susiartini
mo piknikas. Apylinkės valdy
ba pikniko ruošimu jau rūpi
nasi.

J. Zdanius iškėlė mintį prie 
L. B. apylinkės suorganizuoti 
knygynėlį. Juozas Grybauskas 
pastebėjo, kad pradžia jau pada
ryta, o tolimesnis darbas paves
tas apylinkės valdybai atlikti.

Susirinkimas vvko Bronės ir.Now at GLASER’S
■ Ill'll*

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

RCA AccuColor® 
Portable makes 
the scene vivid.

True-to-life AccuColor 
performance in a big
screen portable TV. 
Features include AccuTint 
for pleasing flesh tones ' 
and A.F.T. Come see 
it in action—soon.

The GENTRY
EQ-415, New Vista® chassis 

.18* diagonal picture
Malching roHabout stand, optional, extra.

RCA AccuColor 
—everything you 
want in color!
AH the features 
you want most: 
Vivid color. 
Dependability. 
Automatic fiddle- 
free tuning.

. Th* ORTEGA
New Visto* Model GP-75+ 
25’ diagonal picture

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Avė. Tel: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

-ž

Raginkite savo apylinkę
- » - T • _ fi

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 32.00.
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:

Sekretorius J. Grybauskas 
priminė, kad apylinkė susiorga
nizavo 1970 m. gegužės 17 d. 
. B. padalinio steigimą iškėlė 
čia tada svečiavęsis kun. dr. J. 
Prunskis. Steigiamajame susi
rinkime svečias davė praktiškų 
patarimų tolimesnei organiza
cijos veiklai stiprinti ir palinkė
jo sėkmės.

Kasininkas G. Sakevičius pra
nešė apie apylinkės kasos stovį, 
o revizijos komisijos pirminin
kas J. šlegaitis perskaitė revizi
jos komisijos aktą. Iki susirin
kimo dienos apylinkė turėjo 
610.45 dolerių pajamų. Išleista z*

.....................

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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.

UNIV
f

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
1 '...... ■........ ■ - 1
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Okupantas visko nepajėgia kontroliuoti
Lietuvoje okupantas leidžia milžiniškas .sumas pini

gų įvairaus plauko kontroliuotojams išlaikyti, bet visko 
okupuotame krašte jis vis dėlto nepajėgia kontroliuoti. 
Krašte jis laiko didelę kariuomenę, bet krašto gyvento
jams karo jėgose tarnaujantieji rusai, mongolai, kabar
dinai ir ukrainiečiai didelės įtakos neturi. Čekos batalijo
nai, policijos vadovybė, propagandistai ir kontrolieriai 
okupantui yra daug svarbesni, negu strateginėse pozici
jose laikomi sovietų kariuomenės daliniai.

Nuo pirmos Lietuvos pavergimo dienos okupantas 
stengiasi paveikti krašto gyventojus, įtikinti juos komu
nistinių-idėjų gerumu, sovietiniu teisėtumu ir artėjan
čios laimės saule, bet rusams nesiseka. Lietuviams jau 
nusibodo klausyti pasakojimų apie tai, koks tas “stato
mas komunizmas” bus. Jie nori žinoti, kokiu būdu jiems 
šiandien įsigyti juodos duonos svarą ir riebalų šaukštelį.

Pirmais okupacijos mėnesiais okupantas kirto pa
čius žiauriausius smūgius . pavergtiems lietuviams. Jau
nimą vietoje šaudė, vyresniuosius prievartos darbams ve
žė, o senius badu ir šalčiu kankino. Apiplėštus sužalotus 
ir įgąsdintus žmones dabar bando komunistais padaryti. 
Jis naudoja įvairiausias priemones “komunistiniam ger
būviui” aiškinti, bet nepajėgia krašto gyventojų palenk
ti Masvai pageidaujama kryptimi. Iš prievartos veiksmų 
lietuvis mato, kad Lietuvon įsiveržę rusai vienaip daro, 
o kitaip kalba. Jie kalba apie būsimą darbo žmonių ger
būvį, kai “bus įvestas socializmas”, bet nei to gerbūvio, 
nei teisingesnės santvarkos rusai neatnešė. Iš Lietuvos 
rusai labai daug išvežė, bet nieko neatnešė.

Su rusais bendradarbiauti pasišokusieji jauni propa
gandistai įtikinėja lietuvius, kad rusai, net veždami iš 
Lietuvos javus, riebalus ir pašarą, daro gera lietuviams. 
Didelė krašto gyventojų dauguma šitokiomis pasakomis 
nebetiki. Dažnai lietuviai pastebi, kad ir patys pasako
tojai nebetiki, ką jie kitiems pasakoja. Labai sunku įti
kinti klausytoją tuo, kuo pats netiki.

Lietuvoje palikti mokytojai pradėti prievartauti nuo 
pirmos okupacijos dienos. Jie prievartaujami ir šiandien. 
Rusas stengiasi mokytojus paveikti, bet didelių vilčių į 
juos nededa. Rusai neįtikino Lietuvos mokytojų komu
nizmo pranašumu, o mokytojai neįtikino vaikų ir tėvų. 
Mokytojai prievartaujami įvairiausiais būdais, J>et ak
lais Maskvos įrankiais jie netapo. Rusai suvarė krašto

trims mėnesiams ___  $6.00
vienam mėnesiui$2.00
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KAZ. STRĖVAJĖZUITAS GINASI NUO VIENUOLYNO VARŽTU
LAISVOJI TRIBŪNA

(Tęsinys)
Man kaip katalikui nesupran

tamas jo straipsnyje paminėtas 
kunigų suskirstymas į “senųjų” 
ir “naujųjų” pažiūrų klases. Kuo 
jie vieni nuo kitų skiriasi ir kur 
mes pasauliečiai galėtume suži
noti, kuris kunigas toks ar ki
toks. To jis nepaaiškina. Tad 
koks gi, pagaliau, to kriterijus? 
Žinoma, tada tenka pačiam spė
lioti, kad “senųjų” pažiūrų yra 
tie kunigai, kurie nekovoja dėl 
celebato panaikinimo, nesidi- 
džiuoja iškunigėjusiais kunigė
liais, kurie nebėga jų sutuokti, 
kurie nerašo ar nekalba apie sek
są, neįsilaužia į valdžios įstaigas 
naujokų šaukimų sudraskyti ar 
sudeginti, kurie su hipiais nede
monstruoja prieš Vietnamo karą. 
Gi “naujieji” — priešingai — jų 
pagrindinė žymė: rūpestis kuo 
greičiausiai panaikinti celebatą, 

gyventojus į profesines sąjungas ir įsakė “komunistinti” 
lietuvius per specialias mokyklas, vadinamas komunis
tinio darbo mokyklomis. Dabar okupantas jau ir tomis 
mokyklomis nepasitiki, jis nepajėgia kontroliuoti šių 
mokyklų mokytojų, nepataikančių Maskvai į koją. Apie 
tas Lietuvos mokyklas komunistų partijos Vilniuje lei
džiamas centro komiteto organas šitaip rašo:

