
I

SUAZI DAR NETURI 
KARALIAUS

tu
jai

Antradienį arkivyskupui Bernardin 
uždėjo mitrą ir albą

Į CHICAGOS KATEDRĄ BUVO ATVYKĘS POPIEŽIAUS 
ATSTOVAS ARKIVYSKUPAS PIO LAG HI

Fint and GrtaUa 
Lithuanian Daily in America

The LKhuantafi Daily Newt
FwbUsbad by The Luhuanun New* Pwblishlni Co« IflC.

1739 So. Halstcd Street, Chicago, 11L 60608 
HAymarket 1-6100

One Million Lithuanian 
In The United States

vol. lxix
r *

GT-

Q c. 2054°

SIRIJOS I
CHICAGO, Į1L — Pirmadienį 

ir i antradienį arkivyskupas Jo
seph L. Bernardin bandė susipa
žinti su džiausios Amerikos vys
kupijos’ (diecezijos) dvasiškiais. 
Jią pareiskė, kad su visais nega
lės^ susitikti'ir išsikalbėti, bet jis 
bandys galimai daugiau jų pa
siekti; kad galėtų su' visais dirb
ti damų darbą.'

Antradienį .Šv. Vardo katedro- 
j e ?buv(>' šųšfiririkęs diddkaš bū
rys. dvasiškių. Kunigas Thomas 
I. Healy, kunigų senato pirmi
ninkas, supažindino visus dva
siškius su neseniai: popiežiaus 
paskirtu . arkivysk. . Bernardin 
Chicagos. Romos Katalikų vys
kupijai ; -valdyti Jis paskirtas 
vietoj, mirusio kardinolo Jono 
Kodžio.l- ., - . . - ■

via. V.'Hayes.

Prįfeykatedros altoriaus' sėdė
jo vysk..Alfred L. Abramowicz, 
vyskupiją tvarkęs ' kun. John 
Richard Keating ir vyskupijos

— Aš, JUOZAS, JŪSŲ 
BROLIS

Kada arkivyskupui Bernardin 
buvo uždėta aukšta balta mitra 
ir jo pečiai apdengti juoda ir 
balta alba, jis linksmai nusišyp
sojo ir tarė šiuos žodžius:

— Aš Juozas, jūsų brolis...
- Jis labai šiltai dėkojo ir pa

sižadėjo su visais, pabrėžė — su 
visais, išsikalbėti, susipažinti, 
su kiekvieno pareigomis ir dirb
ti bažnyčios gerovei. “ ‘ 

Susirinkusieji dvasiškiai šiltai 
paplojornaujam/arkivyskupui ir 
prižadėjo su juo bendradar 4 
biauti. •; \ :..

Chicagos: diecezijai priklauso 
444 parapijos, 1,248 dvasiškiai,, 
kiti 1,220 dvasiškių, 4,965 vie-/ 
nuolės, 3Ų) vienuolių, 418 dia
konų, daug mokyklų.

Sekmadienį bus iškilmingos 
mišios Grant Parke, kur daly
vaus visų/tautybių atstovai, c 
vėliatp Grant ferkę^bus pikui 
kas? kuBamė. daly^uą ♦ir^arki- 
vyskupas-Bernardin.' . ' ..

ern Avė., vaišino kelių sričių 
,>-X "legionierius. ?-

John L. Paukštis

John Paukštis, buvęs Ameri
kos Legiono komandierius, 
Cook County ir Dariaus - Gi
rėno komandrerius, yra da
bar Chicagoje vykstančioje 
Amerikos Legiono konferen
cijoje paskirtas į Pasižymėju
sių svečių komitetą. Į Garbin
gų svečių komitetą yra pa
skirtas prez. Ronald Reagan. 
Jis turėjo pasakyti kalbą kon
vencijai, bet jis negalėjo at
vykti, tai kalbą pasakė vice
prezidentas G. Bush. Kalbas 
konvencijai taip pat pasakė 
Illinois gubernatorius James 
Thompson bei Chicagos bur
mistre Jane Byrne. Praeitą 
pirmadienį Dariaus - Girėno 
posto namuose, 4416 S. West-

