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WASHINGTON (UPI) .—Prieš 
ketverius metus Centralinė Ži
nių Agentūra, žinoma. C1A var
du, išleido pranešimą, kad So
vietų Sąjungos naftos produk
cija pradės mažėti, gi 1985 me
tais jai reikės kiekvieną dieną 
importuoti iš užsienio 3.5 .mili
jono stathaičių. ČIA buvo Įsteig
ta Antrojo Pasaulinio karo me
tu, tikslu studijuoti'priešo turi
mas bei gaunamas. strategines 
medžiagas ir : žaliavas. Vėliau 
agentūrai buvo pridėtos kilos pa
reigos, : pavyzdžiui, invazijos Į 
Kubą paruošimas> ir vykdymas, 
kuris baigėsi Kiaulių įlankoje.

•ČIA raportas susilaukė kriti
kos iš Harvardo universiteto 
Rusijos tyrinėjimo centro.. To 
centro direktorius Marshall 
Goldman, Wall Street žurnale 
ir;New York Times dienraštyje 
rišo, kad rusai labai rūpestin
gai . planuoja jgahftos resursus. 
Jie turi tik investuoti daugiau 
kapitalo į jų išnaudojimą. Tai 
nereiškia, kad nišai atsisakytų 
savo tikslų Viduriniuose Rytuo
se, bet gi klaidinga galvoti, jog 
jie ten veržiasi' dėj-.liaftos.

Praeitą savaįte ,C1A kalbėtoja 
Harvard ūhiyėršifėtę' pčvktisiose 
diskus!jošė ’ patvirtino/ ^frekto- 
raius Goldmano kai kiirrdMMtio- 
menis ir pareiškė^ k^riŠ77 pi. 
raportas yra pataisomas if pa
pildomas. Dabar Sovietų?Sąjun
gą per vieną dieną išpurrrptioja 
virš 12 milijo'nų statinaičių: naf
tos,. -iš kurios 1.5 mil. statinaičių 
eksportuoja. Numatoma, kad 
1985 m-d’ išpumpuos per dieną 
tik 10 ar .11 milijonų statinai
čių, gi anksčiau buvo numatyta 
tik 8 ar .10 milijonų.

Tačiau Maskva numato dau
giau investuoti į naftos produk
ciją. Naujame plane projektuo
jama 1985 metais išpumpuoti 
nuo''12.4 iki 12.9 mil. statinai
čių naftos,

SKIRTINGOS ŽINOVŲ NUOMONĖS 
DĖL NAFTOS SOV. SĄJUNGOJE

DABAR NAFTOS UŽTENKA NE TIK VIDAUS 
. RINKAI, ĘET IR EKSPORTUI

NEW YORKO GYVENTOJAI 
GĄSDINAMI BOMBOMIS

NEW YORKAS.— Praeitą sa
vaitgalį Kennedy aerodrome 
sprogusi bomba užmušė 19 me
tų tarnautoją. Antradienį buvo 
evakuotas 71 aukšto Chrysler 
dangoraižis; Jame esančios įvai
rios įstaigos laike 24 valandų. 
gavo 96 grasinimus bei praneši
mus apie padėtas bombas. Poli
ciją ir FBI laike trijų dienų ra
do? penkias dar nesprogusias 
bombas. Spėjama, kad jas pa
dėjo puertorikiečių FALN orga
nizacija, reikalaujanti Puerto 
Bikui nepriklausomybės ir pro- ; 
testuojanti prieš JAV politiką 
Salvadore ir Pietų bei Vidurio 
Amerikoje.

Rastos nesprogusios bombos 
yra namų darbo. Sprogstama 
medžiaga yra įdėta į metalinį 

artivamzdį ir jjajėgi užmušti 
esautj įtsmenį. - -—..

PAŠALINAMA KRIZĖ 
VIDURIO RYTUOSE

JERUZALĖ (UPI). — Iš Vi-. 
durinįi^yRytų ateina žmįįįs, kad 
JAV-^tsto-vn^įP; HabiJ^&kasj; 
diplomatinė mlŠĮja šalinti.'kcttU' 
frontaciją tarp Sįriįos ir Izrae
lio dėl ŠĄ^rąk'etų j^bane.

chael Sįerirer antradieni7kores
pondentam*;. pranešė,- kad Egip
tui, Izraeliui ir JAV pavyko 
principini ai Į. susitarti dėl Sina
jaus srities priežiūros, kai sekan
čių metų balandžio mėn. Izrae
lio armija ten baigs okupaciją. 
Nutarta/kad tą sritį kontroliuos 
iki 2,500 vyrų tarptautinė ka
riuomenė, kurios pusę sudarys 
amerikiečiai. Sekančia savaite 
į Kairo miestą atvyks Izraelio 
užsienio reikalų ministeris Yit
zhak Shamir paruo'šti sutarties 
tekstą ir jį pasirašyti.-

Vilniaus miesto vaizdas

BRITAI NIEKAD NEBUVO NOTARŲ 1 pla;k^
MAŽINTI KRAŠTO APSAUGOS SUMŲ 1 į japonų žvejų tinklus, pridąi^- 

Aižmaš DLŪdąŲolIn. '1* **
s-* '.*- '

— Damaske antradienį diplo- 
i hiatas Hahibas tarėsi su Sirijos 
> prezidmtii. Izraelis sutiko prie 
sirijiečių n&sikabinėli, kol klau
simas nebus išspręstas.

— JAV paliks .keturis radavi. 
;iius lėktuvus Saudi Ars \ ai 
ginti. ' -į ’ <-'Y

— Visos šiaurės Atlanto Są
jungos valstybės, , išklausiusios 
generolo Ro’ger pranešimą, nu
tarė tuojau stiprinti visų valsty
bių apsaugą rtuo rusų.

— Japonijai pradėjus paveržti 
mažų automobilių pasaulinę 
rinką, Xaiyano vyriausybė Ir 
biznieriai nutarė investuoti ne
mažai lėšų į elektrinių automo
bilių gamybą. Iki 1983 meti] ti 
kimasi pastatyti po 10,000 ma
šinų per metus.

KRAŠTO APSAUGOS MfNTSTL^JK NIEKAD NEG®- 
DĖJO APIE PASIŪLYMĄ SILPNINTI APSAUGĄ

— šiaurės Airijoje IRA parti
zanai padėjo 1,000 svarų miną, 
ant kurios užvažiavo britų ka
riuomenės šarvuotas automobi
lis. žuvo penki kareiviai.

— Europos Bendrosios Rin
kos administracija antradienį 
pranešė, kad šių metų pabaigoje 
gali būti 10 milijonų bedarbių. 
Tai sudarytų 9 nuošimčius visų 
dirbančiųjų. Dabar yra 7.5% 
bedarbių.

LONDONAS, Anglija. — Bri
to premjerė trečiadieni# rytą 
paskelbė, kad kabinetas patvir- 
tin^^^to ‘̂WuĮarirną atleisti ląV 

Speed už neter-. 
smgų ir kraštui nenaudingų ži
nių skelbimą apie britų krašto 
apsątigas.

Britų krašto apsaugos sekreto
rius John Noll pareiškė, kad jam 
niekas nepasiūlė sumažinti 
krašto apsaugos išlaidas dvjem, 
trim ar dešimčia bilijonų dole
rių. Jeigu kas turėjo tokius pla
nus, tai pirmiausia turėjo tuos 
planus jam pasiūlyti, juos ap
ginti, o' tiktai vėliau pranešti 
premjerei ir visam kabinetui. 
Jis apie tokius, pasiūlymus nie
ko negirdėjo, o britų spauda jau 
paskelbė, kad 15 britų karo laivų 
bus išimta iš apyvartos.

Britų vyriausybė, prisilaikyda
ma šiaurės Atlanto Sąjungos 
karo ministerių nutarimų, ne 
tik sustiprins savo krašto gyny- 

bet sustiprins dar ir Euro- 
apsaugą.

KRAŠTO APSAUGA 
BRITAMS SVARBI

naujinti savo laivyną. Keli britų i 
laivai bus išvežti į dirbtuves ir 
atnaujinti. Juose bus įrengtos 
pačios : naujausios susisiekimo 
priemenės. Jūreiviai turės mo
kėti naujas mašinas vartoti.

BUVĘ MINISTERIAI TURĖS 
AIŠKINTIS LENKŲ TEISME

IŠEIKVOJO FINANSINES ATSARGAS, RUSAMS 
UŽSAKINĖJO PAČIAS NAUJAUSIAS MAŠINAS

VARŠUVA, Lenkija. Ofi- naudoti. Dalį mašinų užsakė ru
činius dabartinės'lenkų valdžios sai. Jas išsivežė, liet iki šio meto 
pranešimas sako, kad F.ihvardas už jas dar nieko nemokėjo'. Vi- 
Gierekas, buvęs lenkų komunis- sus šiuos dalykus turėtų kelti 
tų partijos pirmasis sekretorius. I viešumon, bet pačiai Lenkijai 

dabartiniu metu nepatogu tokius 
klausimus kelti, viešame teisme. 
Ypač, kai liudininku yra Ed
ward?.-; Gierekas.

Komisijai buvo įsakyta nusta
tyti, kas yra atsakingas ne tik. 
valstijoje, bet ir gyvenamoje 
apylinkėje.- • Gierekas buvo pri
verstas vykdyti Sovietų valdžios 
paskirtų žmonių įsakymus, bet 
apskrityse ir apylinkėse atsakin
gi buvo vietos partijos nariai, 
pasiėmę ’atsakomybę už daro^- 
mas pakaitas. ,

Aiškėja, kad Lenkijos Solida
rumo unija yra pasiruošusi 
bendradarbiauti su dabartine vy- 
Jiausybe, bet ji dar ir šiandien 

gą prieš darbininkus, bet Giere-ęfc;kąlauja, kad is atsal^ngUjvie
kas, atvykęs į; šutinę iš anglia
kasių srities, nušalinęs Gorrtūlka 
su Maskvos. sutikimu, pradėjo 
kitaip tvarkyti ūkio, finansų i 
užsieniu prekybos ir darbininkų !
reikalus. Jiš norėjo išgelbėti Go ........... ................ ............._

UniūlkąjMib žiauraus teismo, b; t pasiryžę atsįtyIi. Lenkijos ūki ir

prisipažino prie įvairių svarbių 
valstybinių nusikaltimų. Jis, bū
damas partijos priešakyje, įsa
kinėjo ministeriams, kaip jie 
privalo tvarkyti lenkų ūkio, po
litikos ir socialinius klausimus. 
Keliais atvejais jis piktai panau
dojo jam duotą galią, tuo pri-1 
vesdamas kraštą prie ekonomi- J 
nes, socialinės ir politinės suiru
tės.

Vyriausybės pranešimas nieko 
nesako, ar Gierekas bus trau
kiamas teisman, bet jis nurodo, 
kad kiti ministerial turės aiškin
tis, kaip jie galėjo visą kraštą 
privesti prie tokio chao’so. Prieš 
dešimti metų Vladislovas Go 
mulka norėjo pavartoti k-arojė--r-iaus^De' r,el J1 aar ir

_ " ! r.’ J-A1 4Z.X r. ri Ir i •-» .-m T7in1

tų būtų pašalinti visi dideles 
-privilegijas pasisavinusieji par- 

Į tijos ar valstybes administraci-

T Solidarumo uniją suorgani
zuoti Lenkijos darbininkai yra

bą, 
pos

TURĖS BŪTI LIGONINĖJE 
DAR 30 DIENŲ

ROMA, Italija. — Popiežius 
Jonas Paulius II gana gerai jau
čiasi, pradeda nerimauti, bet 
gydytojai tvirtina, kad ligoninė
je jis dar turės prabūti 30 dienų.

Popiežius buvo - labai .rimtai 
sužeistas. Jis atsigavo, bet dar 
maitinamas maistingais skys
čiais. Antradienį nutraukta pir
moji ligonio fotografija.

Antradienį popiežiaus sveika
tos stovį patikrino šeši special’s 
tai užsieniečiai, kurių tarpe yra 
du JAV gydytojai. Vėliau jie 
bendrai aptarė popiežiaus padė
tį, bet dar nenusprendė, ka-’a 
jam bus daroma kita operacija.

NctruRus popiežius jau galės 
naudoti telefoną skambinti savo 
draugams ir pažįstamiems.

Popiežius labai dėkingas vi
siems juos susirūpinusiems.

— Prėz. Reaganas yra priešin
gas privalomam šaukimui j ka
riuomenę. Jis keistų savo nuo
monę, jeigu kariuomenei trūktų 
savanorių.

H almu t Schmidt

—: Manoma, kad dėl pinigų 
trūkumo Illinois valstijoje rude
nį bus atleisti virš 5,000 moky
tojų.

TRUMPAI 1$ VISUR

— Senato Teisingumo komi 
tetas nutarė siūlyti papildyti 
konstituciją straipsniu, kuris rei
kalautų, kad vyriausybė balan
suoto savo biudžetus.