“Reikia pripažinti, kad komunistinio darbo 
mokyklų vaga dar ne visur reikiamo lygio ir gylio. 
Dėl to tenka padaryti rimtų priekaištų tiesioginiam 
jų organizatoriui bei metodiniam pagalbininkui — 
profsąjunginėms organizacijoms. Kai kurių profsą
jungų respublikiniai, fabrikų, gamyklų ir vietos 
komitetai kartu su ūkiniais vadovais palyginti mažai 
rūpinasi mokyklų tinklo praplėtimu, o kai kur kū
rė jas per dideles. Tokiose mokyklose sinku kontro
liuoti, kaip įsisavinama mokymo medžiaga, pasiekti 
aktyvumo, svarstant nagrinėjamas temas. Pasitaikė 
atvejų, kai mokyklų [programos dublkavo kvalifi
kacijos kėlimo ir gamybos pirmūnų bei novatorių 
patyrimo nagrinėjimo mokyklų programas. Trūko 
kai kur gerai apgalvotos organizacinės ir metodinės 
pagalbos, normalių sąlygų darbui, vaizdinių ir tech
ninių propagandos priemonių. Ne visur buvo paren
kami patys geriausieji propagandistai, ne visur, 
atsižvelgiant. į dėstymo specifiką, jie buvo tinkamai 
paruošti”. (Tiesa, 1971 m. sp. 2 d., p. psl.).
Lietuvoje okupacinė valdžia gerai maitina 10,000 

propagandistų, kodėl ji negali parinkti tinkamai paruoš
tų ? Per 30 metų kalba apie “komunistinę statybą”, o 
dabar rašo apie netinkamas darbo sąlygas. Nuo ko gi 
normalios darbo sąlygos priklauso ?

Nepatikimi mokytojai, neparuošti propagandistai 
ir visai iš vėžių išėję mokytojų kontrolieriai yra tiktai at
pirkimo ožiai. Lietuviai nepritaria komunizmui, todėl jų 
neįtikina nei propagandistai, nei kontrolieriai.

sekso išaukštinimas, demonstra
cijos dėl Vietnamo, iškunigėju- 
sių kunigų likimu susirūpinimas 
ir pan. Atrodo, kad šios minėtos 
žymės mano spėliojimo “senųjų” 
ir “naujųjų kunigų remiasi pa
ties kun. Trimako minėtu “Nau
jienose” straipsniu.

Deja, man neteko nugirsti ne
palankių kalbų iš kunigų lūpų 
dėl mūsų dienomis vykstančio 
ekomenizmo. Ir kas gi galėtų 
piktintis dėl broliškos toleranci
jos kitoms krikščioniškoms ir 
nekrikščioniškoms konfesijoms ?

Šiandien jau ne tiek daug kas 
nustemba, kai Bažnyčia sutei
kia teisę vienuoliui palikti vie
nuolyną ir jį paliusuoja nuo vie
nuoliškų įžadų ar„ pagaliau, jį 
paleidžia iš kunigystės ir duoda 
leidimą susituokti. Bet niekada 
Bažnyčia nėra pareiškusi, kad 
dėl kunigo iškunigėjimo tikin-

. tieji ir £ats vienuolynas turėtų 
giedoti džiaugsmo Aleliuja, ar 
Te Deum laudamus... Iš kun. 
Trimako straipsnio kyšo jo ne
pasitenkinimo mintis, kodėl dėl 
tokių įvykių skaudžiai tikintie
ji apgailestauja. Juk pagal jo 
samprotavimus yra normalus 
įvykis. Tiesa, ne mūsų reikalas 
knaisiotis po svetimą sąžinę, bet 
kun. Trimakas negali pykti, kad 
toks pabėgėlis iš vienuolyno ir 
kunigystės būtų laikomas hero
jumi. O vis tiek, paprasčiau sa
kant, ir nieko nedangstant ti
kinčiųjų akyse toks pabėgęs vie
nuolis nėra herojus, bet pabėgė
lis — dezertycas.

Keistas, kad kun. Trimakas, 
pasiremdamas vienu kitu pavyz
džiu, kad kažkur iškunigėjęs ku
nigas ar palikusį vienuolyną vie
nuolė, buvo palikti mokytojauti 
katalikiškoje mokykloje, daro iš
vadą, jog tai yra jau lyg ir vi
suotinis faktas. O vis tiek taip 
nėra. Tokie faktai, kuriuos jis 
sumini, yra tik išimtys, gal pri
klausančios nuo vietos aplinky
bių ir sąlygų. Bet kiek yra me
tusių kunigystę kunigų ir sese
lių, nuo jų pareikšto noro pasi
likti senoje pozicijoje, sausai at
sisakyta.

Kun. Trimakas daro sugesti
ją, kad nereiktų bijoti papikti
nimų, nes jų ir Kristus nebijojo, 
ir cituoja kaip pavyzdį, kad Jis 
valgė su muitininkais, nors ir 
papiktino pariziejus. Man atro
do, kad jis čia prašauna pro ša
lį. Nors neesu šv. Rašto specia
listas, bet vis dėlto tiek žinau, 
kad Kristus labai kietais žodžiais 
pasmerkė tuos, per kuriuos atei
na papiktinimai. Jis jiems pasiū
lė ant kaklo girnų akmenį ir jū
rų gelmes... Atrodo, kad šios 
Mato Evangelisto eilutės kun. 
Trimakui nieko nesako. Tiesa, 
Kristus valgė... su muitininkais, 
bet kas tuo piktinosi? Gi pari- 
ziejai, veidmainiai, vidiniai su
puvę, angių veislė... Tai šie pik
tinosi Kristumi! Gi kas gi buvo 
tie muitininkai? O gi valdžios 
tarnautojai. Jie nebuvo veidmai
niai, tik valdžios ištikimi tarnau
tojai, kurie vykdė tai, kas tar
nautojams privalu daryti. Tie
sa, pariziejai pyko ant jų, kam 
jie iš žydų renka mokesčius sve
timtaučiams. Bet ar pariziejai 
nesipiktino Kristumi ir daugiau 
kuo? Tuo tarpu dėl Kristaus 
bendravimo su pariziejų neap
kenčiamais muitininkais ne vie
no šių dvasioje įvyko konversi
ja. Užtenka prisiminti muiti
ninko Žakėjaus istoriją. Užte
ko Kristui į ji prabilti, o jis jam 
tarė: “štai, Viešpatie, pusę savo 
nuosavybės aš atiduodu betur
čiams. Jei būčiau ka nuskriau
dęs, grąžinu keturgubai”. O vie
nos plačiausios Evangelijos ra
šytojų šv. Matas taip pat yra 
buvęs muitininkas. Tat vargu

ar būt galima sugretinti iškuni- 
gėjusį kunigą su valdžios tar
nautoju — muitininku. Neatro
do, kad Kristus būtų pareiškęs 
bent kokį džiaugsmo spindulėlį 
ir norą bendrauti su atkritusiu 
apaštalu. Priešingai, — Jo tar
tas jam įspėjimas tikrai buvo 
šiurpus.