KALENDORĖLIS

Rugpiūčio 26: Zeferinas, Vai
va, Dėklą, Jogintas, šilki, žval- 
gūnas, LiūdytA

Saulė teka 6:42, kidiišsi 8:42. 
t Oras vėsus. j

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis, Thursday, August 26, 1982

MBABANE, Suazi žemė. — 
Visa pusės milijono tauta liūdi 
mirusio karaliaus Sobhuza 2-jo, 
bet iki šio melo dar nebeturi 
naujo karaliaus.

Karalių renka viena mirusio į* . i
karaliaus žmona. Ji turės pada
ryti svarbų sprendimą. Ji nori, į 
kad tas sprendimas būtų geras 
ne tiktai josios šeimai, bet ir vi
siems Suazi gyventojams. Ji 
ri teisę išrinkti karalių, bet 
nustatytos taisyklės, kurių 
privalo prisilaikyti.

Ji būtų norėjusi karaliumi 
pasiūlyti savo sūnų, bet kai vis- { 
ką apsvarstė, tai priėjo išvados, į 
kad geiausia būtų karaliumi pa
skirti M. Dianini',. kuris iki šiol 
ėjo- premjero pareigas. Kara- Į 
Hus Sobhuza kelis kartūs jai pa-‘ 
«akęs,z kad premjeras? yra iš 
mintingiausias' valstybei' tvar- 
kyti. * .. .

IŠŽUDĖ BEULIOJAN- 
čiŪS-KOMUNISTUS

NEW:b£LiH, Indija.— Iš Af 
ganistano-' 'atvykę ^diplomatai 
tvirtina^ -kai praeitą savaitę 
Afganistano partizanai netikėtai 
užpuolė besidžiaugiančius da 
bartinės vyriausybės narius ii 
išžudė daug jų.

Kovotojai patyrė, kad praei
tą penktadienį Pagman didelia
me ūkyje,'esančiame 9 kilomet
rų atstumoje nuo Kabulo, suva- 
vaziuos^visa eilė aukštų valdi
ninkų su savo šeimomis, pažjs-

— Aukščiausias Argentinos 
teismas uždraudė Izabelei Mar- 

4innež Peronienei užimti bet ko- 
kią valstybinę vietą, nes ji, bū
dama prezidentė, naudojzr^udė- 
tas labdarai aukas partijos tiks
lams- ’

— Prancūzai labai pasipikti
nę prezidentu Pv. Reaganu už 
Dresser bendrovės* traukimą 
teisman. ' .

Prez. Reagan patraukė teisman Dresser Industries bend- 
i-^rovę. už pardavimų Sovietų valdžiai kompresorių

BEIRUTO-DAMASKO VIEŠKELIU 
IŠVAŽIUOJANTIEJI NESINAUDOS

IŠVAŽIAVUS SIRIJOS KARIAMS IR PALESTINIEČIAMS 
Iš RYTŲ BEIRUTO, ĮVYKO SUSIŠAUDYMAS

BEIRUTAS, Libanas. — Ant
radienį įvyko kruvinas susirė
mimas tarp Sirijos karių ir pa
lestiniečių iš vienos pusės, ir Li
bano karių, norėjusių patikrinti 
išvažiuojančius žmones.

Sirijos kariai atsisakė leisti 
libaniečiams tikrinti išvažiuo
jančius. Jie norėjo nustumti li
baniečius ir iškeliauti, tada liba
niečiai pavartojo ginklus ir hu-i 
vo pasiryžę pastoti kelią Sirijos 
kariams. Atokiau nuo kelio sto
vintieji milicininkai buvo pasi
ryžę pavartoti jėgą ir be patik
rinimo neleisti jiems toliau ke
liauti.