— Mobil naftos bendrovės 
pirmininkas pareiškė, kad Sau
di Arabijos planas pakelti naf
tos kaina pagal esamą pasaulinę 
infliaciją, tikrumoje kovoja 

‘ prieš ją. Dabar JAV moka $<U 
• už naftos statinaite.

J dabar fiats' pateko nelemton pa- 
:dėtin. Qoniuika Jeismo išvengė, 
nes jis vykdė Maskvos 
mus. Galimas daiktas, 
Gierekas- turės aiškintis 
siamais inimsteriais.

Sovietų^.pareigūnai savo laiku 
kvietė GiefVk^ atvykti i Maskvą 
ir papasakoti' apie susidariusia 
naują padėlį, bet Gierekas atsi ( 
sakė ten vykti. Jis žinojo, kad j 
Lenkijoje gali būti tardomas ir j 
teisiamas, bet jis parinko Len
kiją, vietoj Sovietų Sąjungos. 
Jis yra pasiruošęs aiškintis teis
me, jeigu bus pakviestas i 
teismą.

Vyriausybės paskirtai tardo- 
majai komisijai E,Gierekas pri 
sipažino prie didelių skolų, už
trauktų Lenkijai. Jis tikėjosi at 
gaivinti, sumoderninti Lenkijo 
ūki, gavo dideles paskolas, pi
ko mašinas, bet nemokėjo jų

kad ir 
su tei

sustiprinti finansus. Darbininkai 
yra Įsitikinę, kad tiktai/jie, o ne 
jokia kita visuomenine grupė, 
pajėgs sutvarkyti ūkį.

GERI ŽENKLAI AME
RIKOS EKONOMIJOJE

WASHINGTON (AP). - Ko
mercijos departamentas antra
dienį pranešė, kad nacionalinė 
produkcija per šių metų pir
muosius tris mėnesius padidėjo 
net 8.4 'lai didžiausias padi
dėjimas ♦•iju metų laikotarpyje.

Analizuotojai spėlioja, kad 
antrąjį metu ketvirti produkci
ja sumažės.

Pietų Afrikos ir JAV san
tykiai gerėja. P. Afrikos užsie
nio reikalų minister’s R. Botha 
lankėsi Baltuose Bumuose ir kal
bėjo su prez. Reaganu.

Gegulės 21: Valentina, Puikė, 
Vaidivutis, Lituvaris.

Saulė teka 6:25, leidžiasi 8:09.
Oras šiltesnis, giedrąs.

Kancleris Helmut Schmidt 
gauna Šimtus telegramų iš 
Vokietijos socialdemokratų, 
kurie pritaria §. Atlanto Są
jungai ir yra pasiruošę pa

dėti V. Vokietijai kovoti 
prici Sovietų invaziją.

Generolai režimo šalininkai, no
rėjo nuversti karalių, bet Ispanijos pulkininkai i 

aviacija pritaria demokratinę tvarkę ginančiam 
karaliui Juan Carlos.

— JAV lankosi Rumunijos už
sienio reikalu ministeris Stefan 
Andrei.’Jis pakvietė prezidentą 
Reaganą atsilankyti Rumunijoj.

— Izraelyje vyko kelios d? 
mo'nstravijos prieš kietą Bogi
no liniją. Demonstrantai ragino 

Į ieškoti taikos, ne karo.
— Kinija vėl apkaltino Viet

namą provokacijomis ir puldinė
jimais. Hanojus atsiliepė, kad 
Kinija pati kurstanti pasienio 
incidentus. Būk, Kinija vedant* 
agresyvią politiką ne tik prieš 
Vietnamą, bet ir prieš Laosą bei 
Kambodiją.

Į — Tyrinėjimų duomenis nu- 

i rodo, kad balandžio! mėnesį ame 
j rikiečiai mažiau išleido prekėms

— Vladas Rasčiauskas grįžo pirkti, o daugiau padėjo pinigų 
Vilniau* antradienį. į taupymo sąskaitas.

tautiniame suvažiavime Lenki-

Britų kabinetas posėdžiavo dvi 
dienas. Pirmon eilėn britai lai 
kosi siaurės Atlanto Sąjungos 
nutarimų. Krašto? apsaugos ini 
nisteris dalyvavo Briuselio pasi
tarime, kur nutarta be atidėlio
jimo sustiprinti Europos valsty- ’ nizacijos centras Ženevoje pa- 
bių karo atsargas. Kiekviena skelbė, kad birželio mėn. tarp- 
valstybė, sustiprinusi savo kari
nes atsargas, galės geriau ginti jai atstovaus Solidarumo unijos 
kilus S. Atlanto S-gos narius.

Briuselyje nustatyta, kad So
vietu karo vadovybė traukia sa
vo dalinius į Vengrijos, Austri
jos, Rumunijos ir Jugoslavijos 
pakraščius. Niekas nežino’ Sovie
tų karo vadovybės tikslų. Jie 
gali mestis j bet kurių pasienio 
vaistytu. Jeigu Sovietų karo jė
gos mestųsi į vakarus, tai būtų 
pradėtos taikyti Rusijai ir vi
soms Varšuvos Pakto valsty
bėms griežtos sankcijos.

Buvęs laivyno ministeris pa
skelbė, j kad britai rengiasi at-

vadas Lešek Valensa.
— Trečiadienį aukso uncija 

kainavo $171.
— Kas rengiasi važiuoti į ruo

šiamą Karibų jūrds ekskursiją, 
tai turi užsiregistruoti SLA cent 
re iki liepos 25 d.

— Sąjungininkai Europą gins 
organizuotai, kad rusai neįsi 
veržtų nė j vieną Europos vals
tybę.



bet niekurSANTA MONICA, CALIFORNIA
PAGERBS VISUOMENININKE A. DEVENIENĘ

Alena Devenienė

davo, o Vacelis laikraštį išra- Puošnybė didelė, 
ntpainacufu nei Knygos, uei lie
tuviško laikraščio. Butų bu
tus tvarkant, nuomos pinigus 
skaičiuojant, nebėra laiko 
spaudai. lai didelė priešingybė, 
ką mačiau Devenių bute, ku
riame lietuvių spaudos apstu.

Lietuviškieji laikraščiai lai
kas nuo laiko persispausdina’ 
is amerikiečių sensacijų spau- ■ 
dos, kaip vienas prie Atlanto! 
užaugęs heiuvis po pasaulį I 
skraido, sporto varžybose šim 
tus tūkstančių iaimedamas. 
ouna nei ir žirnų, Kiek jis tu
ri Draugių automobilių, kaip j 
laisvą laiką praleidžia, bet nė 
viena iki šiol lietuvių kultūros 
ar politikos organinei j a, ne 
vienas laikraštis nėra pasiskel 
bęs, kiek į jų iždą per tinkli
nio raxetą centelių įskambėjo.

Aleną Devenienę pagarbiant 
trumpai prisiniįmina jos veik
los bruožai, prisimintas ir jos 
mirusis vyras, nes jų darbai

šydavo.
Kartą Agnieška pasiūlė dak 

| tarui Deveniui “Draugelį“, t. 
’ y. “Draugą" užsisakyti. Dak
taras atsakęs, jog turi “Drati- 

; gą“ ir bendrai 30 įvairių laik- 
į rasių į jo namus atnešama, 
Agnieška savo išmintimi tarų-j 
si, jog neteisybė, kad būtų 30j 

' lietuviškų laikraščių.
Tą nuotykį tą pačią dieną 

parapijos kieme dr. Deveiiis 
I man papasakojo. Turėjo susi- 
'i rašęs 27-nių laikraščių pava-. 
dmnnus, bet užmiršęs k i- į

• tus, iki 30 nebesurenkąs,. Pa
davė man tą tą rašą tardamas:

esi buvęs pas irius. Matai,
• kokius laikraščius 
pažiūrėk, katrą užmiršau”.

• sąrašą lengvai papildžiau ik
Milijonui ir kultūra

Dabar laikraščiuose pra. 
dėj o g a r s ė i i Santa Monica 
mieste gyveną lietuviai mili-

gauname,
1 a r
M I

: jonieriai. Kartą lame mieste daug kam galėtų būti paska- 
j man besiianKant, viena šeima tinimu lictuviškon veiklon 
įsiprašė kad nors trumpai už- jungtis, 
eičiau jų namų apžiūrėti. Iš
vedžiojo po visus kambarius.

J. Klauseikių^

Jl'RG MEISTER

LIETUVOS LAIVYNAS

Gegužės 21 d. Santa Monica jungo- vykdomą terorą Lietu- 
mieste J. ir E. Sinkių reziden- 

pobūvis vi- 
Alenai Devc-j 

Paštu atėjo
dalyvauti. Išspaus-! 

Kviečia Ren-i 
bet 

organizacijų
privačios

— nepažymėta. Taipl buvo pradėtas leisti

kas ji .>u-l 
atstovai i 

iniciatvvosĮ

voje. Ir tas sumanymas buvo 
igy vendinius vadinamosios Ker 
steno komisijos tyrinėjimais.

Spaudos darbuose
sakytoja, 

spaudai 
parašiusi

cijoje rengiamas 
suomenininkei 
nienei pagerbti, 
kvietimas
dintas gražiai, 
gėjų komitetas, 
daro: 
ar tik 
žmonės
pat nieko nepasakyta, kokiai 
to pagerbimo p būvio progra-j 
ma. Yra komiteto telefonas, j 
Prieš rašydamas Naujienoms, j 
mėginau pasiteirauti 
atsakymą į čia

bet, nors keletą j

(Tęsinys)

Toliau jaunosios valstybės gy
venimas buvo sudrumstas ilgos 
ir komplikuotos kovos su politi-' 1919-1920 metais, lenkai 
nėmis intrygomis ir kova kauty
nių lauke su rusais ir lenkais, 
kaip ir vokiečiais, būtent, su jų 
eksponentais generolo von der 
Goltzo ir gudų avantiūristo Ber- 
monto Avalovo kariuomene, ku
ri, galų gale, buvo nugalėta ir 
išvaryta. 1920 metais Lietuva 
pasirašė taiką su Maskva. Lie
tuvos kariuomenė buvo tuo lai-

{ Lietuva iš Latvijos gavo mažą 
Šventosios uostą.

Sąryšy su rusų — lenkų karu 
buvo

priversti laikinai palikti Vilnių, 
kuris buvo rusų užimtas ir pa
gal 1920 metų, liepos mėn. 12 d. 
sutartį, pažadėtas Lietuvai. Kai 
nugalėtojai lenkai 1920 metais 
spalio 9 diėhą vėl užėmė Vil
nių, jie ten rado lietuvių ka

Ne tik prakalbų 
bet įvairiai mūsų 
daug straipsnių yra 
Alena Devenienė. 1950 metais

savaitraš
tis “Lietuvių kelias“. Alena ir 
Mykolas Deveniai jį įkurdino 
savo ūkyje Waterbury, ten 
įrengdami spaustuvėle. Taip

gauti j Devenių namai pasidarė ne 
paminėtus! tik iš Vokietijos atvykusių lie-i 

tuvių postovio ir prieglobsčio 
vieta bet ir kai kuriu inteli-- 
genių darbo vieta prie leidžia' 
mo laikraščio. Deja, po kiek 
laiko susidarė kliūčių ir su- 
36-tu numeriu laikraščio gy-

Alena Devenienė su vyru Mykolu prie Devenių namo Santa Monica mieste.

ba šventoji Aa, mano vertimas, 
O. U.) ir XVI amžiaus bėgyje 
ten buvo vedama tam tikra mai
nų prekyba, kuri buvo žalinga 
kaimyniniams uostams Klaipė
dai ir Liepojai. Pasekmė buvo 
ta, kad tų uostų gyventojai pa
kartotinai mėgino užblokuoti 
uostą akmenimis. 1639 * metais 
karalius Vladislavąs uždraudė 
bet kokį susisiekimą su Šento- 
sios uostu ir XVIII šimtmečio 
bėgyje tą užneštą smėliu uostą 
aplankydavo vien tik maži žve
jų laivai. Lietuva planavo pa
gilinti uostą iš pradžių iki 3,5

riuomenę, kurią jie po įvykusių! metrų dėl pakranščių žvejų lai- 
kautynių išvarė. Tuo Maskva vų, po to — iki 5 metrų dides- 
pasirūpino sukurti kovos židinį niems jūros žvejų laivams ir ga-

Klaipėdos kraštą lietuvių skai
čius siekė nuo 5,000 iki 6,000 
vyrų ir būtent, dalinai iš 3-čio 
pėstininkų ir 2-to kavalerijos 
pulkų (Prancūzai nustojo vie
no užmušto ir dviejų sužeistų, 
lietuviai du žuvusius; pagal ki
tus davinius — 6 užmuštus).