Man atrodo, kad naivus ir ne
įtikinantis kun. Trimako kalti
nimas vienuolyno vadovybės, 
kam ji jam uždraudė vykti Cle- 
velandan ir ten sutuokti buvusį 
jėzuitą ir kunigą Sabataitį. Toks 
nepasitenkinimas savo viršinin
kais yra surištas ir su apgailes
tavimu, kad, girdi, tuo nukentė
jo lietuvybė, nes jei jis būtų da
vęs šliūbą, tai jis būtų buvęs 
lietuvių kalba, šiuo atveju be
reikalingas jo apgailestavimas, 
nes tikrumoje tai jau nekokia 
proga lietuvybei pademonstruoti. 
Ar šiaip, ar taip beteisinsi, bu
vusiu jėzuitu, kunigu Sabatai- 
Čiu, lietuviškoji visuomenė netu
ri kuo didžiuotis. Juk jis atsiža
dėjo padarytų įžadų ir kunigys
tės, atviriau kalbant, išmainė al
torių į lovą. Nemanau, jog lie
tuvių visuomenė buv. kunigui 
Sabataičiui darytu kokių nors 
priekaištų dėl to, kai jo vedybų 
ceremonijos buvo atliktos nelie
tuvių kalba. Priešingai, lietuvių 
visuomenė, ypač tikintieji kata
likai, šį jo žygį sutiko su guliu 
nusivylimu. Jei jam Bažnyčia ir 
suteikė leidimą palikti vienuoly
ną ir kunigystę, tai tas palikta 
grynai jo sąžinei. Bet Ji tikrai 
nepageidavo, kad būtų sukelta 
lyg ir šio įvykio pateisinimui to
kia propaganda ir reklamavimas. 
Katalikui sunku suprasti Saba- 
taičio iškeltos pompastiškos ves
tuvės. Kokiam galam jam pri
reikė išsiuntinėti šimtus pakvie
timų net tiems ir toms, kuriuos 
dar taip neseniai buvo pakvietęs 
į savo primicijas? Sunku suvok-, 
ti, ką jis tuo norėjo pademons
truoti. Kai kas apie tai garsiai 
kalbėjo, — mat, buvęs kunigas 
Sabataitis pasimetė, prarado bet- 
kbkią tikrovės nuovoką. Kiti, 
kad jis tuo norėjo pademonstruo
ti tai, kad, kas katalikui buvo iki 
šiol šventa ir svetima, tai šian
dien jau to nėra... Tat, supranta
ma, jog tokioje faktų šviesoje 
jėzuitų viršininkai išmintingai 
padarė, kun. Trimakui uždrau
dę maišytis tokiame dvasinio 
nuosmukio ‘'kermošiuje”.

Bet ar jis. paklausė? Ne! Ne 
tik nepaklausė, bet nukūrė į 
Clevelandą ir dar į. “Dirvos” re
dakciją ir ten išliejo savo šir-. 
dies tulžį, lyg tikėdamasis su
laukti užuoj autos iš. lietuviškos 
visuomenės: Va, žiūrėkite, kokia 
nehumaniška yra jėzuitų vadovy-, 
bė!

Jei tiesa, tai būtų, tikrai liūd-. 
na, kad tokiam jo žygiui pritarė 
ir kiti tėvai jėzuitai. Kun. Tri

makas rašo: “Aš ne vienas taip 
galvoju, bet ir kiti tėvai jėzui
tai”.

Reikia manyti, kad jis parašė 
tiesą, nes vienuolyno vadovybė 
to dar iki šio laiko neatšaukė. 
Vadinasi, neatšaukė kun. Trima
ko teigimo. Jei taip, tai su lietu
viais jėzuitais blogai, nes tai 
ženklas, kad ir daugiau jų yra 
pakėlę sparnus išsivienuolinti, o 
gal ir iškunigėti. Bet kam tada 
atiteks Jaunimo Centras, kai iš
nyks lietuviai vienuoliai?

Nemanyčiau, kad tas jo mini
mas straipsnyje tėvas, jėzuitas, 
galėtų didžiuotis savo herojiš
kumu, kuris lėkė Clevelandan lai
minti iškunigėjusio Sabataičio 
vestuvinių žiedų. Mano supra
timu, jis būtų daug geriau pa
daręs, jei kurį nors šeštadienio 
vakarą, gerai pasiruošęs ir savo 
koplyčioje susirinkusiam jauni
mui būtų pasakęs gerą konfe
renciją. Tikrai būtų tuo daugiau 
patarnavęs lietuviškam jaunimui 
ir Bažnyčiai. Bet gal ir šis tėvas 
bandė pademonstruoti lietuviš
kumą, bijodamas, kad Sabatai
čio vestuviniai žiedai nebūtų lai
minami angliškai...

Neįtikinantis kun. Trimako 
aiškinimas dėl kažkieno atsiklau- 
simo, kas yra galvojama dėl Sa
bataičio sutuoktuvių, ir kad jo 
gauti atsakymai buvę migloti. 
Tikrai, ir turėjo būt migloti. Ar 
gali kas šiuo atveju į tokį klau
simą duoti kunigui visu atviru
mu atsakymą? Juk tai klausi
mas, dėl kurio tikinčiam katali
kui tenka tik rausti. Juo labiau, 
kai jį klausia kunigas, lyg jis 
pats nesuprastų, kas čia dedasi. 
Sakyčiau, nepatogu kunigėlį 
kompromituoti jam atsakant: 
“Nesityčiok iš mūsų, kunigėli! 
Juk pats puikiai supranti, kas 
daugumos katalikų apie tokius 
nuosmukius yra manoma, ma
noma apie tokius asmenis, kurie 
neištesėjo savo duotų įžadų, ku
rie iškunigėjo ir susituokė. To
kio atsiklausimo tikriausiai ir 
Vatikano Antrojo Susirinkimas 
nereikalauja”. .

Bendrai, .perskaičius kun. Tri
mako straipsnį, susidaro slegian
tis įspūdis. Tenka tik apgailes
tauti, kad į tokią garbingą jė
zuitų draugiją, kuri istorijos ei
goje tiek daug gero Bažnyčiai, 
mokslui nuveikė, ir tokia šviesią 
garbės aureolę užsitarnavo, de
ja, šiandien toji aureolė jau ge
rokai yra aptamsėjusi, ypač pas 
lietuvius jėzuitus. Tenka tai tik 
apgailestauti.

Mes pasauliečiai katalikai kaž
ko daugiau iš jėzuitų vienuolių 
pasigendame, o ne nukunigėjusių 
tėvelių dvasios nuosmukio, apo
logijos. Priešingai, mes laukia
me, kad jie mūsų dvasią keltų 
aukštyn. O jų veiklos dirvai są
lygos palankios. Jie turi Jau- 

(Nukelta į 5 psl.)