Sirijos kariai, pamatę, kad 
palestinlečia'ms gali būti 'pavo
jinga keliauti Beirulo-Dariiaskr 
keliu, patraukė atgal į Beirutą.

Oficialus Izraelio karinome 
nės pranešimas paskelbė, kad 
Sirijos karių ir palestiniečių iš 
vykimas Beiruto Damasko .vieš

Baus rusams dujų kompresorius x
> pardavusią JAV bendrovę

Į SOVIETŲ LAIVĄ JAU SUKROVĖ 21 KOMPRESORIŲ, 
i KIEKVIENĄ KAINUOJANTĮ PO $700,000

WASHINGTON, D.C. — Vy- skyrimo vietą, 
riausybė pasiskundė teismui, 
kad. išaiškintų, ar galinga 
Dresser Industries bendrovė,

■amais ir- draugais, r.
Žinias buvo tikros. Kovotojai 

pasiruošė kovai ir. kai pajuto, 
kad susirinkusieji jau buvo ge- gaminanti 50 tonų sveriančius 
rokai girstelėję, tai juos užpuolė kompresorius, stumiančius du- 
ir pradėjo žudyti. \ j jas vamzdžiuose, gali parduoti

Priešintis užpultieji’ mažai 
galėjo, nes užpuolimo^ <nelaukė. 
Diplomatai tvirtina, kad nužu-

. juos rusams Sibiro naftotiekiui 
statyti.

Dresser bendrovė turi savo 
dytus ir sužalotus išvežė į dvi skyrių Prancūzijoje, kuris vadi- 
ligonines. Kovotojai nekenčia nasi Dresser France. Preziden- 
rusų primestos valdžios ir jos tas Reaganas, turėdamas galvo- 
bendradarbių.
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Dvylika mylių j rytus nuo Beiruto antradienį įvyko susi
šaudymas tarp Sirijos karių ir Libano milicijos.

je Sovietų valdžios pastangas 
už

draudė parduoti mašinas Sovie
tu Sąjungai, kol ji darys spau-1

visiškai pavergti Lenkija,
J________1’ f .. _ . *"

niečių iš Beiruto vyksta nusta
tyta tvarka. Antradienį Kipro 
salą pasiekė 600 palestiniečių. 
Jie turėjo sulipti į Kipro salos 
laivą, paruoštą automobiliams 
vežioti. Buvo skelbiama, kad jie 
išplauks tiesiai j Tumsiją, bct 
paaiškėjo, kad jie išplaukė j Je
meną, nes dauguma tame laive 
buvusių palestiniečių buvo kilę 
iš Jemeno.

Kada Beirute buvo paskelbta, 
kad palestiniečiai išvyks Beiru- 
lo-Dapiąsko vieškeliu, tai vado
vybė suprato, kad buvo ruošia
ma neaptarta kelionė. Ambasa
dorius Habrbas visai nesitarė 
apie šitokį išvažiavimą.

Trečiadienį anksti rylą į Bei
rutą atvyko 300 Amerikos ma
rinų. Kiti 500 turėjo atvykti 
pietų. Izraelio ir Libano kariai 
Taukė amerikiečių. Prezidentas 
Reaganas paskelbė per radiją, 
kad amerikiečiai siunčia 800 
marinų 30-čiai dienų į Beirutą, 
keri galėtų padėti saugiai išvežti 
oalestinhčius iš Beiruto.

Izraelis žino, kad visi palesti
niečiai iš Libano neišvažiuos. 
Dalis jų pasiliks ne tiktai vaka
rų Beirute, bet ir kitose Libano 
kištose. Bet pasilikusieji pales- 
inieeiai bus bejėgiai pasiprie

šinti. -
Naujas Libano prezidentas 

nebijo izraelitų, nes žino, kad 
ie ncsikiš į Libano vidaus rei
kalus/'Jeigu būtų reikalas nu
ginkluoti palestiniečius, tai nau
jas prezidentas turėtų tartis su 
'zraelio vyriausybe.