1923 metais sausio 23 dieną į 
Klaipėdą įplaukė prancūzų li
nijinis laivas “Voltaire” su ka
riuomene, bet po visos eilės de
rybų sąjungininkų Ambasado
rių Konferencija vasario 16 die
ną nusprendė perduoti Lietuvai 
Klaipėdos kraštą ir <$asario 19 
dieną prancūzą^-paliko Klaipė
dą. Tuo žygiu buvo pašalintas ir 
Lenkijos planas įsirengti sau 
Klaipėdoje antrąjį išėjimą į jū
rą. Toks klausimo išrišimas ne
galėjo, žinoma, pataisyti ir taip 
jau įtemptus Lietuvos — Lenki
jos santykius (laikrašty “Kelei
vis” 1 56 paskelbti daviniai kad 
Lenkija pasiuntė karo laivą J 
Klaipėdą, kurį apšaudė lietuvių 
kariuomenė, atrodo, neatatinka 
tikrenybę).

LIETUVOS PAKRANČIŲ 
APSAUGOS ORGANIZACIJA

geležinkeliu ir vandens keliu 
Nemunu-

Klaipėdos kraštas, kuris be
veik 500 metų priklausė Prū
sams, buvo 1919 metais, Versa
lio sutarties 99§, atskirtas nuo 
Prūsijos ir paliktas sąjunginin
kų valdžioje. Kraštas turėjo tuo 
metu apie 140,000 gyventojų 
ant 2565 m. (atrodo, čia bus 
spaudos klaida, turėtų būti km, 
mano pastaba, O. U.) ir buvo 
perduotas prancūzams. Ką Pran 
cūzija turėjo ateity padaryti su 
tuo kraštu, buvo, matomai, ne
aišku; atrodo, kad buvo norė- 

j ta susilpninti Vokietiją ir pada
ryti jai tam tikrą žalą, bet ne 
sustiprinti Lietuvą. 1920 metais 
sausio mėn. į Klaipėdą atvyko 
prancūzų 21 jėgerių batalionas 
ir valdymą perėmė generolas 
Odry. Šis sprendimas nepatenki
no nei Vokietijos, nei Lietuvos 
reikalavimų; Klaipėda tuo būdu 
pavirto nepriklausoma muito 
apygarda, be: Klaipėdos gyven
tojai nesudarė kokią tai atskirą 
tautybę; viskas pavirto tam tik
ru “valstybės fragmentu”.

Šio straipsnio rėmuose nėra 
galima ištirti, arba įvertinti 
klausimą, kiek pagrįsti buvo 
Lietuvos reikalavimai Klaipėdos 
atžvilgiu ir ar Klaipėdos krašte 
buvo tam tikra vokiečių, arba 
lietuvių mažuma, kokio didu
mo ta mažuma buvo ir ar ji bu
vo teisėtai traktuojama. Visai 
teisinga, kad Lietuvai žūt-būs 
buvo reikalingas uostas, bet rei
kalinga statyti klausimą, ar po
litiškai buvo protinga išrišti ta 
reikalą ginklų jėga ir tuo iššauk 
.i Vokietijos priešingumą, Pran-

Devenių dvaras Lietuvoje

kurių vadovybėje vestis išsibaigė.
Vėlesniais laikais išgjrdo-; 

me, kad įsteigtas stambios pi-! 
nigų sumos Devenių kultūri
nis fondas ir jau yra išleista 
keletas knygų.

Gerbiant Aleną Devcniene. 
prisimintinas ir jos mirusis vy 
ras dr. Mykolas Devenis, ku-! 
ris su žmona rėmė kultūrinius 
ir politinius darbus, prenume
ravo daug spaudos.

Prieš keliolika metų Los An 
gėlės šv. Kazimiero parapijos 
kieme sekmadieniais tarp žmo 
nių vaikštinėdvo nejauna mo
teris — Agnieška Gylienė. Da
bar jau ir jos nebėra gyvųjų 
tarpe. Ji nešiodavosi keletą 
"Draugo“ ir Darbininko“ nu
merių. Kas norėdavo, tam tų 
laikraščiu duodavo, paragin
dama užsisakyti. Vargu ji bu
vo raštinga, nes jos nužiūrėtą 
ga 1 i m ą p ren u m era tori ų s jus
davo pas Vacelį, kaip ji kny-

Keliavusi ir po 
įvairias tarptauti-

klausinius, 
kartų per dvi dienas skambLl 
na u, niekas neatsiliepė.

Alenos Devenienės visuo-i i 
meninė veikla reiškiasi peri 
metų metus. Ilgas sąrašas or_! 
ganizacijų, 
yra dirbusi, 
pasaulį į
nes organizacijų konvencijas. 
Daug prakalbų pasakyta kul
tūrinės ir šalpos veiklos temo
mis. Viso Id į korespondencinio I 
rašinio rėmus n^utalpinsi.

Alena Devenienė buvo tarp 
tų pirmųjų drąsių lietuvių, ku-I 
rie kėlė balsą prieš Lietuvos ! 
okupaciją. Ji aiškino Ameri
kos lietuviams, į kokią baisią* 
padėti pateko Lietuva ir josi
žmonės okupanto Sibiran 
miami. 1913 m. Ameriko> 
tuvių konferencijoje Pittsbur- 
gbo miedv ji pasakė prakalbą, 

išaiškindama, koks tragingas 
likimas ištiko Sibiran ištrem
tuosius. Ta jos prakalba vė
liau buvo brošiūrėlė iš>pau>-

lie_ ie 60.000 (Tuo metu, kai tarp Lietuvos ir Lenkijos, kuris lų gale, iki 8 metrų pūros pre- į cūzijos kerštą, kaip ir Latvijos

lietuvių. Vėliau, N e\v
buvusiame lietuvių kon- 1
ji įskėlė mintį, jog rei-[ 
eiptis i Amerikos kong-{

resą .kad ištiriu Sovietų Są-j gų pardavėją Prižginlą vadin-

riko>

ku apie 
l’etuviai. -tarnaudami caro ka
riuomenėje, turė’o 1914-18 kare 
paaukoti 20.000 karių už sveti
mo krašto interesus, kautynėse 
už nepriklausomybę žuvo i.436 
vyrai.) vyrų sudėties ir turėjo 
daugiau kaip 48 artilerijos pabūk 
lūs. 450 kulkosvaidžiu. 4 tankus.
1 šalvuotą traukinį ir 18 lėktu
vu. bet priešmgai Ėst jai ir Lat
vijai. ji n et u ėjo jokios jūrinės 
km o iėtfos. nes t k 1921 metais

neleido bet kokį politinį ir kari- į kybos laivams. Pirmas etapas i pavydą, kuri tokiu būdu nusto- 
nį bendradarbiavimą (Lenkija į buvo užbaigtas 1926 metais, kiti! jo dalies Lietuvos 
pretendavo taiį) pat ir į Klaipė-1 darbai iki 1939 m. nebuvo už-j susisiekimo, 
dos kraštą, kad tuo būdu gauti j baigti. Palanga nebuvo tikra J 

uostas, tik savo rūšies, žvejų 
uostas.); be to. jaunajai valsty- iįnai civiliai aprengti kareivia 
bei trūko atitinkamų piniginių | 
resursų, kadangi Lietuva Pašau-į 
linio ir Nepriklausomybės karų i 
metu buvo smarkiai nualinta. 
Dėl to Lietuva nukreipė savo 
dėme*’ į Klaipėdą, su kuria ji 
turėjo gerą susisiekimą keliais,1

tranzitinio

žmona7pkąkt ęs proga

antrą išėjimą j Baltijos jūrą ir 
iš visų pusių apsuptų Rytų Prū
sus).

1938 metais aršu va ultima
tumo būdu priyertė Lietuvą su
daryti su ja dį>lomatinius san
tykius, bet jau 1939 metais spa
lio mėn. rusais perleido Vilnių 
Lietuvai, po to<kai pastaroji su* 
tiko uzlėišti somėtoms bazes sa
vo teritorijoje.
LIETUVOS KELIAS I JURĄ

Tuo rfie u, k'ai Estija valdė to
kį puikų uostą kaip Talinas 
<Reval), o LatVf’ii turėjo Rygą, 
Duenatfiuendę ir Liepojos uos
ta, Lietuva rtėhirėjo tinkamo 
prekybos uostė "fr buVo prives
ta savo užsienių prekybą vešti; 
arba per per Lat
vijos uostui. Tam tikrų derybų 
rezultate L;ėtava 1921 metaisl 
atgavi iš Latvius šventosios j 
udstą. kaip simbėlišką išėjimą į 
jūrą, kad pat&kmtų Lietuvos 
istorinį reikalą vim.

‘ nuosavą uostą. Tačiau, atrodo,t 
kad Lietuvoje neMvo rntmyta I 

’ greTtu Mku TskėMSS) Svystyti^ 
’ šventosios uostą (Senuose do
kumentuose šventosios uoštas 
buvo vadinamas Helgaw. arba

i
turėti

anūkai.

1923 metais, sausio 10 dieną, 
auštant, Lietuvos partizanai, da

Įžengė į Klaipėdos kraštą ties 
Laugszargen, Deutsch-Krottin- 
ger ir kitose vietose. Apie 2001 
vyrų prancūzų įgula atsitraukė į 
i Kk i rėdos miestą, kur ji. po j

Su Klaipėda Lietuva gavo ne 
tik uostą, bet ir tam tikrą skai
čių uosto laivų ir tuo būdu pa* 
sidarė būtina įsigyti reikalingas 
plaukiojimo priemones, kad ir 
jūroje galėtų pravesti Kauno — 
režimo nusistatymus. Tuo būdu 
1923 metais liepos 14 dieną Klai
pėdos mieste buvo suorganizuo
ta pakrančių apsaugos įstaiga, 
kuri priklausė Lietuvos Vidaus 
Reikalų ministerijai. Ši įstaiga 
iš pradžių, disponavo 2 motori
niais laivais “Savanoris” ir “Lie
tuvaitė”. 1924 metais buvo nu
pirktas dar vienas motorinis lai
vas tačiau visi šie laivai tiko 
būti vartojami vien uosto ribo
se ir seklame vandenyje, pagal 
Baltijos jūros krantus.

(Bus daugiau)

—— Dail. Jonas Tričys sukūrė 
labai gražų ženklą — emblemą 
kan. Vaclovo Zakarausko’ 50 me
lų kunigystės sukakčiai pami-............................ ' ‘ ---- --------------silpno pasipriesmimo. sausio lb | nėti Minėjimas įvyks gegužės 

dieną kapituliavo. Įžengusių į mėn. 31 diena.
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l>venių nan Monica mie:
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

Lapkričio mėn. 5 <1. bus

Atidaryta Walaičio-Mačėno paroda
Praeitą penktadienį, gegužės! riusK, kurie įstojo į Sąjungą. 

15 d., buvo atidaryta dvieju Į Rugsėjo 2t) d. įvyks paroda, 
ALDS-gos narių Edwardo kurią rengia susidėjusios rnote- 
Walaicio ir Juozo Mačėno darbų rys, č‘a pat. 
paroda. Publikos į atidarymą
atsilankė nemažai. Svečių tarpe Į giama Čiurlionio Galerijos Ine. 
buvo kan. V. Zakarauskas, sės. | bendra paroda ir skiria 
Mercedes, dr. -Dubauskienė iš* 
Michianos, dr.-Ona Vaškevičiū- 
tė, daug kitų garbingų svečių.

Parodą atidarė dail. Mikas Ši
leikis, Amerikos Lietuvių Daili
ninkų S-gos pirmininkas, ir pri
statė svečius: St. Balzeką, ku
ris atlydėjo kongresmaną Fary, 
ir lietuvių draugą Janį Strods, 
latvį, (č. Galerijos, Ine., pirmi 
rrinko’ iriž. Domo.Adomaičio kal
ba jau atspausdinta vakarykš
čiame'X. numeryje.) •

' Pirmininkaujantis padarė ke
letą pranešimų apie ateities 
veiklą — parodas, naujus na-

Pr-
mijos.

Paskutinį žodį tarė dailininkas : 
J. Mačėnas, padėkodamas vi ! 
siems atsilankiusiems svečiams, • 
parodas talkininkams, šeiminiu-; 
kams už patarnavimą prie kavų-; 
lės ir už gėles. Dail. Walaicio ali- J 
darvme nebuvo, buvo išvykęs 
kitur.

Paroda tęsis iki gegužės 30 d. 
imtinai. Paroda bus atdara kas-! 
dien, išskiriant trečiadienį. Ga
lerijos adresas: 40ėkS Archer 
Avė., prie Midland Savings 
bendrovės. Kai nedežnruojama, 
įėjimas pro banko duris.

W-?