M. GELŽINIS

Klaipeda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

35
32. KLAIPĖDOS SRITIES GYVENTOJAI

A- Vokiečiai

Nors iki 1252 m. Klaipėdos srityje vo
kiečių niekuomet pastoviai negyventa, 
tačiau, jų pirkliai buvo ją iki tol išplau- 
kioję Mariomis ir Nemunu ir, be abejo, bu 
vo trumpas keliones į krašto gilumą atlikę. 
Jie pranešė vokiečiams pirmas žinias apie 
Klaipėdos sritį. Kuomet Ordino galvose 
brendo planas prie Nemuno ir Danės san
takos statyti pilį, jų pasiuntiniai ir eiguliai 
bus šitą apylinkę dar kartą gerai ištyrę.

1. Vokiečiai Klaipėdos pilyje

Ordinas buvo užsimojęs iš Klaipėdos 
pilies užkariauti žemaičius ir Kuršo vysku
piją i rytus ir pietus praplėsti. Tam tikslui, 
reikia manyti, jis laikė pilyje stiprią įgulą. 
Bet šaltiniai neikur nepateikia pilies Įgu
los skaičiaus. Tenka išvesti, kad jos skai
čius, nors ir stambus, nebuvo toks didelis, 
kad Įgula viena būtų galėjusi didelius žy
gius atlikti. Taip 1255 m. žygi Į Sambą, 
1259 m. žygį Į Skuodo apylinkę ir kitur 
Klaipėdos riteriai nevykdė vieni, bet tik 
kartu su kitų pilių,, ypač Kuldingos ir Ry
gos Įgulomis.

14-me amžiuje Ordinas pamažu Įsitiki

no, kad jis žemaičių ir Klaipėdos pilies ne
užkariaus. Tada jis pradėjo veržtis Nemu
no slėniu Kauno link, tikėdamas, Žemai
čius iš pietų apsupti ir Dubysos bei Nevėžio 
slėniais jų kraštą užimti. Friedrich Bennin- 
ghoven studijoje “Die Gotlandfeldzūge dės 
Deutschen Ordens 1398 — 1W9", Zeitschr. 
f. Ostforschg., 1964, Heft 3, p. 421 — 477, 
padėtoje diagramoje “Standortverteilung 
der preussischen Ordensstreilkrdįle zu Be
ginti dės 15 Jahrhunderts” parodo, kad 
tuomet Klaipėdos pilyje buvo 12 riterių ir 
96 kariškiu.

Visą šimtmetį vėliau, 1507 m., kuomet 
Ordinas vėl rengėsi kariauti su Lenkija, 
Ordino pareigūnai, suvažiavę Klaipėdoje, 
parengė karo planą ir jame Įrašė pilių Įgu
lų skaičius. Tame plane Klaipėdai buvo 
numatyta 60 karių Įgula (Tilžei taip pat 60, 
Ragainei 200, Teplavai 100). Literatūra 
Kr- 11, p. 56.

2. Kiek vokiečių gyveno Klaipėdos mieste?

Klaipėdos mieste, kaip visuose Ordino 
miestuose, tegyveno vieni vokiečiai. Au
tochtonams buvo uždrausta miestuose gy
venti. Klaipėda, nors ji ir “miestu” vadi
nosi, tikrenybėje tebuvo menkas kaimas, 
vos kelių dešimčių žmonių, žvejų — pirk
lių tegyvenamas.

Kuomet 1293 m. žemaičiai miestą sunai
kino, jie, kaip kronikininkas teigia (SRP 
III, 189), užmušė visus gyventojus. Jų buvo 
60. Tačiau tenka al>ejoti, ar visi 60 buvo 
miesto gyventojai. Jų tarpe galėjo būti iš 

apylinkės atvykusių apkrikštytų autochto
nų arba Ordino tarną ir karių.

Po dviejų šimtų metų gauname tokį 
miesto gyventojų skaičiaus vaizdą: 1527 m. 
balandžio 24 d. Klaipėdos Amtshauptmo- 
nas (Komtūrai buvo 1525 metais panaikin
ti, jų funkcijas atliko nauji hercogo val
dininkai — amtshauptmonai) pranešė val
džiai į Karaliaučių, kad savo laiku Klaipė
dos gyventojai gavo iš valdžios 14 ūbų že
mės, kurią jie tarp savęs pasidalino. Da
bar gyventojų skaičius esąs iki 100 padidėjęs 
ir naujieji piliečiai taipogi nori dalyvauti 
ūbų paskirstyme, kurie, pagal jų nuomo
nę, nepriklauso pavieniams asmenims, bet 
visiems miesto gyventojams kartu, šio do
kumento Orginalas buvo Klaipėdos miesto 
archyve. Sembritzki jį atspausdino “Ge- 
schichte d. Stadt Memel“, p. 5k ir 55. Zurka- 
lowski rašo savo disertacijoje apie šį klau
simą pusi. 39).

Iš Amtshauptmono rašto galima nusta
tyti, kad Ordino Did. Magistras Friedrich 
von Meissen davė minėtus ūbus 25 Klaipė
dos piliečiams 1503 metais. Tokiu būdu 
dokumentas parodo, kad 1503 m. Klaipė
doje tebuvo 25 piliečiai, ir iki 1527 m. 
miesto gyventojų skaičius padidėjo 75 nau
jais ateiviais.

3. Kiek vokiečių gyveno užmiestyje?

Iki 1422 m., reiškia, kol Ordinas buvo 
su Lietuva karo padėtyje, vokiečiai iš Klai
pėdos pilies ir miesto tegalėjo ginkluotais 
būriais Į apylinkę išvykti. Apie kokį vokie
čių gyvenimą užmiestyje nebuvo jokios kai
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bos. Nors 1422 m. Melnos taika baigėsi 
Ordino karai su Lietuva, žemaičiai, pasi
rodo, tos taikos nesilaikė ir Trylikos metų 
Ordino kare su savo miestais, luomais ir 
Lenkija (1454 — 1466) dar kartą žygiavo 
i Klaipėdą ir, miesto piliečianis sutikus, 
1454/1455 m. laikė ji užėmę. Tai buvo pas
kutinis žemaičių žygis į Klaipėdą.

Tik dabar du šimtus metų po Klaipė
dos steigimo, vokiečiai civiliai išdrįso ap
sigyventi užmiestyje. Ne lietuvių, bet kaip 
anksčiau nurodėme, pačių vokiečių šalti
niai parodo, kad iki Ordino valdžios pa
baigos Klaipėdos srityje Įsisteigė trys vo
kiški dvarai:

1462 — Tauralaukių dvaras, dvarinin
kas Schorppen.

1483 — kitas Tauralaukių dvaras, dva
rininkas Buchenschūtzen.

1509 — Kalotės dvaras, dvarininkas 
Schultner.

Akte, kuriame Kalotės dvaras užrašo
mas Schultner" iui, minimi du kaimynai: 
ūkininkas Martin Zessiger ir Brosie Haff- 
ken. Sembritzki, Stadt, p. 57.