Prezidentas Reaganas pasiun- 
ė laiškus Senato vicepreziden

tui ir Atstovų Rūmų pirminin
kui Thomas O’Neill Jr. Laiškuo
se jis pabrėžia, kad 800 Ameri
kos marinų padės palestinie- 
iams saugiai išvažiuoti iš Li

bano.

m as prldėjočkadiš važiavimar 
, per Beiruto uostą toliau tęsia

mas. T; .> i •

Kiek vėliau papildomas pra 
nešimas • šakė, kad išvykimą 
Beiruto-Damasko vieškeliu ne- . - i ■
buvo paruostas, nes nebuvo už 
tikrintas .reikalingas saugunia^

Pales$ūjėčiai spėJroja, kad iz* 
raelitai ftfrėjo įtakos į- paskui’

. nius įvykius/ Palėsimiečiani 4 
atrodo, lęąd>yieskėlis yra pair

. trumpiaučfffš kelias į Siriją. Iz- 
i. j . r» - -j radio kariuomenės ’ vadovvblaivus. Prancūzuos preziden-* < /. ,. . . r \. AT.. . , ~ i pranese,;kad ji nieko bendro mtas Miterandas leido Dresser.; ,. ’tį ..f . r. .i j - -v turėjo su libaniečiais, pastoliFrance bendrovei išvežti ru-l . . . a . . •’v i . I siais kebą'Sirijos kariuomenėsams reikalingus kompresorius,- . .. . ., j _ daliniui^ Izraelitai nesdare snors bendrove neturėjo teise s 
jų parduoti rusams.

Kiekvienas kompresorius 
kainuoja $700,000

Kiekvienas rusams parduoda
mas dujoms stumti kompreso
rius kainuoja po $700,000. Ame
rikos technika besinaudojanti 
_____  _____  _______ ? par
duos kompresorius rusams, ku- j 
rie daro labai didelį spaudimą ’ 
į Lenkiją, privertė lenkus pa-1 
skelbti karo stovį ir grasina įsi
veržimu į Lenkiją, jrigu lenkai 
jų neklausys.

Be to, yra kitas labai svarbus 
argumentas. Sovietų Sąjunga, 
pravedusi dujų vamzdžius į Va
karų Europą, kontroliuos tų Eu
ropos kraštų pramonę ir ekono-. 
minį gyvenimą. Dabar rusai su-! 
mokės už kompresorius apie 15 
milijonų dolerių, o vėliau ims’ 
dideles sumas už dujas.

Be to, jeigu norės paspausti 
Europos pramonę, tai galės už
sukti dujų vamzdžius ir sustab
dyti visos Europos pramonę.

Dabar tos dujos guli žemės 
gilumoje, o vėliau jos neš mi
lijonus dolerių rusams. Dujos 
pinigus neš kasmet. / *

Rusams jau siunčiami 21 kom
presorius. Kiekvienas sveria po, 
50 tonų. Minėti kompresoriai 
jau pakrauti Į Sovietų transport

išvežti

* . - * ■ į icviunaa jvvduiouu'
imą en ams ir neleis jiems Dresser France bendrovė

savarankiškai tvarkyti savo rei
kalų. Prancūzijos prezidentas 
pasipriešino šiam nutarimui ir 
Lido Dresser Prance bendrovei 
parduoti rusams reikalingus 
kompresorius dujoms stumti.

Turi teisę bausti 
bendrovę

Federalinis teisėjas Thomas 
0 Flannery, išklausęs prokurorą 
ir Dresser Industries bendrovė^ 
advokatus, pripažino, kad bend
rovė gali būti baudžiama, jeigu 
ji neklausys prezidento ir par
duos Sovietų valdžiai tuos kom 
presorius.