Klaipėdos uostas 1931 metais
(Teofilio Petraičio piešinys)

PRAŠAU BALSO!
ž • -■ • . . .

y Ne visi meną vienodai supran
ta. Kas vieniems gali būti gražu, 
leilnu, tai kitam — labu. Iš šito 
taško žiūrint, išplaukia žmogaus 
ipentalitetas, kritika ir nesusi- 
pratimąi tarp menininko ir vi
suomenės. Pasaulis labai turtin
gas meno istorija, etnine kultū
ra, rodos, kad jau viskas pada
ryta ir mums nebelieka nieko 
daugiau, tiktai merdėti.. . Ir 
merdime, 'visuomenė nieko' ne
išmoksta iš dabartinio meno to
dėl, kad menininkai nepajėgia 
Ęsiplauti savo marškinių. ..

f
< Tegu bus man leista pasisa
kyti apie Ed Walaicio ir Juozo 
Mačėno darbus šioje parodoje. 
AValaitis plačiai žinomas ameri
kiečiams, kai jis daugelį metų 
dirbo prie didžiausio Chicagos 
dienraščio
karto jo kūrinių nuotraukas 
spausdino savaitgaliniame Tri
bune. Walaitis išsiskiria iš kitų 
JAV akvarelistų savita technika 
bei motyvais. Tik gaila, kad pa
rodoje išstatė tik 10 darbų. Apie 
^Valaitį nėra daug ko pasakyti, 
tačiau pažįstant jo toje srityje 
darbą, daug ko prikišti nėra rei
kalo. Kiekvienas motyvas skir
tingas spontaniška technika. Pa
vyzdžiui, “Lake Michigan Sand”

Tribune. Karts nuo

Apie dail. Eivaitės ir kitų parodą
Prieš keletą savaičių galerijo- 

e 711 N. Wells St. vyko jaunos 
'■ailininkės Aleksandros Vilijos 
'.ivaitės, sėkmingai baigusios, 

meno studijas su Meno magistrei 
aipsniu, paroda, šešios neipras- 
inio dydžio drobės užpildė dvi 
jalerijos sales. Iš šitų jos darbų 
‘aunasi Įspūdis, kad čia yra kaš
tas nauja, anksčiau panašių for
ay abstrakte retai matyta, o čia 
ibstraktas žymiai suprastintas, 
ktai antraeilis, kaip priemonė 

įaujiems užmojams. Galima są
lyti, artėja prie surrealiziho ir 
tai kodėl: 7x15 pėdų drobė, 
>av. “Priklauso nuo jūsų”, nėra 
.eometrinis abstraktas, bet įgau
ta surrealistines fdrmaš. Kom
paktiškos geometrinės formos, 
kaip buvo Įprasta, vargiai galė- 
ų užpildyti tokio drobės ploto, 

■:aip daro Eivaitė. Vis dėlto su 
ibotu realistinių objektų skai
domi drobė nei perkrauta, -nei 
uščia, pusiausvyra tarp daiktų 
r erdvės gerai išlaikyta.

Prieš kiek laikei;-toj e pačioje 
galerijoje pastebėjau, kad. ir O.

Virkau ištrūksta iš grybo jo abs
trakto formų. Jo darbai eina 
evoliucijos keliu į laisvesnę kū
rybą, daugiau daiktinę, plokš
tuminę bei dekoratyvinę formą.

Grįžtant prie Eivaitės, ne vi
sus jos kūrinius galima čia su
minėti, bet prie bendros temos 
verta paminėti dar vieną — pri
juostę, išmargintą žaliomis,. gel
tonomis, raudonomis, violetinė
mis, mėlynomis spalvomis. Kiti 
darbai dviejų matavimų, plokš
tuminis fonas, padalintas geo
metriniais kontūrais. §ia proga 
prisimena Kęstučio Zapkaus pir
moji paroda Jaunimo centre. 
Zapkus mus nustebino savo iš
radingumu, bekurdamas pusiau 
abstrakčias formas. Net buvo 
sunku įsivaizduoti, kad tc'ks jau
nas, vos studijas baigęs dailinin
kas prašoka subendusius talen
tus. Deja, kai Zapkus sugrįžo ^š 
Paryžiaus, tas gražus įspūdis iš
blėso. Paryžius ne viena talentą 
nužudė. Talentų turime ir čia, 

Į tik reikia juos suprastų Įvertinti 
ir paremti. M. š.ir paremti.

ALGIRDAS BUDRECKIS , ' i - ; ' ; ' ' •

ŽELIGOVSKIADA, 1920 M.
(Tęsinys)

Mačėnas

I Amerikos vietovių! Jis yra ne
nuorama. Praeita žiema praleido 
Floridoje ir tenai dirbo.

primena litografiją, tai labai.j šios parodos partneris * yra 
preciziškai atliktas darbas. Ant- Juozas Mačėnas, apie kurį tenka 
rasis — ‘‘Smėlio ritmas’ taip tarti kritiškesnį žodį.
pat nepaprastai švelnus, čia vė- išstatė daugiau — 24 aliejaus 
jo pučiamas smėlis skverbiasi i darbus. Mūsų publikos skoniui, 
pro užtvaras. Iš šitų dviejų \\ a-: visi j0 darbai priimtini ir, gal 
laičio darbų matai autoriaus.-j ^Qt, nekritikuojami, nes gražiai 
meilę gamtai, kaip arti prieita ’ sušukuoti, atrodo kaip fotogra- 

a, ypač gausu lietuviškų mo- 
gubos, ^Nemunas, Zarasai,

prie to, ką-kūrėjas gali suvokti j f į j
ir iš gamtos atkurti. Tiktai gai-’ tyvų:’ gubos, Nemunas, Zarasai, 
la, kad tą kūrinį nuskriaudė bal- į Trakų pilis (kopijo's), ko gi dau- 
tas rėmas, kuris nesiderina prie j giau lietuviška širčlis bėnorėtų? 
paveikslo. “Red Rock County, > visa tai gražu, bet kyla klauši- 
Arizona labai skirtingas nuo mas, kiek tame yra meno ver- 
jau minėtų Walaicio darbų to tybių? Ogi kipšas žino, kas yra

mas, kiek tame yra meno ver-

dėl, kad didelio formato paveiks- menas? — dažnas pasakys. Bet 
las neužpildytas jokiu balastu, tik gražu, to ir užtenka.'.,. Pa
matai tiktai raudoną kalną. Jai, rodą atidarydamas dail. Mikas 
būdinga, kad autorius retai do- i gjieįjęjg pagrįstai pabrėžė nemir- 
misi detalėmis, daugiau piešiniu , tingų jų dailininkų kančias, skau- 
ir lab-i .aiklia objekto pagava. • džius išgyvenimus ir jų skurdą.

Tk vieną dalyką būtų galima j I’.......... _____  'ZJ._  .L__
yValaičiui prikišti. Tai tą, kadjmon, tada visuomenė turi teisę 
kai kuriuose paveiksluose ne-, 
reikalinga sugestionuoti skrai
dančius paukščius, šioje paro
doje tėra tik viena skrendanti 
žąsis, atseit — “Kur nors keliau
ja”. Būtų malonu pamatyti dau
giau jo žąsų, ančių medižoklės 
melu, kurių jis gausiai turėjo. 
Dailininkas, matyt, tokių moty
vų mėgėjas. Tačiau tiek daug 
jis keliaudamas nutapė istorinių

Kai dailininkas išeina viešu-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
t 2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737
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A BCflESTINGAI I8PTLDCMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

lininkai nepajėgia ąr nenori vi
suomenės šviesti?

Nori-nenori, reikia būti objek
tyviam. Kritika iVpačiam daili
ninkui gali būti naudinga. Me
nas yra ne ven tik tas, kas “gra
žu”; bet ir tas, ko' dar nebuvo, 
o to, ko dar “nebuvo”, reikia su
rasti. Reikia surasti save, išsi
kirti iš masinės dailės produk
cijos. D-kas*

Red. pastaba: Juozas Mačėnas 
njeną studijuoja Daley College 
ir pas privačius mokytojus. Da
ro pažangą.

PAGERBTAS DAILININKAS 
V. PETRAVIČIUS

Praeitą šeštadienį kolegos ir 
draugai nuvyko į - Union Pier 
pasveikinti dailininką Viktorą 

• Petravičių,- jo' 75 metų amžiaus 
sukakties, proga.

pasisakyti, bet ar visuomenė 
sugeba objektyviai pasisakyti, 
ypač dailės klausimais, kai dai-

BALZEKO MUZIEJUJE
Balzeko Lietuvių Kultūros

404 puslapių.

Nuo spalio 16-d. iki spalio 17 
d. ryto įvyko. žiaurios kautynės 
fronte, tarp Vilniaus ir Kauno. 
Lenkų didelės jėgos su šarvuo
čiais puolė ir paėmė Rykantų 
geležinkelio stotį. -Buvo daug 
nuostolių. Tuo pačiu laiku len
kai užėmė Valkininkus- Kitas 

.lenkų sparnas žygiavo palei ge
ležinkelį Daugpilio kryptimi. 
Latviai. žygiavo pietuosna, pa
imdami Ilūkštę.. Nors Želigovs
kio kariuomenė viešpatavo Vil
niuje tik astuonias dienas, per 
tą trumpą laiką-30 žydų buvo- 
sušaudyti, - keliasdeši mt sužei sti. 
Lenkai, įtardami, Vilniaus žydus 
esančius lietuvių, bendradar-

.Vilniaus
: durtuvų
govskio eiles. Provincijos gyven.-

■ tojai .bu.vo. priversti prilipti kvi- 
jtukus, užuot pinigus, uz:rekvi-
■ zuotą maistą. ' - į

Spalio 21 d.. Želigovskiada bu-, 
vo sukėlusi paniką Kaune. Len
kų įsibrovėlių kariuomenė jau

i siekė 40.000 ir nuolat gaudavo, 
medžiagos ir pagalbos iš 'Lenki-

■ jos. Spalio 26 d. lenkai puolė 
lietuvių kariuomenę Ukmergės

■ kryptimi- Po kiuvinų kautynių 
jie pralaužė frontą ir užėmė šir- 
vintus,' Giedraičius ir kitas vie
tas. Po trijų dienų, lenkai puo
lė visu frontu,, vėl prasilaužda- 
mi prie Ukmergės.

Lietuviai ruošėsi evakuoti Kau

apylinkių vyrai buvo 
verčiami Įstoti į Želi-

biais, vykdė pogramą apiplėšda-į na jr perkelį karo medžiaga į 
mi jų krautuve^ “Katalikiški” šfaulius Spąlio i d Kaune at- 

sidarė karinė raštinė'priimti vo
kiečių savanorius;; kurie atplau
kė iš Rytų Prūsų. Daug ginklų 
bei amūnjcijp^ buvo atvežta iš 
Prūsų. Nemaža lietuvių prūsų 
vokiečių avantiūrininkų įstojo i 
lietuvių kariuomenę. Buvęs Vo
kietijos kancleris - MuŲeris, pra- 

je, pareiškė,

lenkai taip pat sušaukė kelis lie
tuvius kunigus -ir-.vieną pakorė.

muziejuje šiuo mėtų vyksta Ken j 
Blazek’o geometrinių dekoraty
vinių 'darbų ‘ paroda. Išstatyta 
įvairiausių darbų \apie 30,- kai 
kurie gana įdomūs, tačiau gry-J "Reiėfitąg' . 
hai techniškas darbas. i girdi, 10-15,000 sunkiai ginkluo

: tų vokiečių { peržengė valstybės

Jeną pageibėn lietuviams. Žino
ma, tų savanorių skaičius buvo 
žymiai mažesnis. Tačiau jų įsto
jimas į lietuvių kariuomenę pa
kėlė lietuvių ūpą ir viltį len
kams pasipriešinti. Buvo ir to
kių atsitikimų, kad apyseni pat
riotiniai kunigai įsirašė į kariuo
menę ir tuo paskatino lietuvių 
mobmzac ją!