Lygiu laiku su dvarininkais atvyko ir 
karčiamninkai. Užmaryje atsirado 3 kar- 
čiamos:

1437 — Nidoje,
1186 — Nėgeliuosc ir
1519 — Karvaičiuose.
Pačiame krašte Įsisteigė dar 6 karčia- 

mos:
1503 — Smeltėje, karčiamninkas Ni

ckel Bachsen.
18, 1971

1504 — Nemerzatėje, karčiamninkas 
Wilhelm v. Mehlen.

1509 — Svencelėje.
1511 — Minge Krug, netoli Priekulės.
1511 — Stankaičiuose, karčiamninkas 

Stankus Budewik.
1511 —• šilkarčiamoje (Heydekrug), 

karčiamninkas Georg Talat
Nors pastarieji du yra aiškios lietuviš

kos kilmės, tačiau, jie buvo kuo nors Ordi
nui labai Įsiteikę, kad valdžia jiems išdavė 
privilegijas. Leiskime, kad jų tarnai ir šei
mos buvo vokiškos ir skaitykime juos ad
ministraciniais vokiečiais.

Tokių būdu gauname Klaipėdos srityje 
tris vokiškus dvarus, du ūkiu ir devynias 
karčiamas. Leiskime, kad kiekviename 
dvare, kiekviename ūkyje ir kiekvienoje 
karčiamoje vidutiniškai gyveno ir dirbo po 
10 vokiečių (savininkas, šeima ir šeimy
na), gauna aiškų vaizdą, kad visame 
Klaipėdos užmiestyje gyveno L10 vokiečių 

Dabar sudėjus pilies — 60 vokiečių, 
miesto — 100 vokiečių ir 
užmiesčio — 140 vokiečių 

skaitlines, pasirodo, kad Ordino valdžios 
pabaigoje Klaipėdos srityje gyveno nedau
giau 300 vokiečių.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienas”
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CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
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jėzuitas ginasi...
(Atkelta iš 4 pst)

nimo Centrą, leidžia “Laiškai lie
tuviams” žurnalą. Deja, nei Jau
nimo Centru galima pasididžiuo
ti, nei leidžiamu žurnalu. Pasta
rajame dažnai pasirodo kontro
versinių straipsnių, kurie dau
giau tiktų liberalinei spaudai. 
Pasitaiko ir tokių straipsnių, ku
rie net komunistinei spaudai tik
tų. Ten rasi grynai ir politinių 
straipsnių, bet, deja, jie būna 
dažnai be nugarkaulio. Mes ka
talikai laukiame, kad jėzuitai 
daugiau rašytų apie Jėzų,’ ku
rio garbingą vardą nešioja jų 
draugija. Atrodo, kad nėra kam 
apie Jį rašyti. Vienas fotogra
fuoja, kitas muzikuoja, o dar 
kiti golfuoja. Rašyti apie Jėzų, 
pasišvęsti lietuviškam jaunimui 
taip ir nėra kam ir kada. O vis 
tiek aš pasigendu tų lietuvių jė
zuitų, kuriuos pažinojau Kau
ne, kaip antai : bružikų, andruš- 
kų, kidykų, venckų, krikštana- 
vičių ir kitų. Pasigendu tokių 
kunigų, kaip a. a. prel. Krupavi
čius, kuris būdamas ir aukštuo
se valdžios postuose, kunigystės 
nepažemino. Tokių kunigų, ku
rie ir šiandien be garsaus skar- 
denimosi dirba sielovadinį darbą, 
kurie kartais pasirodo ir visuo
meniniame gyvenime ir jos vei
kloje, bet visada juos matai, 
kad tai tikri kunigai. Gal jie ir 
“senų” tradicijų, bet savo dva
sia, idealizmu ir pasiaukojimu 
stovi aukščiau už mus pasaulie
čius.

(Pabaiga)

(Jo mirties metinių proga)

riju, bkynau^ \edeju.
Gyvendamas Oaklande, ak

tyviai dalyvavo visuomenėje 
lietuvių veikloje. Priklausė lie
tuvių bendruomenei, San Fran 
cisco skyriui. Buvo išrinktas į 
bendruomenės valdybą.

Gyvendamas su šeima, bu
vo labai gražiai ir gražioje vie
toje įsikūręs. Išmokslino savo 
vaikus: duktė Margarita ir sū
nus Juozukas baigė Kaliforni
jos universitetų.

Mirtis visai nelauktai iš gy
vųjų tarpo išskyrė inž. Juozą 
Sidzikauską 1970 m. spalio 
mėn. 17 d., _ vos sulaukusį 59 
metų. Laidotuvių proga pa
maldos buvo atlaikytos St. Leo’s i 
bažnyčioje, Ridgeway and 
Pieomont Ave. Oakland, Cali
fornia. Po pamaldų laikinai 
buvo palaidotas mauzoliejuje 
Šv. Marijos kapinėse.

A. a. inž. Juozą Sidzikauską 
šeima ketina atvežti į Chica
go ir palaidoti šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Jonas Kaunas

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA | 

2443 WEST 63 r d STREET
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 |

i K ___ ,___ _ .______

DR. W. EIS1N - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

Ė 11 1 ——-Ą
PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

-■ ŽEMA KAINA 1
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi v atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

f ii
SOPHIE BARČUS

j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į
f j
į Visos programos is W0PA, į

! 1490 kiL A. M. ’
: Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma i 

dienio iki penktadienio 11—121
j vaL ryto. — šeštadienį ir sek-i 

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL
! ryto.

Tek: HEmlock 4-2413
I 7159 So. MAPLEWOOD AVE.I 

CHICAGO. ILL. 60629

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Žmonės gimsta, gyvena ir 
miršta. Visi mirusieji gyvena 
anapus erdvės. Dabar jie tar
tum iš anapus sugrįžę dalyvau 
ja jų mirties metinių proga 
drauge su savo giminėmis ir 
artimaisiais. Metinių proga 
š. m. spalio 17 d. susirinko 
Juozo Sidzikausko giminės ir 
artimieji į Šv. Mergelės Mari
jos (Gimimo bažnyčią, Mar
quette Parke, kur buvo atna 
šaujamos šv. mišios už a. a. 
Juozo sielą.

Juozas Sidzikauskas gimė 
1911 m. rugsėjo 22 d. Šiaudinės 
kaime, šakių apskrity. Vos 
dviejų mėnesių sulaukęs, jis 
neteko mamos, o trijų metų 
neteko ir tėvo. Liko našlaitis, 
kurį augino ir globojo sesutės 
Bronė ir Antosė.

Nelinksmas buvo Juozuko 
našlaičio gyvenimas. Augo 
gražiose Nemuno pašlaitėse, 
kur jam buvo liūdnos lakštin
galų dainelės, nes augo vie
nišas, vis klausdamas, kur jo 
mamytė, ‘ kurios niekad jis 
nebuvo mates. Pradžios mo
kyklą baigė gimtajame šiaudi
nės kaime. Vėliau baigė Jur
barko “Saulės” gimnaziją. 
Gimnazijoj jis buvo darbštus, 
rimtas ir vienas iš geriausių 
mokinių klasėje. Ypač mėgo 
literatūrą ir istoriją. Baigda
mas gimnaziją parašė labai ge 
rai įvertintą rašto darbą.