Sovietų valdžia rengiasi pa
statyti didelius plieno vamz
džius, kuriais planuoja pristatyti 
dujas iš Sibiro į Vakarų Vokic 
hją,„Prancūziją, Belgiją ir kitas 
Vakarų valstybes.

Dabartiniu metu darbas eina 
labai lėtai, nes rusai neturi pa
kankamai paruostų darbininkų 
ir reikalingų mašinų vamz
džiams nutiesti. Rusams taip pat 

1 labai svarbu turėti reikalingus 
kompresorius, kurie galės tais 
vamzdžiais stumti dujas į pa-

4. '

I turėjo ail libaniečiais, pastoji
1 Cl O 1 C L' olų ry1 Si i 1 — Ir rt V’i ,4 rs , ■* > A

daliniui.’ Izraclilai besitarė _ 
nauju Ūbano prezidentu ir iu 
buvo nieko nutaria. -■

Susitikimas įvyko Bamdu 
srityje, apie 12 mylių j rytus nu. 

; Beiruto.
Tuo tarpu išvykimas palesti-

— Pietų Korėja prašo Japo
niją ištaisyti mokykloms pa
ruoštas knygas apie karo eigą Į

— Irano valdžia kviečia visas ’ 
islamiškas valstybes neparduoti 
naftos JAV. A .iii if

B

_ George Bash
Viceprezidentas George Bush antradienį pasakė 
kalbą Amerikos Legiono konvencijai. Jis kalbėjo 

vietoj prezidento R, Reagano.



V. PUTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Lietuvos Šaulių Sąjunga, kaip 
tautos ideologijos vykdytoją, V. 
Pūtvis naudojo tautinių papro
čių palakiymui ir jų plėtimui: 
jis įvedė šauliškus vakarojimus 
ir darbo taikos sportą, kur pats 
akiy\ ai dalyvavo. Taip pat į 
šaulišką organizacinį gyvenimą 
įvedė šeinių bendravimą, per 
kurį prie labai kuklių užkandžių 
vykdavo gyvos diskusijos vi
suomeninėm temom ir tuo bū
du, didžiųjų Vakarų tautų pa
vyzdžiu, būdavo formuojama 
tautos opinija. Savo paties šei
moje priėmimams jis paskyrė, 
ketvirtadienius. Tie ketvirtadie
niai sutraukdavo daug šaulių 
bei platesnės visuomenės ir bū
davo labai turtingi. Jie buvo 
prieinama visiems šauliams bei 
jų bičiuliams ir išgarsėjo, kaip 
savotiška visuomeninio priva
taus šaulių bendravimo ir auk
lėjimo mokykla.

šalia to, Šaulių klube, lietu
viškojo kaimo pavyzdžiu, Pūt
vis įvedė aukščiau minėtuosius 
vakarojimus, kurių metu įvai
rūs vakariniai darbai būdavo pa 
įvairinami lengva programa ar
ba pasakojimais. Nuolatos vyk
domus pasitarimus su Centro 
bendradarbiais Pūtvis pavertė 
Centro bendradarbiu šauliu bū^- - - . =- - 4*

riu, kurio pirmininku ir vadu 
buvo jis pats. Pagerbdamas Jo
ninių šventės papročius, Šaulių 
Sąjungos metinei šventei parin
ko Šv. Jono dieną, nors tikrąja 
LŠS-gos įsikūrimo data laikė ne 
birželio, bet rugpjūčio mėnesį 
(kuriame, kaip matėme, įvyko 
Kauno Šaulių Būrio ir Lietuvos 
'Šaulių Sąjungos steigiamieji su
sirinkimai,-kaip atskiros organi- 
zacjos, o ne Liet. Sporto S-gos 
padalinio).. Jisai taip.pat įvedė 
viešo pobūdžio skundųL-nusi
skundimu ir įvairiu trūkumu na 
grinėjimą — savikritiką.. Geros 
valios diktuotą nusiskundimą 
Pūtvis laikė brangia draugo do