Kova dėl Vilniaus ėjo ir dip
lomatiniuose baruose. Spalio 11 
d. įvyko lenkų kabineto posėdis 
apsvarstyti Želigovskio žygį. Len 
kai, nebegalėdami niekuo patei
sinti tokio savę elgesio, sugalvo
jo "‘sukilimo” pasaką. Esą, atsi
radęs jų kariuomenėje genero
las maištininkas Želigovskis ir 
savavališkai užėmęs Vilnių. Jo 
kariuomenė (2 pėstininkų ir 1 
raitininkų divizija), esą taip 
pat sukilusi. Tą pačią dieną 
lenkų kariuomenės generalinis 
štabas pranešė, kad Želigovskis 
yra ‘‘nepaklusnus” savo fronto 
vadui Sikorskiui- Lenkų užsienio 
reikalų minsteris Sapieha (kilęs 
iš lietuviškos bajoriškos šeimas) 
pasiūlė lietuviams derėtis su 
jais Varėnoje spalio 1 d. Pran
cūzai, palaikydami lenkus, pra
dėjo šmeižti Lietuvos vyriausy
bę, kurif jų- žodžiais- palaikanti 
ryšius tarp Sovietinės Rusijos ir 
Rytų Prūsijos. ' '

Kad Varšuva turėtų formalų 
atsakymą, buvo' sudaryta, nuo 

.Varšuvos neva priklausoma, “Vi
durinės Lietuvos” valdžia, -Lie
tuvių : diplomatijai^ pavyko su
kelti ir Tautų Sąjungoje ir di
džiose valstybėse ^griežtą'Želi
govskio • smurto .pasmerkimą. 
Britų ministeris lordas Cėcil 
gėn. Želigovskio žygį parlamen 
te apibūdino kaip negirdėtą tar
ptautinį skandalą. Nė' tik Lon
done, bet ir: Paryžiuje, lenkai 
turėjo išgirsti daug nemalonių 
žodžių. Tautų Sąjungos pirmi
ninkas-Leonas Bourgeois, laiške 
lenkų. atstovui prie Tautų Są
jungos, 1920 m. spalio 14 d., pas 
merkė ;Želigoskio žygį kaip duo 
tų Tautų Sąjungai pasižadėji
mų laužymą. Bet; toliau žodžių 
bei protestų jeiti niekas negal
vojo. Tautų Sąjunga turėjo pro- 
'blemą, nes jokia Santarvės vals 
tybė nepripažino Lietuvos, -ir 
štai Lietuvos valstybės sienos 

•nenustatytos. ; . • <*, i;
(Bus daugiau). ;

hai techniškas darbas.

- Konstantinopolio ' vysku- 
Fotius atsiskyrė nuo. Ro- 
popiežiaųs ir įsteigė grai-

pas
mos
kų katalikų- tikėjimą XI am
žiaus pradžioje. :

« 1 LITeRATCRA, lietuvių literatūros; meno ir mokslo 
j 1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinco 
[ Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 

J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus^ taip pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja |2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite-

Į ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuvmt Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama

; vit(Jvardžiq pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
į naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir-

! maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
I bet kainuoja tik £3.
i

Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n« 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pat knygoje yn 40 sąmojingų novelių. Kaina 12.

Knygos gamumos Naujienose, 1739 So. FUtafed St, Chicago, 
IL 8O6O& Ufaakut paitu, pridėti doteq pmdunQmo WaMomie

d — Naujienos, Chicago, 8, DI. Thursday, May 21, 1981
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VLADAS PUTVINSKIS- 
PUTVYS

Nėra tokios jėgoms pasauly, ku
ri galėtų pavergti tautą, tvirtai 
pasiryžusią ginti savo nepriklau
somybę.

Šisą giliaą teisybę turės pripa
žinti kiekvienas žmogus, kurs 
šiek tiek sąžiningai tyrinėjo is
torijos lapus.

Tiesa, buvo tautu nuskriaus
tų, kurios galų galais žuvo, bet 
tiriant aiškiai pasirodo, kad jos 
pačios buvo kaltos.

Buvo tautų, kurioms teko per 
gyventi didžiausių sunkumų ir 
nelaimių.

Susipratusios, mylinčios lais
vę tautos pakėlė tuos sunkumus, 
iš nelaimių sėmė mokslo ir susti 
prėjo. įsigale :o, laimingai susit
varkė ir sparčiai žengia pirmyn.

Nerangios gi Lko kitų paverg
tos, išnaudotos, ir žuvo, pasken
do.

Tvirtesnės sielos tautos nuga-

4

Ii didžiausius sunkumus.
Silpnasielės, ištvirkusios — 

sensta, silpsta, dargi geriausiose 
aplinkybėse.

Ne tautos gauslngumas lemia 
jcs likimą, ne geografinis ir po
litinis jos padėjimas yra svar
biausias sprendikas.

Šitie dalykai yra svarbūs, bet 
svarbiausias yra tautos vidinis 
vangumas: susipratimas, mokė
jimas panaudoti čia minimas iš
lygas ir prie jų prisitaikyti.

Kas turi akis, temato.
Kiekviena tauta sutinka to

kį likimą, kokio yra verta, kokio 
-u^rpelno.

"’Pajėga yra teisybė”. Taip sa
ko apsvaigę savo laikina didy
be didžiųjų valstybių politikai-

‘"Teisybė yra nenugalima jė- 
*a”. Taip sako gili istorijos ir 
viešojo gyvenimo tyrinėtojų iš
mintis.

šios kovos įtemptu momentu 
prisimena visos šios tiesos.

Spaudžia Sovietų delegatus 
prie sienos

Prieš rinkimus JAV delegacija i Madrido konferen
ciją turėjo du pirmininkus. Delegacijai pirmininkavo 
Griffin Bell buvęs prezidento Jimmy Carterio valstybės 
gynėjas. Antruoju pirmininku buvo Max M. Kampelman. 
Rinkimams pasibaigus, Amerikos delegacijai Į Madrido 
konferenciją buvo tiktai vienas pirmininkas — Max M. 
Kampelman.

Rinkimus pralaimėjus prezidentui Carteriui, iš Mad
rido delegacijos dingo buvęs prokuroras. Dingo ir visi 
“liaudies delegatai”, kuriuos prezidentas Carteris parin
ko, ir nuvežė Į Madrido konferenciją. Griffin Bell buvo 
geras teisininkas. Jis vykusiai vadovavo Amerikos proku
ratūrai. Jis buvo;tir tarptautinės teisės gabus žinovas. 
Madride jis pasakė geras kalbas, iš kurių konferencijos 
dalyviai turėjo progos pasimokyti. Suvažiavusieji dele
gatai turėjo progos Įsitikinti, kad Amerikos atstovai buvo 
labai ge'rai informuoti apie Baigiamąjį Helsinkio aktą 
ir siekė ne tiktai taikos, bet ir pagrindinių žmonių teisių 
ir tautų laisvės. Visiems buvo žinoma ir aišku, kad Ame
rikos vadovybė pasikeitė, bet Amerikos delegacijos tiks
lai liko tie patys.

Amerikos delegacijos priešakyje buvo vienas pirmi
ninkas, bet jis buvo gerai susipažinęs su Amerikos ve
dama politika ir delegacijos tikslais, šių metų balandžio 
10 dieną JAV delegacijos pirmininkas Max M. Kampel
man priminė, kad taikos ir bendradarbiavimo klausimai 
nebus išspręsti teigiamai, jeigu nebus kreipiamas 35 vals
tybių atstovų dėmesys Į pagrindines žmogaus teises. Jei 
nebus atkreiptas tam reikalingas dėmesys, tai konferen
cija tikslo nepasieks. Kampelman priminė, kad posėdžiai 
pradėti rugsėjo 9 dieną. Praposėdžiauta 17 savaičių, bet 
tikslas dar nepasiektas.

Suvažiavusieji atstovai pasakė daug turiningų kalbų, 
bet jie dar nepasiekė tikslo. Kampelman pabrėžė, kad 
atstovai turėjo progos savo mintis išdėstyti, bet susitarti 
vis dėlto nepavyko. Jis džiaugsmingai pastebėjo, kad ir

kreipianti į pagrindinius humanizmo dėsnius. Amerikie
čiai apsidžiaugė, kad rusai pasisakė tokiu svarbiu klau
simu.

“Bet mes privalome savęs neapgaudinėti vien 
tiktai pamaldžiais pareiškimais, — pareiškė Kam
pelman, JAV delegacijos pirmininkas. — Pasaulio 
įvykiai, šio kambario Lauko pusėje, dar labiau apsun
kina mūsų tikslus. Sovietų karo jėgos ir toliau su
stiprinamos Afganistane, tokiu būdu padidina tos 
valstybės suvereninių teisių mindžiojimą. Ir mes bu
vome liudininkais, kaip karo jėga kaip politinis gąs
dinimas buvo' vartojama prieš suvereninę valstybę, 
galingesnio kaimyno prieš silpnesnįjį’ kaimyną. Kas 
svarbiausia — iškilmingi pasižadėjimai, paskelbti 
net šių posėdžių metu, buvo trempiami. ..”

Šie Amerikos delegacijos pirmininko žodžiai buvo to
kie kartūs ramiai konferencijos salėje sėdintiems dele
gacijos atstovams, kad jie neberado pateisinimo. Anksty
vesnėse konferencijose Sovietų delegatai, jokios gėdos ne
rodydami, nekreipė dėmesio į Europos valstybių atstovų 
paaiškinimus, bet amerikiečių nuolatinis kartojimas apie 
žmoniškumą ir pagrindines žmogaus teises privertė ru
sus viešai pareikšti, kad jie rūpinasi žmoniškumu.

Amerikietis Kampelman, gerai pažindamas dabarti
nį Sovietų Sąjungos gyvenimą, priminė Sovietų atsto
vams, kad dar ir šiandien Sovietų Sąjungoje veikia prie
vartos darbo stovyklos, kuriose dešimtmečiais dirba So
vietų valdžios laikomi vergai. Jis priminė, kad šių metų 
kovo 17 dieną buvo išleista Anatolijaus Marčenkos knyga, 
pavadinta “Mano testamentas”, kurioje aprašinėja gyve
nimą stovyklose Stalino laikais, bet Marčenka dabartinės 
vyriausybės buvo suimtas ir iki šios dienos laikomas 
Vladimiro kalėjime. Marčenka jau praleido penkiolika 
metų darbo stovyklose ir kalėjimuose. Nuo nepaprastai 
sunkių darbo stovyklos sąlygų jis jau apkurto...

Kampelmanas Madrido konferencijos posėdžiuose iš-

Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje

Yra pas mus piliečių, kurie, tis, jų ginti kasdieniniame gy- 
nepakankamai gerai jas žino ir 
supranta, šios tiesos visos mums 
rėkte rėktu:

— Jūsų likimas jūsų rankose. J nemokame būti tinkami krašto 
Jūs. stovit ant laisvos ateities( valdovai ir kartu sąmoningi, 
slenksčio!"Jūs galit lengvai tą'Tikrojo demokratingumo vaisių 
gerą pasiekti, tik su išlyga.

Oi ta išlyga! Jei mūsų pilie-

venime. Pilietis dar nesijaučia 
tikras krašto šeimininkas. —

Mes, plačioji visuomenė, dar

Sovietų delegatas, kalbėdamas įvairiais klausimais, pri- kėlė labai karčių faktų, bet nieko negirdėjom, kad Sovie- 
minė susirinkusiems, kad rusų delegacija rūpinasi huma-' tų valdžia būtų pakeitusi krašto valdymo ir teisėtumo 
nizmu ir pabrėžė, kad Sovietų delegacija ypatingą dėmesį' administracijos metodus.

: žiuoja kurti susipratimo ir tė- 
1 vynės meilės gaisra.

I
Susimobilizavo ūkininkai, val
dininkai, seimo atstovai, moki-

I niai. Kas turi tvirtą ranką, ima 
! šautuvą. Kas moka karstus jaus 

mus pare.kšti žodžiu, eina tvir
tinti brolių sielų.

Likę savo vietose, sumažėjus 
darbininkų skaičiui, dirba dvi- 

j gubą darbą.
Bet nieks nesiskundžia. Tėvy- 

I nė to reikalauja, taip reikia ir 
I taip daroma. Tekyla susiprati- 
j mo banga kuo plačiausiai.

Visi sąmoningi piliečiai, kurių 
į ta karšta banga dar nelietė, sku- 
į bėk t į tų savanorių kovotojų 
■ eiles. Siaurinki! savo asmens rei 

kalus pamirškite laikinai asmens 
ir partinius vaidus dėkitės į 
bendrąjį darbą.

Tegul pavojaus supratimas 
sutviriins jūsų širdis, ir patys 
sutviriė:ę,’ tvirtinki! nusiminė-
lius, įtikinkit netikėlius, suju
dinki! apsnūdėlius, taikykit su
sivaidijusius, mokykit neišma- 

| nėlius. Tegul visos laimės susi- 
j vienys bendrajam didžiajam

savo laimės gynimo darbui-

RED. PASTABA: Šis straips
nis buvo parašytas Kaune, lais
vės kovų metu. Tam tikra pras
me. jis gali būti laikomas VLA
DO PUTVIO ir kitu anų laiku 
kovotojų testamentu mums ir 
ateinančioms kartoms.

(Iš Kario)

i

— Pirmadieni Italijos balsuo
tojai paliko tokį išsiliejimo Įsta
tymą, koks jis buvo. Atmetė baž
nyčios pasiūlymą įstatymą pa
naikinti.

dar maža tesame ragavę-’
Taigi susipratimas pas mus 

čių dauguma' supras tėvynės ir dar neturi tradicijos. Jis tuo tar
navo reikalą ir sutartinai stos toJ pu turi tik savo pagrindą, vien 
reikalo ginti. ; tik tikėjimą, kad laisva tėvynė

Ar ta išlyga, nuo kurios jū-» duos ir mums tos laimės, kurios 
su laimė priklauso, yra išlaiky-1 duoda kitos demokratinės nepri- 
ta? klausomos valstybės.