Juozukas nuėjęs i kapus veik 
visą dieną praleido prie tėvų 
kapo ir parašė rašinį “Kaip aš 
palikau be motinos ir tėvo”. 
Rašinys buvo parašytas labai 
gerai, mokytojas sakė: “Jei 
galėčiau, aš tavo rašinį įvertin
čiau 10, — 5-ki per mažai”. Ra
šinys buvo perskaitytas klasė
je kaip pavyzdingas rašto dar
bas. Ji skaitant visa klasė ver
kė.

Juozukas baigęs gimnaziją 
išvyko į Berlyną. Ten 5 metus 
studijavo inžinerijos mokslus 
ir gavo statvbos inžinieriaus 
diplomą. Tuo metu jo brolis

Vaclovas Sidzikauskas buvo 
nepaprastas įgaliotas ministe- 
ris, Lietuvos pasiuntinys Ber
lyne. Juozukas turėjo progos 
susipažinti su to meto diplo
matais ir iš dalies pažinti jų 
veiklą.

Baigęs universitetą, grižo i 
Lietuvą. Pirmoausia nutarė at
likti karo prięvolę. Stojo į 
karo mokyklą, kurią baigęs 
buvo pakeltas į leitenanto laips 
ni. !u k į

Atlikęs karo prievolę, tar
navo susisiekimo ministerijo
je, ėjo geležinkelių valdybos 
referento pareigas.

1941 m. Vilniuje vedė Petro
nėlę Slivinskaitę. Povedybinė 
jų kelionė nebuvo linksma, 
nes abudu slapiai spruko per 
sieną nuo bolšefvikų persekio
jimų. 1941 m. vasario mėnesį 
vieną naktį ties Kybartais slap
ta paspruko per sieną. Nuvy
ko Į Berlyną ir |ten jis dirbo 
savo specialybėje. Rusų — vo
kiečių karo metii, frontui pa
sistūmėjus toli į rytus J. Sidzi
kauskas su šeimą grįžo į Lie
tuvą ir gyveno Marijampolėje 
iki antros rusų invazijos.

I
1944 m. rusams vėl okupa

vus Lietuvą, jis įsu šeima bė- 
go nuo raudonojo siaubo į 
vakarus. PasitraUkė į Vokie
tiją, gyveno Berlyne, vėliau 
gyveno Seligenstądte lietuvių 
stovykloje ir ėjo inžinieriaus 
pareigas.

1949 metais pavasarį išemi
gravo į J. A. V. ir apsigyveno 
New Yorke. Dirbo savo spe
cialybėje. Įsigijo! New Yorko 
valstijos registruoto inžinie
riaus laipsnį.

Vėliau su šeima persikėlė į 
Oakland, Kaliforniją, kur dir
bo keliose firmose ir ėjo aukš
tas atsakomingas pareigas. 
1968 m. inž. J. Sidzikauskas 
buvo paskirtas East Bay Mu
nicipal Utility distrikto inžine-

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody-; 
ta; išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvykty klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiu vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

oarrriusan----------
miJIENASj 

L—g nyri aam—
Lėtarim taipgi perta r psntaoda 

ir progas sžiao bldai per

NAUJIENAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

★
— žemaičiŲ Kultūros klubo eilinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, spalio 
20 dieną 7:30 vai. vakare Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo j 
reikalus, kurių yra daug. Po susirin
kimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuviu klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, spalio 20 dieną 1:00 vai. popiet 
Almera Simons svetainėje, 1640 N. 
Drake Ave., pirmame aukšte. 103 
kambaryje. Nariai ir narės prašomi 
atvykti ir kandidatų, norinčių įstoti Į 
mūsų klubą atsivesti. Po susirinki
mo bus vaišės.

W. Mankus, rast. 
__________________________________
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DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.
FOREST FIRES HURT 

OUR FOREST FRIENDS

POEZIJOS VEIKALAI

TĖVAS IR SŪNUS Į
MARQUETTE FUNERAL HOME j 
11 /z 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6

M M 1410 So. 50th Avė., Cicero |
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9 I

j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Į

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

• TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTJ 

ir 
TURiNįE 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS

DR. V. P- TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

“ p. Šileikis, o. p.
4rJ ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 

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

' (Arch Supports) ir t t
VaL: 9_ 4 ir 6—8, šeštadieniais 9—1.
2350 West 63 H St. Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Oor vHdlife no 8efeiuw 
against the orelew use of fire. 

So please follow- ScaoLey‘j ABCr 
Alvay* bold matches till ooUL 
Be sure to dro^n ill campfireu 

the esbei, and dro"wa 
them Crush ill 

trooker dead oot.

Piewel Only yoc cm 
forest fires

Garsus televizijos komedijų aktorius 
Alan King dažnai pasirodo TV pro
gramose. Ypač mėgiami yra jo pasa
kojimai apie žmoną, uošvę ir šeimos 

gyvenimo nuotykius.

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDCTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.
5. Butky Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kama-S3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROtlŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
‘‘Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktina lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl S2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, SLOO.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. i
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR. SMĖLIS. Eilės, 70 psL, S 1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 psL $1.00. q l ‘ <
24. Adomas Jasai, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608
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1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2124 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COnwnodore 4-2228
South Holland, Illinois
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A. VTLAINIS ŠIDLAUSKASj

GRIMZTANTI SALA SLT KYŠANČIAIS i
BOKŠTAIS... Į

(Tęsinys)
DVIEJŲ MAŽAMEČIŲ

* BERNIUKŲ TRAGEDIJA
Nepasikeitė kanalas^Jr mū

sų laikais. .Jis vis priglaudžia 
į savo drumzliną vandeni ir 
dumblą nekaltas aukas. Juk ir 
šį ankstyvą pavasari sujaudi
no Bridgeport) gyventojus ži
nia apie dviejų mažamečių 
berniukų tragediją. Tų ber
niukų žudikas ir pats buvo dar 
mažametis. Vos trylikos metu. 
Jis su tais už save jaunesniais 
berniukais kartu lankė tą pa
čią mokyklą ir žaidė su jais 
dažnai gatvėje. Bet jis vienu 
metu sugalvojo juos velnišku 
būdu nužudyti. Nusiviliojo 
juos, berods, po vieną prie to 
purvino kanalo kranto ir juos 
įstūmė i vandeni. Būtų gal ta 
paslaptis ir likusi kanalo dumb
le, jei prieš tai nebūtų norėjęs 
nužudyti panašiu būdu kitą už 
§ave jaunesnį draugą. Jis jį ir
gi buvo nusiviliojęs prie kana
lo ir Įstūmė į vandenį. Bet tas 
berniukas mokėjo plaukti ir 
neprarado nuovokos nė į van
denį įstumtas. Iškilęs iš van
dens, jis priplaukė prie kran
to ir įsikibo rankomis į jį. Be
širdis žudikas nenorėjo savo 
aukos ir tada leisti išsigelbėti. 
Su batais mindžiojo jo pirštus, 
bet vis tik jam pavyko išsigel
bėti. Tad kai dingo anie ber
niukai, jis papasakojo ir kas 
su juo buvo atsitikę. Pasinėrę 
narai iš to pūvančio, dumblo su 
dideliu vargu iškėlė nužudytą
sias aukas. Koks skausmas te
ko išgyventi tų nekaltų vaikų 
tėvams. Juk tai jiems neužgy- 
janti žaizda iki pat mirties. Ar 
mažiau šiurpiai išgyvena ir. to 
žudiko motina. Ir koks dar 
pažeminimas jai tenka išgy
venti, kad ji pagimdė tokį 
žiauru nusikaltėli.