varu ir pats į tai atsakydavę. 
Prie teigiamų šaulių bruožų — 
Tėvynės meilės ir pasiaukojimo 
jai ginti, prie žodžio laiky
mo ir fizinio rangumo, Vladas 
Pūtvis priskaitydava ir iš šau
lio reikalaudavo sąmoningos 
drausmės bei susiklausymo, ne 
baime, bet idėjiniu pasiaukoji
mu paremtos drausmės. Tąja 
tautinės bei šauliškos ideologi
jos teoretiška ir praktiška filo
sofija buvo perpintos visos Pūt- 
vio kalbos ir straipsniai. Kadan
gi ideologinėm temom nebuvo 
vienos pagrindinės knygos, ku
ria šaulių darbuotojai galėtų va 
dovautis, tai jie sakydavo, kad 
šaulių ideologija yra Vlado Pūt- 
vio galvoje.

1920-taisiais metais LŠS-gos 
centro valdyba ir jos pirminin
kas Vladas Pūtvis turėjo daug 
rūpesčių su lenkų frontu. Tų 
metų rugsėjo mėnesį Pūtvis ir 
centro valdyba sudarė ir iš Kau
no išsiuntė 16-kos vyrų ekspedi
ciją į rytus kryptimi Kaunas — 
Kaišiadorys — Žasliai — Papar
čiai — Kernavą — Maišiogala— 
Naujieji. Trakai — Semeliškės 
— Aukštadvaris — Stakliškės — 
Jėznas — Prienai —Kaunas. Bu
vo įkurti nauji šaulių būriai Ža
sliuose. Paparčiuose, Semeliškė
se ir Aukštadvaryje, pedarytos 
kratos, platintas Trimitas ir įvai 
rūs atsišaukimai. Tokių ekspedi- 
rijos būnu iš Kauno šaulių — įs
taigų, tarnautojų, mokytojų ir 
net moksleivių Pūtvis nemažai 
.šsiuntė, ypač Želigovskio- puo- 
Tmo metu. Vienas toks 37 vyrų 
būrys pasiekė net Riešę už Vil
niaus, su tikslu steigti šaulių da 
linius, sudaryti tautinę - patrio
tinę nuotaiką, saugoti geležin
kelius. stotis, tiltus ir 
įrengimus.

1920 m. rugsėjo mėn. karui su 
lenkais užsiliepsnojus, Šaulių 
Sąjunga jau vadovavo visai pa
frontės partizaniškai veiklai.

.(Bus daugiau)

h pn>r. Schaittx»ip "Etude* sur la M.tion»llte de3 Aesti.® 
i§leijto3 Bade 1948 Vol. 1, 80 psi.

IryliKCaiue Šiauset/je po Kristaus bcluiecių apgyventos 
vietos Eueos Į92ą paruostą žemėlapį

tikėlių tautą. .t
Tų visų kryžiaus pulkų vy- 

iausiu vadu buvo paskirtas vys
kupas Kristijonas. Trejus metus 
tos šarvuotų žmogžudžių gaujos 
trypė Prūsų žalį. Pals vyskupas 
Kristijonas dar kelis kartus pats 
keliavo į vokiečius naujų pulkų 
rekrutuoti. Tačiau per visą tą 
laiką kryžiaus kareiviai nepajė
gė giliau į kraštą įsiveržti. Vys
kupas jau gerai žinojo prūsų 
skundus, kad jie bijo su priėmi
mu krikščionybės pražudyti sa
vo laisvę ir nepriklausomybę, 
tad 1222 m. pakvietė į karo tal
ką dar Silezijos hercogą Hen
rietą, Bresląvo vyskupą Lauren
cijų ir Lebus vyskupą ir daugy- . 
bę baronų su jų armijomis. Mo
zūrų kunigaikštis Konradas dė
kodamas vyskupui Kristijonui 
už kryžiaus karo sukėlimą, už
leido jam dalį Kulmijos su 12 pi
lių ir kaimais ir dar šimtą kai
mų pridėjo. Jo pavyzdžiu kiti 
baronai taip pat dovanojo dalis 
savo teritorijų. Vyskupo ir Kon
rado galybė jau rodėsi apsaugo
ta, ir 1223 metais kryžiaus ar
mijos išsikraustė.