Susipratimas sparčiai kyla. 
Plačioji visuomenė sujudo, mū
sų jėgos kaskart auga, bet dar 
daug daug mūsų visuomenės jė
gų neištiesė kaip reikiant savo 
galingų sąnarių. Dar daug jėgų 
reikia . prikelti iš miego, dar 
daug nesusipratimo pašalinti.

Tėvynės gynėjas tik tada bus 
tvirtas, kada jis žinos, jog toji 
tėvynė ir nepriklausomybė lai
duoja jam laimingą gyvenimą. 
Mūsų pilietis dar nesuskubo pa
ragauti tikrų laisvės ir nepri
klausomybės vaisių, nes karas 
trukdo susitvarkyti ir kultūriš
kai bei ekonomiškai atsigauti.

Pats demokratingumas nėra 
pas mus pakankamai suprastas 
ir atjaustas. Mes turim demo
kratines teises ir formas, bet pi
lietis dar nemoka jomis naudo-

Ramiu laiku galime ramiai 
dirbti kultūros srity, perdaug 
nesirūpindami, kad pilietinis su
sipratimas auga ne taip greit, 
kaip mes norime.

Bet dabar, Įtemptos kovos me
tu, šiurkšti senų engėjų jėga 
stengias pastoti . mums kelią į 
šveisiausiąją ateitį,, išveržti iš 
mūs mūsų gerovės pagrindą, am 
žinai užpūsti mūsų savitos kul
tūros dar jauną liepsnelę, —mes 
negalim pasitenkinti lėta eise
na. Mes norim, kad susiprati-

— Saudi Arabija prižadėjo 
padėti Sirijai, y^ti kovą prieš 
izraelitus1'Libanebet nieko Si
rijai neduoda.

— Antradienį pradėti pasita
rimai JAV angliakasių streikui 
baigti.

JESSE JACKSON TURĖS 
ATIDUOTI $56,411

CHICAGO, Ill. — Labai gvv.as 
negrų politikas ir pinigų rinkė
jas Jesse L. Jackson privalo 30 
dienų laikotarpyje sumokėti vy
riausybei $56,411. Ne pats Jack- 
sonas privalės sumokėti tokią 
sumą, bet jo vadovaujama 
PUSH organizacija. Iždas davė 
Jacksonui 30 dienų sumai suras
ti ir persiųsti. Ta suma priklau
so Prekybos departamentui, nes
PUSH nepristatė reikalingų pa
teisinamų dokumentų.

Jacksonui labai nepatiko ma
tyti spaudoje šio klausimo iškė
limą. Dabar jis turės aiškinti

mas kiltų sparčiai, kaip pavasa
rio tvanas!

Ir štai. pašalietis mato pas 
mus nepaprastą reginį.

Susipratę piliečiai, tikri pat-'savo šalininkams apie netvarką
notai, kas gali, laikinai išstoja pinigų tvarkyme, o gal ir atsi- 
iš vietų, meta kasdieninį darbą skaityti už lengvą išleidimą sve- 
ir stoja į gynėjų eiles arba va- timų pinigų.

Prof. JONAS PUZINAS

Vilniaus 650 metu sukaktis - miesto 
ar Gedimino sostinės?

VILNIAUS ĮKŪRIMO DATOS NUSTATYMO 
PROBLEMA

(Tęsinys)

VILNIAUS MŪRINĖS STATYBOS PRADŽIA
Labai reikšmingu dalyku laikytinas atradi

mas plytų XIII a. antrosios pusės sluoksnyje. Iš 
to sprendžiama, kad tuo metu žemutinės pilies 
rajone būta ir mūriniu pastatu. Tai patvirtina 
ir 1964 m. radinys. Tų metų vasarą vakarinėje 
Gedimino pilies kalno pašlaitėje, kasant griovį 
šiluminei trasai, atkasta mūrinio pastato pietinės 
sienos dalis. Sienos fragmento aukštis 1,4-1,6 m.

Didelės, gerai degtos plytos buvo klotos Pa
baltijo ankstyvajai gotikai būdingu baltiskai-ven- 
dišku rišimo būdu, šio mūrinio pastato išorinė- 
siena kas 2,5 m sustiprinta keturkampiais 1,5X- 
1,6 m dydžio kontraforsais. Šio sudegusio ir po 
to nugriauto pastato viduje buvusioje aukštoje 
l>atali> ’e butą puošnių skliautų. Tai seniausio li- 
>i šio' aptikto Vilniaus marinio pastato liekana. 
Kiek . ’’su 30 . archeolog.A.Taautvičiusspėjo, 
had < < • ;i būti Mindaugo po 1251 m. krikš
to statvt* h. Jei ta prielaida pasitvirtintų,

nr-inNoti Lietuvos sostinių iš Kerna

vės į Trakus, o iš Trakų į Vilnių. Tada paaiškėtų, 
kad Vilnius jau yra buvęs svarbus Lietuvos mies
tas ir valstybės centras bent nuo XIII a. pirmo
sios pusės. A. Tautavičiaus manymu, apie XIII 
a. vidurį Gedimino pilies kalnas (Aukštutinė pi
lis) ir jo papėdėje įsikūrusios sodybos buvusio 
apsaugotos ne tik Neries ir Vilnios, bet taip pat, 
greičiausiai, žemų pylimų su medinėmis , o kiek 
vėliau — jau mūrinėmis sienomis ir bokštais. Vie
nas toks apvalus bokštas, turįs keturkampį pa
grindą. sudarė pamatą katedros varpinei. Archi
tektai mano, kad tas apačioje esąs keturkampis 
bokštas buvęs pastatytas XIII a. pirmojoje pusė
je ar jo viduryje, atseit, Mindaugo laikais. A. Tau
tavičius laiko galimu dalyku, kad tuo metu, sti
prinant žemutinę pilį, galėjusi būti prakasta ir 
antroji Vilnios vaga lytiniu Gedimino pilies kalno 
šonu. Ligi šiol daugumas istorikų dabartinės Vil
nios vagos atsiradimą siejo su Gedimino Vilniaus 
pilių statybos darbais.

GYVENVIETĖS BEKEŠO, STALO
! IR PLIKOJO KALNUOSE

Kaip matyti iš ligi šiol atliktų archeologinių 
kasinėjimų, Vilnius XIII a. pabaigoje ir XIV a. 
pradžioje yra buvęs didelis medinis miestas su 
kai kuriais mūriniais pastatais. Medinių gyvenvie
čių yra buvę ir dešinėje Vilnios pusėje esančiose 
kalvose Bekešo, Stalo ir Plikajame kalne. Dau
giausia tyrinėtas buvo Bekešo kalnas, esąs į pietų 

rytus nuo Trijų Kryžių kalno.Čia archeologinius 
tyrinėjimus 1933 ir 1939 m. vykdė H. Cahak-Ho- 
lubovičienė. 1939 m. kasinėjimų metu aptikti 6 
sudegusių medinių pastatij likučiai. Vienas gyve
namasis pastatas yra buvęs 5,0 X5,5 m dydžio, 
grindys klotos storomis lentomis, kampe susidur
ta su krosnimi, kuri buvo statyta iš akmenų ir 
plūkto molio. Atkasta ir viena žeminė patalpa, bu
vusi 2,3 m gylio. Jos grindys ir sienos yra buvu
sios lentinės. Toje patalpoje ir tarp kai kurių pa
statų rasta suanglėjusių rugių, kviečių, avižų ir 
miežių. Iš kitų radinių paminėtina: gyvulių (gal
vijų, kiaulių, avių, arklių, šernų, elnių, taurų), 
paukščių ir žuvų kaulai, žiestų puodų šukės su li
nijiniu, vinginiu, spaudiniu ir įstrižainių brūkšnių 
raštais, geležiniai peiliai, dvinarės žirklės, sagtys, 
cilindriniai užraktai, pentino dalis, kalavijo 
makšties apkalas, strėlės antgalis ir kitką. Tai 
daugiausia XIV a. medžiaga, tačiau po sudegusių 
pastatų likučiais susidurta ir su XII-XIII a. radi
niais. Holubovičiai buvo padarę klaidingą išvadą, 
kad Bekešo kalne yra buvusi 1390 m. kryžiuočių 
sudeginta Kreivoji {rilis.

Aptikta XIII-XIV a. sodybų ir Stalo bei Pli
kajame kalne, čia taip pat surasta medinių pasta
tų liekanų ir to meto sodyboms būdingos buitinės 
medžiagos: naminių ir laukinių gyvulių kaulų, 
žiestų puodų, šukių, nedidelių geležinių peiliukų, 
cilindrinių ir keturkampių užraktų ir kt Plikaja
me kalne stovėjo ir trečioji Vilniaus pilis — Krei

voji pilis, atsiradusi greičiausiai XIII a. antrojo- 
|je pusėje.

MINDAUGO SOSTINĖS KLAUSIMAS
Čia suminėti archeologinių tyrinėjimų duo

menys yra nepaprastai didelės reikšmės bespren
džiant ne tik priešgedimininio Vilniaus klausi
mą, bet ir gana painią Mindaugo sostinės proble
mą. To meto istoriniai šaltiniai neduoda tiesiogi
nių žinių, kur yra buvusi Mindaugo pilis “Voru
ta” istorikams sudaro didelį galvosūkį. Vieni jos 
.ieškojo Naugarduke, kiti Varnėnuose (apie 40 km 
'į r. nuo Vilniaus), dar kiti Liškiavoje, netoli Bety
galos, Anykščių apylinkėse, Kernavėje ir kitur. 
Pastaruoju metu Mindaugo sostinės, klausimą 

į plačiausiai yra nagrinėjęs istorikas Romas Batū
ra. Jo argumentas, kad Mindaugo sostinė — tvir
tovė — miestas yra buvęs Vilnius, galima šitaip 
i suglausti: Vilnius ir jo apylinkės buvo gyvena
mos priešistoriniais laikais; Vilniuje jau Mindau
go laikais yra buvusi stipri tvirtovė — miestas, 
pats svarbiausias ir didžiausias Lietuvos gynybos 

J centras, kuris niekad nebuvęs priešų įveiktas; Vil
niuje jau nuo XII a. antrosios pusės yra buvusi se
novinio lietuvių kulto vieta.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos. C.lfr; ąo. L] .luusday, May 21, HMt



ŠVENTO KASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
vnsiiiais jnšių knyna apie Šventąjį Kaštą. Pirnn atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana’, 2ou pst., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 3.)8 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRLNĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

■>K. V. DARGUS
&YDYTC4X* (R CHIRURGAS 

Community thnikts 
<*>cUcin<zi direkrorlua

'AJL/uNDOb; darbo oienomu 
uu seaiMdiem 8—3 

562*2727 arw 562-272:

TEL. 233-5893

0R. A. B. GLE VECKAS
GYUYIUJaS IK CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko a Kimus 

ir “contact lenses”.

. jujLUiN AS SE1B U Tlb
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRŪRG'ŪA 
Zto6 W6ST 63rd STREET

Valandos: antrad. 1—i popiet, 
aeivirtao. &—7 vai. vaK. 
Ofiso telefonas; 7/6-2S80,

Razidenciįos falai.: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL \813) 321-4200

PfcKKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R> ŠERĖNAS. Tek 925-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš į va iri ų atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Ttl. 376-1882 arba 376-5996

Antanas Ražaitis 
sveikina savo ■

draugus *
Šiandien švenč ū savo 88 ni

tų sukaktį. Sveikinu visus drau
gus ir pažįstamus, kurie sulau
kė 80 metų ar daugiau. Su jau-i 
nesniais. nėra ko prasidėti, nes I 
jų yra labai daug. Blogiausia, Į 
kad jie dar neturi gyveninio pa- I 
tirties ir neatskiria gero nuo t 
blogo. Su 80 metų sulaukusiais j 
gali rimtai pasikeisti nuomonė-1 
miš, neš jie kalba tiktai apie 
rimtus, jų pačių patirtus da
lykus.

Aš skaitau Naujienas, nes ži
nau, kad jos parašo teisybę. J? 
kartais negera, bet geriau žinoti 
teisybę, kad ir negerą, negu 
suktą melą. i

I Mes žinom, kad Naujienos yra 

mūsų laikraštis teisybei pasa
kyti. Jos ją pasako taip, kaip 
mes suprantam. Jas skaitau nuo 
pirmo numerio. Kiekvienais me
tais pasikalbėdavau su dr. Piju
mi Grigaičiu. Jis man pasaky
davo daug teisybės, o aš jam 
taip pat pasakydavau.