Tiesa, reikia pastebėti, jog 
nei nusikaltėlio tėvai, nei taip 
pat nužudytųjų gimdytojai 
nėra lietuvių kilmės. Bet tai 
juk nepalengvino tos tragedi

jos baisumo. Tiktai pasirodė, 
kad to jauno nusikaltėlio visai;I negraužia sąžinė, ir jis, jau! 
patekęs į policijos rankas, šalį 
tai pasakė, jog tuos berniukus į 
jis pasiuntęs į kanalo dugną i 
žuvų meškerioti.
MIELA PRISIMINTI PRAEITĮ |

Išlipęs prie Cermak Road! 
vėl turėjau laukti to gaivių! 
keleivinio’ laivo, kad galėčiau Į 
važiuoti dabar jau i vakaru 
puse, i ta kiluomel taip gra
žiai klestėjusiu Vestsaidės lie-i 
tuviu kolonijų. Kol tas auto
busas atsvvravo, reikėjo ir vėl 
laukti kelely minučių, lai bu-| 
vo tuščias laikas, kada vėl ga
li kų nori galvoti. Kai čia gatvė 

|tokia neįdomi, tai vėl ibedi 
akis i ta jau rudenėjanti dan
gų.

Man atrodė, įog ten aukštai 
didesnis vėjas, negu čia jau
čiamas tarp suspaustų namų 
ir gatvių. Ten, rodos, jis pa
dangėse blaškosi - žaidžia su 
tais tamsiais debesėliais jau 
daug smarkiau. Jis juos veja, 
gena, subloškia krūvon ir vėl 
lyg supykęs išsklaido. Ir ma
no akyse vėrėsi vaizdas lygiai 
tokio pat rudenėjančio dan
gaus mano gimtinėje. Stebiuos

Komediantas Jackie Vernon mažiau 
teturi pakvietimu pasirodyti televizi
joje. Jis plaukioja ekskursijy laivais, 

kuriuose linksmina keleivius.

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

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

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

Didelis pasirinkimas {vairiu prekių. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS 
_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraukiau Hgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
Z022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 

9 . . -»

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS ; 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — S3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

» ■ . r «•
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Piety Vietname irgi pradėta auginti nauja ryžiu rūšis, kuri sukėlė 
kai kuriose šalyse '■'žaliąją revoliuciją". Ryžiai duoda daug didesni 

derliu kelis kart per metus.

ta gerąja Dievo dovana, kad! 
mes vėl galime atsiminti, kas 
jau yra įvykę mūsų gyvenime, 
bei galime atkurti net vaizdus, 
kuriuos kažkada ir kur nors 
esame matę. Gali juk ir da
bar, čia stovėdamas, matyti, 
kaip dar vaiko metuose baso
mis kojomis braidei po raso
tas pievas, palikdamas paskui 
save tamsiai žalią brydę. Leng
vai gali atgimti ir kitas vaiz
das, kaip po rudenėjančio 
dangaus apsiaustu tu ėjai per 
žiemkenčiams paruoštą lauką 
ir tavo kojos grimzdo į purią že
mę. Argi nemiela, kai gali vėl 
matyli ant ražienų nusidrieku
sias šilko gijas. • Lengvai tada 
galėjai tikėti, jog tai gerųjų 
laumių audeklas. Tos jų šilko 
gijos, tai jų geros širdies atlik
tas darbas, kad paslėptų tuos 
dalgio mirties ženklus nuo mū
sų akių. Ir tai pasakai tada 
vaikų galvos daugiau tikėda
vo, negu pačios gamtos pada
rytam stebuklui. Juk tos mū
sų laumės tokios geros. Jos 
supdavo verkiančių našlaičių 
lopšius, mėnesienos naktimis, 
prie upelio plaudavo, skalb
davo rūbus. Jų rūpesčiu pa- 
prūdžiuose, pievoje juk bal
tavo ir lininiai audeklai. Ar 
taip jau buvo svarbu, ką vy
resnieji tau tada pasakojo, kad 
vorai nuaudžia tas gijas. Ir 
pats buvai malęs savo trobose 
lygiai tokius pat nunertus tink
lus, kuriais jie gaudo tas įky
rias muses. Vis tiek buvo leng 
viau tikėti ta laumių pasaka 
gal dėl to, kad ji tokia graži ir 
savyje slepia gerumo pradus. 
Atrodė net neįtikėtina, jog 
tokios vorų armijos galėtų 
būti laukuose ir kad jie galėtų 
nuausti per dieną ar naktį tokį 
nuostabų šilko kilimą.

(Bus daugiau)

|1Š C H ! C A G O S IR
I APYLINKIŲ

Daug žmonių miršta 
nuo narkotiku V

Čikagoje ir Gook apskrityje 
rugsėjo įnėn. nuo narkotikų 
mirė 18 asmenys. Iš jų 16 mi
rė tarp 20 ir 30 metų amžiaus, 
12 — tarp 10 ir 50 m. Tik 4 mi
rusieji buvo jaunesni negu 20 

i metų.
Iš visų mirusiu 32 paėmė per 

dideles dozes heroino ar mor
fijaus, o kili mirė nuo barbi
tūratų ar kilų \aistų. Astuoni 
mirimai buvo pripažinti savi
žudybėmis, iš jų 5 mirė nuo, 
miego tablečių.

Narkotiku klinikos direkto
rius Tony Marcelio pareiškė, 
kad mirusiųjų tarpe buvo pa
tyrusių heroino naudotojų, Jie 
buvo pripratę prie heroino, 
tačiau žmonės dažnai miršta 
nuo kitų vaistu, kurie keičia 
mi heroino biznierių, vartoto
jai gali būti nenipratę ir jiems 
neatsparūs. Pardavėjai hero
iną atskiedžia bet kuriais mil
teliais, kurie šildomi tirpsta. 
Vienos dozės maišelyje tikro 
heroino gali būti tik pusė nuo
šimčio.