Bet vos tik prūsai ątsigavo, 
kaip su dvigubu atkakluipu puo
lė Kristijono valdzioą "paikinti. 
Prūsų pulkai bematant nušlavė 
kryžiuočių lizdus Kulžnijoj ir 
puolė į Mazoviją; paties Konra
do žemę, degindami jiįp bažny
čias ir išmušdami jų kunigus ir 
vienuolius bei vienuoles. Vieno 
viesulo tapo nušluota visa Ma- 
zovija ir pati x Konrado sostinė 
sudeginta. Nieko neliko iš Kris-

Grazno, Bremtoe ir Lundo vys 
kupams/įr jo sufrag<a**ns pa 
liejamą, kad Jie visus, kurie ne
nori dalyvauti kryžiaus karuose 
Jenirolime, šauktų dėtis prie 
kryžiaus karo prieš prūsus, štai 
ištrauka iš popiežiaus įsakymo:

; “Tenai yra tauta, — rašė po- 
4 piežius savo melagingame raš- 
t te, — kuri yra svetima visam, 
kas tikėjimu vadinasi ir daugiau 
kaip žvėriškam barbarizmui yra 

i atsidavusi, kur tėvas visas duk- 
j teris, kurias jam pati pagimdo, 
] ligi vienos išžudo, kur be gėdos 
, bei sarmatos dukterys ir žmonos 
yra atiduodamos laukinių gei
dulių aukomis, kur belaisviai 
yra stabams aukojami ir jų 
krauju dažomi kardai ir iešmai. 
Iš tos tautos tarpo Viešpats jau 

' yra atvertęs skaičių žmonių sa- 
; vo žodžiui pažinti; bet jie yra 
( baisiai persekiojami ir visaip 
; spaudžiami grįžta atgal į stab- 
Į meldybės tamsybę. Prūsų vys- 
j kūpąs ir jo darbo padėjėjai yra 
i nusistatę, kai tik turės pakanka- 
i mai pajėgų, išpirkti mirčiai pa- 
* smerktas dukteris, jas išauginti 
ir krikščionybei paruošti, toliau 
prūsų vaikams įsteigti mokyk- 

j las, kad iš jų paruoštų gabių pa- 
| mokslininjcų ir mokytojų krikš- 

? j čionybei < savųjų tarpe plėsti, 
j kadangi jų pačių kilmės žmonės 
į bus daug- sėkmingesni evangeli- 
: jai platinti, kaip ateiviai. Todėl 

vyskupas ir jo padėjėjai šau
kiasi pagalbos visų, kurie kry
žiaus ženklo dar nėra gavę (t.y., 

i nėra dar įslrąšę į kryžiuočius) l, pne kryžiaus prikalt,,^ turie n
1 CYCjJlll to ! ...

dvasia, kurio paveikslas rodė 
tik skausmu perimantį nelai
mingą mirštantį žmogų, kuris, 
kaip atrodė, pats nepajėgė išsi
gelbėti nuo kryžiaus mirties; 
dievą, kurio pagalba, kurio įta- 

t ma ir kur šventa su pasauliniais I ka gyvenimui, kurio visagalybė 
j dalykais į vieną suaugę, kur kas 
! sunkiau yra atversti ir perkelti 

j kitokią minties ir tikėjimo rū- 
išį, negu tokias tautines šakas, 
kurios klajodamos ar kariauda-. 
mos yra su savo senaisiais kraš
tais atsiskyrusios ir pasidariu
sios svetimos savo tėvynės šven
tovėmis, dėl to biie naujai reli
gijai kur kas lengviau pasiduo
dančius.