Tais laikais, kai jos kūrėsi, tai 
’ aukodavau dešimt dolerių. Da- 
į bartinėm akim, tai nedilelis pi
nigas, bet tais laikais tai buvo 
mano savaitinis uždarbis. Tada 
man už darba mokėdavo 25 cen- >. 
tus į vai. Per savaitę uždirbda
vau $10. Pagrindan turėtų būti 

, savaitės uždarbis. Taip aš, pagal 
‘seną paprotį, ir padariau. Alne- 
■ šiau $50, nes tiek aš uždirbu.

Bet aš mažai uždirbu. Dabar 
yra mūsų tautiečių, kurie į va
landą uždirba $10.

Kai paskaitau laikraštyje, kad 
davė $5, o jūs parašote, tai ir 

j galvoju, kad čia jaunų darbas. 
$5 tai valandos darbas. Per va
landą, tai pas jus stogo nepa
taisysi, sienų nenudažysi, langų 
neaptvarkysi. Mano amžiaus 

t žmonės taip, nedaro. Tai ne rim 
I tė parama. Mes taip nedaryda

vome.

(Tęsinys)

-į- Leonas Žygas, biržėnas, dai
lininkas, 56 m., po ilgos ir sun
kios ligos 4. 8. 80 mirė Austra- 
1 ’oje. Liko žmona Jadvyga Bui- 
ziutė.

-j- Aleksandras Kernagis, any- 
kštietis, 69 m. mirė Kaune 12. 5. 
80. Velionis buvo pasižymėjęs 
dramos aktorius. Už nuopelnus 

‘scenos menui apdovanotas TS
RS medaliais ir aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo garbės raštais.

-į- Balys Valentinavičius, 65 
m., sirgdamas Parkinsono liga 
būvo pasišalinęs nuo lietuvių, 
gyveno vienišas, rastas negyvas 
narke, Australijoje.

-y Marija Bernotienė, 
mirė Australijoje. Liko 
Aldona.

SOPHIĖ BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 IdL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vai. popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukus 
Telef.: HEmlock 4-2413

M59 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

® “Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

KAPAI '
-j- Uršulė Balvočienė, mažei

kiškė, 81 m. mirė 23. 8. 80, Bra
zilijoje. Liko 3'vaikai su šeimo
mis ir brolis, visuomenės veikė
jas, kap. Jz. Čiuvinskas su

žmona.
-j- Vaclovas Noreika, spaudos 

fotografas, 76 m. mirė 25. 5. 80, 
Chicagoje.

-j- Aleksandra Gintaraitė, gi
musi Laižuvoje 16. 2. 1908 m. 
mirė 25.8. 80 senelių namuose 
prancūzijoj, kur gyveno nuo 
1933 metų.

-Į- Antanas Jackūnas, uteniš
kis, 70 m. mirė 26. 8. 80. Tem- 
perley mieste l’ko žmona Vero
nika ir sūnus Antanas su šeima.

-j- Povilas Barisas, 69 m., 18. 
10. 80 rastas negyvas pYie savo 

‘nžtrno Aglijoje. Atrodo, kad jis 
buvo pamiršęs raktus ir bandė, 
našta tęs kopėčias lipti per lan- 
•% Gweno vienišas.

Y Zenonas Minginas, biržie
tis, 80 m. Mirė 8. 2. 80. Liko 
/.^ona Lidija ir sūnus Jonas.

4- Stasys Bale anas, biržietis 
73 m mi”ė Kanadoje. Liko žmo
na Bronė, sūnus Stasys su šei
ma.

-j* Diana Juknaitė, 27 d., mi- 
ė JAV. L*ko vyras E. Stozews- 

ki. Tėvai Petras ir Katrė Juk
nai., kurie skaudžiai pergyveno 
dukteris mirtį.

(Iš. A. L. Balso)

laidotuvių derektoriv*

VĖSINAMA laidotuvių koplyčia

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

Įkyrūs Pietų Čikagos Įsibrovėliai

Linkiu Jums sėkmės 
neškite 
kaip ją 
nu:

mums nuogą tes:ybę, 
rašydavote iki šios (be-

Antanas Ražaitis

SKAITYK IR DAP K1 
PARAGINK SKAITY • j 

DIENRAŠTĮ ^NAUJIENOJ

PATS
TUS

pajėgė papasakoti, kaip tie 
veržėliai bandė įsibrauti ir kaip 
jis juos ugnimi sutiko. Jis ma
nė, kad jiems pataikė, bet ne
supranta, kaip jie galėjo sėsti į 
mašiną ir pajėgė nuvažiuoti. i

Policija kraujuojantį senį nu
vežė į artimiausią ligoninę. Jis 
spėjo policijai papasakoti apie 
užpuolimą, bet gydytojai sužeis
to žmogaus nepajėgė išgelbėti. 
Jis mirė. h

Policija bando* surasti žiau
rius užpuolikus. Stebėtojas

įsi•CHICAGO, Ill. — Prieš tris 
savaites du įsibrovėliai įsiveržė 
į 74 metų amžiaus Wiltat Hobbs 
namą, esantį 13908 S. Central 
Park Ave., ir butą ap’plėšė.

Atroau, Kad tie palys užpuo
likai buvo įsitikinę, kad name 
dar buvo vertybių, kurias ver
tėjo’ išsinešti. Praeito šeštadienio 
vakarą jiedu ir vėl pasibeldė į 
namo duris. Sen’s ląjukė užei- ’ Į X
nančio kaimyno, pro langelį ne- 

• pažiūrėjo ir dūris atidarė. Jis 
nustebo,'kad buvo ne kaimynas. 
Buvo dit. Vienas atkišo revolve
rį ir Įsakė įsileisti Į vidų. Hobbs 
atpažino vieną, buvusį prieš tris 
savaites, šį kartą senas Hobbs 
buvo pasiruošęs. Jis išsitraukė 
ginklą iš užpakalinės kelnių ki
šenės ir paleido 8 kulkas į įsi
brovėlius. Įsibrovėliai taip pat 
šovė. Viana kulka pataikė į 
Hobbs krūtinę.

Tuo tarpu Įsibrovėliai pasilei
do bėgti. Jie atvyko anksčiau 
pavogtu Hobbs automobiliu, sto
vėjusiu gatvėje prie namo. Jie 
įlipo į mašiną ir nuvažiavo.

Hobbs išpylė visą apkabą,- bet 
KaUne f nežino, ar jis bent vieną kulką 
tarnau • patajkė įsibrovėliams. Jis vis 

dėlto pajėgė pašaukti brolį, o 
las — policiją, kuriai sužeistasis

75 m. 
duktė

Indrė--j- Antanina Jonelytė 
Menė, panevėžietė, 67 m. mirė 
Australijoje. Liko vyras Petras 
ir 3 dukros su šeimomis.

"h Pranas Balaišis, kamajiš-
77 m., mirė 21. 9. 80 Berisso 

mierte Palaidotas Berisso ka
pinėse. L;ko žmona Ona Dagytė 

Rosa su že'ma.
-S- Barbora šerkšnienė, 78 m., 

?8. 8 80 mirė Urugvajuje.
-j- Jonas Karpavičius, anykš- 

97 m. mirė 3. 8. 80 JAV.! 
ona Konstancia Skistimai-

! -':e ic 
; Jo ž

mirė gerokai ankščiau. Liko 
Jvkxė Olga su žeima ir 
Pranės L etuvoje.

V Arnaldas Mamaitis, 
buvęs Komercinio banko 
to’as, mirė 8. 6. 80 V. Vokietijo-; 
je. į

+ Algirdas Kudirka, dailinin
kas. 65 m. mirė Australijoje.

v Jonas Kalvaitis, 90 m. mirė 
99.80. JAV. Laisvė patalpino 
olatu nekrologą, su nuotrauką, 
nprašaht ame velionfes visuo- 

! meninę veiklą. Liko duktė Ama
lija su šeima.

-Į- Bronė Stilpaitė Obeliūnie- 
j r ė vTfkaviškre'ė, 73 m. mirė 18.

3. 80. Brazilijoje. Liko 5 vaikai 
su šeimom-’s.

brolis

ANTANINAI ŠUOPIENEI
mirus,

gilų skausmą pergyvenančius: jos vyrą VINCĄ, sūnų 
VYTĄ su šeima ir artimuosius širdingai užjaučiu ir 
kartu liūdžiu.

Kasdien fiuO 'pirthadienio iki peni 
tačKenio 8:30 vai. vakaro-

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

JUSTINAS NAUJOKAS

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

VANCE FUNERAL HOAtE
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

IltlJV KOH.YČIŲ LAHXJfl^PO
Patarėjfri ir laidojimo direktoriai:

PUNIOS GIRIA

Punios giria buvo išlikusi dar i i 
iš tų laikų, kai Užnemunė (Sū- . 
dava) kone visa buvo užžėlusią 
tatikiu mišku, negyvenama dyk-, / 
ra, pro kurią ėjo tiktai karo žy
gių takai.

Užnemunės senuosius gyven- / 
tojus buvo išblaškę kryžuočių 
nuolatiniai puldinėjimai. Prade- j 
ta vėl kurtis tiktai XV amž. pa-^ 
baigoje, visai palaužus kryžiuo
čių ordiną.

Žygimanto laikais Punios gi-. 
ria dar siekė vakaruose Prūsų 
sieną, o pietuose ėjo iki Žuvin
to ežero ir Šlavantų girių.

Be kvBilo tai nėra baikos.

WHAT IS THE FASTEST GROW/NG 
HEALTH CARE RROFESSIOhFAND WHY?

D 7T?

©5TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D. O/5, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 56,000 PHYSICIANS 
JN THE NEXT 20 YEARS/

ty.O.'S ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JURY AND DISEASE, 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE Į 
therapy. '

Primary reason ; 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH IS THE 
EMPHASIS IT PLACES ' 
ON TRAINING GENERAL 
PRACTITIONERS.

/Although only five 
PERCE NT OF THE PHY- A 
SICIAN POPULATION, 
D.O.'S PROVIDE TOTAL 
HEALTH CARE FOR MORE 
rTHAN TEN PERCENT OF i 
/ THE PUBLIC, SOME 20 .

million Americans/j

EUDEIKIS
GAIDAS--DAIMID

SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave~, Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Chicago*

Lietuvių 

jtidotuvių 

Direktorių 

Afodacijos

amsulanso
PATARNAVIMAS

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

OALTSE.

P. J. RIDIKAS
*Rb4 So. HAKSTKD STREET TeL Y Arda 7-1211

BUTKUS - VASAIT1S
1446 bo. 5ūth Avė, Cicero, III. TeL: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. R L D AUNAS
3319 So. LITŪANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138 - 1131

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* Hill*, HL J74-441I

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. UTŪANICA AVĖ. TeL: YArdx 7-3401

Naujienos, Chicago, 8, III. Thursday, May 21' 1981



Marquette Parko Liet. Namu Savininkų 
Sąjungos narių susirinkimas

Ir. A. Patackas, grįžęs iš Flo
ridos, susirinkime pasisakė ga
na gric/tąi prieš anketas. Girdi, 
‘m s savininkai turime gražias 
nuosavybes ir anketomis neuž- 
interesuoti*’.

Kai Liet. Pensininku klubo su- 
’ surinkime gegužės 12 diena agr. 
Tullal-IG ipša iškėlė anketų 
klausimą, tai pirm. St. Vanagy
nas griežtai pasisakė: “Anketų 
reikalas = privatus klausimas”. 
Kai prašyta pasisakyti, tik 17 
balsų (iš 230 su virš narių) bu
vo už anketas.

Mano manymu, neverta 
daryti didelės istorijos.

* *

progos pasižiūrėjau
įninku Sąjungos konsti- 
Ten rašc’ma: “Organiza-

Gegužės 15 <1. 8 vai. vakaro 
parapijos salėje pirm, J.
\‘čius, pradėd imas susirinkimą, 
sveikino gausiai atsilank usius. 
Prašė minulės atsistojimu pa
gerbti mirusius narius A. Stankų 
ir B. Paliliūną. Po to pakvietė 
prie stalo’ valdybos narius. Per
skaitė dienotvarkę. Ji priimta. 
Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė A. Kalelienė. Priimtas.

Atvyko vietinės valdžios reprz- 
.zentantai: 15-ojo wardo alder- 
inanas Frank Brady ir unifor
muotas policijos komandierius 
J. J. Corless, lydimas trijų poli
cijos seržantų; dalyvavo ir S. J. 
Stepanek.

Pirmieji du pareigūnai pa
kviesti prie stalo. Pasakė gražias 
kalba§_^j)ie Marquette Parko ap
saugai nuo siautėjančio chuliga
nizmo, plėšikavimo, siūlėsi ko
operuoti su savininkais. Koman
dierius priminė, kad duota pės
čių policininkų apsauga. 1 
9,(100; policininkų kainuoja 
milijdhus.

Fr. Brady pats buvęs peršau
tas, giilėjo ligoninėje. Jis augęs 
ir gyvena Marquette Parke. Už 
paslaugias kalbas, pareigūnams 
plojome. Visi trys pareigūnai iš
buvo iki susirinkimo pabaigos.! 
Ponia Simokaitienė svečius vai-‘ i 
šino kavute ir pyragėliais.