Per pirmus ) šių metų mė
nesius nuo mrkotikų Čikago
je žuvo 214 žmonių, kas yra 
10.3%, daugiau už 1970 metus. 
Pernai per metus žuvo 277 as
menys, kas buvo metinis re
kordas. šiais metais jis gali 
būti sumuštas

Uždraus kabinti 
“for sale” iškabas

Miesto tarybos statybos ir 
zonų komitetas priėmė įstaty-

Hong Kongas yra gausiai apgyventas miestas. Aukšti namai turi bal
konus, tačiau iš jy gyventojai nieko nemato, tik kitus namus ir bal

konus.

Į rtELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikta Darbininką ir Darbininkių

WORKING COUPLE NEEDS 
COMPANION - HOUSEKEEPER 

For elderly man & two school age 
children. Live in or go. Salary open.

References.
Some English necessary. 

PARK RIDGE 
692-3649

mą, kuris uždraustų nuosavy
bių pardavėjams ar privatiems 
namų savininkams kabinėti 
ant namų “For Sale” arba 
“Sold” iškabas. Rajonuose, 
kur juodieji išstumia baltuo
sius gyventojai skundėsi, kad 
tokios iškabos kelia paniką, 
versdamos gyventojus bėgti iš 
senų savo apylinkių. Komite
tas pareiškė, kad uždraudimas 
nelies “For Rent” iškabu.

Komitetas numatė ir baudas 
už tokių iškabų naudojimą — 
nuo 25 iki 500 dol. Namų par
davimo firmos gali gauti di-
desnes baudas arba gali pra
rasti savo leidimą veikti, šį 
Įstatymą dar turės patvirtinti 
pilna miesto taryba.

Ginčytis neapsimoka
Trečiadienį trafiko teismas 

turėjo daug darbo. Net 957 as
menys, kurie visi kartu buvo 
gavę 16,731 “tikėtą”, turėjo su-, 
mokėti po 10 dol. už kiekvie-i 
ną. Dar buvo sprendžiamos j 
bylos kitų 572 tikėtu savinin
kų. Tie gynėsi teisme ir gavo 
sumokėti po 25 dol. už tikėtą.

TRUMPAI

— ALT centro valdyba išsiun
tinėjo visiems ALT skyriams, 
bendradarbiaujančioms organi-

i

zacijoms bei Lietuvių Bendruo
menės vadovybėms informaci
ją, kad šiais metais Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą 
rengia LYS Ramovė, susitarusi 
su Amerikos Lietuvių Taryba, 
ir šis minėjimas jungiamas su 
Simo Kudirkos tragiško pabėgi
mo metinėmis. Atsišaukime I 
prašyta, kad ALT skyriai ir or-j 
ganizacijos sueitų į kontaktą ir! 
bendromis jėgomis, pagal gali
mybę, tą ypatingą minėjimą pra
vestų tinkamai ii' pavyzdingai. 
Lietuvos kariuomenės šventė 
Įvyks lapkričio gale.

ALT Centro Valdyba

— Zinta. Tenisonaitė, gyv. 
Antverpeno mieste, Olandijoje, 
paruošė Lietuvių poezijos rinki
nį olandų kalba. Įvadą parašė 
Antanas Vaičiulaitis.

— Čiurlionio ansamblis, Cle
veland, Ohio, planuoja šiame 
sezone aplankyti rytų Amerikos 
lietuviškas kolonijas ir Toronto 
lietuvius, Kanadoje.

— Dr. Algirdas Brunza. N. Y.,
buvo išvykęs Į Ghanos respubli
ką Afrikoje. Dirbo Vokiečių mi
sijos ligoninėje.

— SLA 200 kuopos, Detroit, 
Mich., valdybą sudaro: Antanas 
Sukauskas — pirm., Vladas 
Kazlauskas — vicepirm., Mar
celė Grinienė — ižd., Saulius Ši- 
moliūnas — sekr., Jonas Kairys 
— iždo globėjas ir adv. Rimas 
Sakis - Sukauskas — fin. sekr. 
Neseniai kuopa atšventė šauniu 
banketu 50 metų veiklos su
kaktį.

— Ponia J. M. Tumavičienė, 
SLA veikėja, paaukojo tos orga
nizacijos Tautinei fondacijai 20 
dol. Pinigai telkiami lietuvių 
kultūros ir mokslo reikalams.

— Kpt. Algimantas N. šetikas, 
Oldseybrooke, Conn., nesenai
baigęs aukštesnę karininkų mo
kyklą Georgijos valstijoje, tar
nauja Vietname. Jis yra baigęs 
New Yorko universitetą ir jo 
ROTC mokyklą. Karinės tarny
bos eigoje jis baigė parašiutinin
kų kursus, buvo Vokietijoje ir 
Prancūzijoje esančiuose dali
niuose. eidamas įvairias parei
gas. Būdamas studentu kpt. A. 
N. Setikas dalyvavo skautų ir 
jaunimo organizacijose.
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMA1S

DEL VJ6Ų INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETR.1S KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA [

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

A. G. AUTO RE8UILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

— m ■ i /

SAVO NAMAI NE ŠALA
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8.000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. S46,000.

2 BUTU GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTU 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIU MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIU modemus bungalovy. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marouette Parke. $28,000.

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

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel: REpubtic 7-1941

K. E R I N G 1 S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

■ —HTf I

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI I LIETUVA 
4 V

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

I State Farm Fire and Casualty Company

— Pik. Kazys Ališauskas, au
torius knygos apie Lietuvos ne
priklausomybės kovas, tų kovų 
dalyvis ir Vyčio kryžiaus ordino 
kavalierius, skaitys paskaitą Lie
tuvos karių - savanorių ir laisvės 
žygių dalyvių pagerbime, kuris 
įvyks lapkričio 14 d., 4 vai. Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje. K. Ališauskas buvo kari
nės istorijos lektorium Karo mo
kykloje.

Montrealio Gintaro ansam
blis šoka, dainuoja, groja ir 
puoselėja dailųjį lietuvišką žodi. 
Margučio pakviesti gintariečiai 
koncertuos spalio 23 d. Marijos 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje. Bilietai gaunami Mar
giniuose ir Margutyje. (Pr).

Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, III. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti Į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu 86.00 asmeniui.

2 PO 4 M'CHINTS. sKienas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas, 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim- 

77-ta prie California Ave.
MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 

Brighton Parke.
3 BUTAI ir biznio patalpa Mat- 

quete Parke.
VALGYKLA su namu ir visais įren

gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
nlatus sklvnas. geros paiamos. 54 ir 
Damen apvlinkėi. — S38.000.

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

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47-tos ir 
Pulaski. $37.500.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SCHAUMBURG
2% year old custom built. 9 roam 
split level. 4 bedrooms, 3 baths, fire
place. built-in bookcase, central air, 
2^ car attached garage. Built-ins.

All carpeting.
$45.900.

Tel. 894-0026

8 ROOM BRICK 
BUNGALOW

with 4 rooms up and 4 rooms 
down. Enclosed porch.

Call 376-6942.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybė* kitur

WISCONSINE parduodamas namas su 
2 autom, garažu ir tuščias sklypas. 
60 mylių nuo Chicagos. TeL 582-1565.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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