Visuomet . atvyksta klebonas , 
A. Zakarauskas. Jis sveikino ir! •• 

x O v L- -1 Lt a

trumpą laiką sėdėjo su svečiais ( * * * *
prie stalo. j q Ankienė pranešė, kad lan-

Pirni. J. Bacevičius perskaitė kė ligonius, šiandien išmatavo 
prez. R. Reagano padėkos laišką S0 asmenų kraujo spaudimą 
už savininkų vardu pasiųstus Geros sveikatos.
linkėjimus išrinkimo proga. ■ A. Patackas gegužės 2(5 d: tu- 

Sl. Patlabai Įspėjo’ neaukoti
pinigų einantiems per namus,' dj su policijos distrikto 
kurie renka kokiai tai Įsikurti-' vyhe.
šiai organizacijai. Į J. Kuliešius Motinos

Pirui. J. Bacevičius panoro paskaitė eilėrašti, 
pasisakyti dėl Naujienose pa- i P. Jasiuneviėius siūlė 
skelbtų trijų straipsnių sociali-Į savininkams 
niais reikalais, kuriuos organi-’ užuojautos telegramą.
zuoja dr. A. Butkus. Į Ona Ankus dėkojo komandie-

Namų Savininkų S-gos repor- riui, kad jis ligos atveju lankė 
terio straipsnis balandžio 14 d. jos vyrą.
esąs objektyvus; balandžio 15 d. I Susirinkimas baigėsi 9:30 vai. 
vedamajam nieko negalima pri- Visi buvo pakviesti kavutei, 
kišti, bet balandžio 22 d. P. Ste- Dalyvavo per 100 narių.
pankevičiaus — kitas dalykas. K. Baukus

iš to

Na-

luciją
cijos tikslas: sujungti Marquette 
Parke gyvenančius lietuvius — 
namų savininkus Į stiprią orga
nizaciją. ne dėl pelno, bet bsnd- 

Į.: ram darbui, dėl šios apylinkės 
'5

— Birželio skaudžiųjų įvykių 
minėjimas ruošiamas birželio Į 
mėn. 14 d. Lietuvių klubo salė-, 
je. Tą dieną už nukankintus ir j 
kenčiančius Letuvius Šv. Vardo- 
bažnyčioje bus atlaikytos pamal-1 
dos, kurias užprašė Lietuvių klu
bas. J

— Naujuoju baro vedėju suti
ko’ būti Jonas Purtulis. Ilgus 
metus ėjusiam baro vedėjo pa
re gas P. Zelbai ir bare patar
navusiam S. Mikšėnui klubo 
valdyba už darbą nuoširdžiai dė- ( 
ko'a.

j — Klubo bibliotekos ir knygy
no vedėjas A. Ragelis praneša, 

i j°g yfa gautos šios naujos kny
gos: E. Juciūtės “Ąžuolynėl is”, 

; V. Volerto “Greitkelis”, R. Spa
lio “Auksinio saulėlydž:o gun
dymai”. J- Savojo “Laisvos ates 
togos”, J. Vizbaro-Sūduvo “Ai
ženų kunigą kštytė”, Z. Igncnio 
“Praeitis kalba”, dr. T. Remei- 
kio “Opposition to Soviet Rule

I in Lithuan’a” ir J. Pajaujo “So 
viet Genocide in Lithuania”.

‘J“:"**

— Tradicinės Poezijos D'enos 
Čikagoje įvyks gegužės 29 ir 30 
d. Jaunimo centre kavinėje.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, III. Tel. 847-7747

— Ftrdavlmul Žemi — PirdavirosŠ
MAL ESTATE FOR SALI J JtEAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

švaros, tvarkos ir apsaugos’’.
; * # *
j St. Vanagynas teiravosi, ar 

tiesa, kad Sears & Roebuck ben
drovė (prie 62-osios gatvės ir ] emblemą kan.

j Western Ave.) likviduojasi? At
sakė aldermanas F. Brady: Esą,

; bendrovė turėjo 24 milijonus dc- ’ gegužės 31 d. 2 vai. popiet Mar- 
; lerių nuostolio.

Dar kalbėjo Ig. Petrauskas, J.
Skeivys. Siūlė kilusius ginčus] 
lėl anketų atidėti, nes turime!*

— Dail. Jonas Triįys sukūrė 
Vaclovo. Zaka- 

] rausko kunigystės 50 metų su- 
j Kakčiai paminėti. Minėjimas bus

ąuette Parko lietuvių parapijos 
salėje. Kvietimai gaunami Mar- 

j girduose.

i — Irenos Vaieckytės piano ir 
baleto studijos mokinių koncer
tas įvyks birželio 5 d. 7. 20 vai.

: vak. Jaunimo centre.
] vauja neseniai įsteigtai pamink 

vau j a nesenai įsteigtai pamink
lų bendrovei Baltic Monuments,

; 2621 W. 71 St.

vadc-j — Sol. LUijos Šukytės įdai-
i nuotą Mozarto operą transliuos 

garbei WNIB-FM stotis gegužės 24 d.
6 vai. vak.

1 — Poetas Juozas Kėkštas mi- 
pasiųsti popiežiui i rė yar§uvos mieste, Lenkijoje, i

J balandžio 16 d. sulaukęs 64 me
tu.

ės organizacijų komiteto posė-,

— Rašytojas Fabijonas Neve- 
ravičius mirė Londono ligoninė
je, Anglijoje, sulaukęs 80 me
tų.

MIX ’n MATCH

INSTANT

Heckchains 
and Bracelets

j C
Religious Medais!

at 3G% SAVINGS

I PIRMOJI GEGUŽINĖ ŠĮMET
— Izabelės Motekaiitenės Da;-j 

navimo studijos mokinių kon-} 
certas įvyks gegužės 31 d. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Birželio 6 d. ten bus Jaunučio 
Puodžiūno Baleto studijos va
karas.

R. LB-nės Marquette Parko 
apylinkės valdyba gegužės 24 d. mi"vienetai. 
Vyčių sodelyje, 2455 W. 47th St., 
rengia gegužinę — pikniką. Bus ■ 

j šokiai, pietūs ir laimės šulinys. 
į Gros Kivėno orkestras. Blogam 
į orui esant, būsime salėje. 
j Apylinkės valdyba

I — Union. Pier, Michigan, lie- 
i tuvių draugijos valdyba šaukia 
draugijos narių specialų susirin-;

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šild.j- 
.... .1_____2. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
$69,000. ‘

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

Z1"".. ...
DĖMESIO, c- 

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

TeL 523-8775

— Laima ir Vilius Jakušovai9^ 
kadaise gyvenę Čikagoje, yra j 
St. Armand Inn motelio, Sara- J 
sota, Fla., dalininkai.

0 Skelbiame žinutes apie St. kimą š.m. gegužės 30 d., 5 vai. 
Petersburg© Lietuvių Klubo po’piėt, Gintaro patalpose (rąstų 
veiklą: ; x

— Visuotinas Lietuviu klubo
nariu susirinkimas įvyks birže-. ___ ________  _______ _
lio mėn. 6 d. 2 vai. p. p. klubo: Operos solistės Izabelės Mote-1 
salė; e. Jkaitienės Dainavimo Studijos |

— Motinos Dienos minėjimas ] ^dicinis koncertas Įvyks š.m. į
įvyko Lietuvių klube gegužės1 §effuzes 31 d” sekmadienį, 
mėn. 10 d.. sekmadienini pietų į 
metu. Programa iL^__  ____
choras ir tautinių šokiu grupė ,das Motekaitis. Po programos - 

Į kavutė. Visi maloniai kviečia
mi. (Pr.)

— Juozo Kapačinsko atsimi-1 
nimai Spaudos Baruose, Chica- ® Statybai gražus sklypas 
gos Lietuvių Literatūros Drau- Marquette Parke.
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 .- 
psl.: kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių. °m- a *

i kakčių. ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 

j Chicago, Ill. Telefonas — Mid- 
j land Savings bendrovės valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155.

name). Po susirinkimo bus ka
vutė. A. KL, valdybos pirm.

— Buv. Lietuvos Valstvbinės ■

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 West 63rd Street

Tel. 436-7878 arba 839-5568

Pirkite senoviškai
3 2 butų mūrinis namas, naujas

- j stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
i diatoriai, gazo šildymas. Mar- 

... . vai’| nuette Parke. Sena kaina $52,000
popiet, Jaunimo Centro didžio-j 

špildė klubo j°j saIėJ* Akompanuos Manigir-

‘'Banga”. . >
— “Lietuviu Žinių biuletenio 

5-rių metų sukaties minėjimas j 
įvyks gegužės mėn. 31 d. klubo 
salėje pietų metu- Programa pa 
sirūpins St. Vaškys, biuletenio 
redaktorius.

g 4 butų mūrinis, apie $9.000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiaį stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION
' 7152 So. K?dzie Avenus 

Tel. 776-8505

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą__Z____________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais __________ ■._____

Minkštais viršeliais, tik_______ ______

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidoms.

$8.00

84.00
$3.00

H

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 Wert 69fh Stra«i 
T»L REpublle 7-1941

St. Petersburg, FL
1981 m. gegužės men. 27 d. 

6 valandą popiet Lietuvių klube 
Įvyks M. K. Čiurlionio 70 metų 
nuo jo mirties minėjimas. Pro
grama: dail. Vladas Vaitiekų-XT Xi. V X VU,

173$ So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

PARDUODU UŽ 880,000 
STATYBAI KOMERCINĮ- 

KAMPINĮ SKLYPĄ 
132'—9%’’ prie 6900 W. 87th St. 
ir 80’—0’’ prie S. New England 

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

6900 W. 87th St.. Burbank, Ill.
598-8445

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenua, t 
Chicago, UI. 60632. Tel. Y A 7-5980 į

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

REIKALINGA MOTERIS, mo-
nas apibūdins M. K. Čiurlionio;kanti prižiūrėti vaikus. Turi tu- 
asmenj ir jo dailės meną; mu-’r®^* patirtį prižiūrėti vieneįių 
zikas Petras Armonas kalbės ’ me^ų vaiką ištisą dieną. Turi 
apie M. K. Čiurlionį kaip muzi- j suprasti gerai angliškai ir nerū- 

' kyti. Netolimoje šiaurėje. Privalo 
turėti rekomendacijas.

Telefonuoti 787-0430

K I I M K U i
Hctrty Public

INCOME TAX SERVICE
4259 S. M«plewood. Tel. 254-745*) 
Taip pat daromi vertimai, giminiu į 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pre- ;

tymai ir kitokį blankai.

New or Used or 
Old Broken Jewelry 

Watches, Bracelets
Pins, Rings,

Class Rings, Dental Gold ... Any Karat
Turn It Into CASH!

Dig Out Your Old Treasures — 
Put The Money In The Bank & Draw Interest

IE PAY THE HIGHEST PRICES!
LOCAL BUYER. BUYING WITH INTEGRITY

ką. Bus pailiustruota Čiurlionies 
kūriniai ir jo muzika.

Minėjimą ruošia (R.) Lietuvių 
Bendruomenės St. Petersburg© 
apylinkė. Įėjimas — laisva auka. 
Po minėjimo — kavutė.

(R.) Liet. B-nė

HOMEOWNERSPOUCY

RENTING IN GENERAL 
— Nuomos —

F. Z* po lis, Agent
W. 95th St ’ 

Everg. Park, III. 
40642, • 424-1654 K

State famr jift and

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

ZanLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti (r kitiems, kurie tuo< 
darbus dirba.

SLA — Umokėlc daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerlt 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neiežku pelno. c«- 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai gal! 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, aiekiančianL 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudos suma temoka tik $3.00 metanu.

vyra visoae lietuviu kolonijose. Kreipkite 
apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
pagelbės i SLA įsirašyti. #

MEET THE CHALLENGE!

RLA — vaikus
11,000

SLA —toopn 
J savo 
mielai

Galite kreipti* ir tiesiai 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA

M7 W. u.
Tab cil 1) Mimi

JOHN GIBAITTS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su visais patogumais dirban

čiam vyrui ar pensininkui 
beismante.

6947 S. Washtenaw Ave.

GIRTAS ŽMOGUS ŠUNIUI

— Šuneli, tu gi pats kasdien 
laki, tai ko dar loji!

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Dirbo valandos: nuo 9 vat ryte 
iki 6 ral. vak. šeštadieni nuo 

9 vai- ryto iki 12 vaL d. 
Ir susitarimą.

Tol 776-5162 arba 776-5161
2645 West 63rd Street

Chicago, m. 60625
SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS

2458 W. 69th SL
Darbo vai.: nuo 9 r^to iki 7 nJc 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą-
Telefonuos 778-8000
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