Pažiūrėjus arčiau į dalykų eigą 
ir rūšį, kokie jie buvo Prūsuo
se, ir negalėjo būti kitaip, kaip 
kad istorija paduoda. Nes ką gi 
krikščionybė, pagaliau, siūlė sa
vo' senąja forma prūsų tautai į 
jų senųjų dievų tikybos vietą? 
— sako J. Voigt. Ilgus amžius 
jie turėjo savo seną religiją su 

• savo šventąja Romove, su savo 
j šventais, maloniais gojais, su 
savo didžiais džiaugsmais, savo 
šventėmis ir visu ceremonijų 
malonumu. Kiek tik atminimas 

| siekia į žiliausių sentėvių gady- 
; ne, ta tauta buvo laiminga ir 
] laiminama s^vo ištikimo paklus- 
j nuino ir stiprios meilės savo 
! dievams, laimės ir gerovės na- 
Į miniame gyvenime, laisvės ir 
J nepriklausomybės savo viešuose 
santykiuose. Per senuosius die
vus ir šventąją Romovę jie visa 
tat buvo įsigiję, kas gyvenimą 
daro mielą ir draugišką, visą 
dagą, visą turtą, visą gerovę ir 
palaimą; su jais buvo susijusios 
visos tos linksmos šventės, su 

j jais buvo susijusi visa ta būtis, 
i kuri leido tautai gyventi tokiu 
pilnu gyvenimo saiku. Kad ir 
nebuvo gyvi dievų paveikslai, 
kurie stovėjo šventajame ąžuo
le, tačiau senieji dievai gyveno 
pačiame gyvenime, pačiame ore 
ir savo garbintojų džiaugsme. 
Ta religija buvo džiaugsmas, 
ir džiaugsmas buvo religija.

Ir ką gi to vieton siūlė krikš- 
■ cionybė ? Ji visų pirmiausia skel-

JUOZAS PRONSKUS

PARUSNIO JUNGTINĖS VALSTYBĖS
Prūsų seimas, konstitucija ir laisvės apsauga

(tęsinys) dieviška pasidarė nebeatskiria-

J o h an ne s Voigt sako: Tuo bū
du ne tik padarė prūsus nebe
galimus sukrikščioninti, prie
šingai, jie padarė krikščionybe 
prūsams dar labiau nekenčiamą 
ir žmonių mintyse sukėlė didelį < 
nepasitikėjimą ir. šlykštumą vi
so, kas krikščioniška, ko per il
gus šimtmečius nebebuvo gali
ma išdildyti. Tačiau prūsų liau
dies istorijos sekėjo visai neste
bina nepasisekintas juos atvers
ti. Gana patirta, kad žmones, 
gyvenančius savo tėvu žemėj, 
senoj pastovioj tėvynėj, kur 
krašto gamta, kul kalnai, upės, 
miškai ir gojai yra suaugę su 
gyventojų tikėjimu ir kur tikė
jimas yra dievišką perkėlęs į 
visą ganitizka, kur žemiška su j

Cold war.

K~CG out.

I

r temperatures AB šertom

Ieiviijvc. ji > ic»u puiuiausia skci- 
bė ant kryžiaus mirusį išgany- 

; toją. išgelbėtoją, kurio paties 
j gyvnimas buvo ęienas vargas, 
I kančia ir skausmas ligi pat mir

ties, kurio mokslas, kaip jis ta
da buvo skelbiamas, tik viso ko 
išsižadėjimas ir nustojinias, tik 
nuliūdimas nusi'dėjinjuose, tik 
žudymas kūno su visais jo pagei
davimais, tik pasninkai ir apdū
mojimai per jo šventes ir mal
dos be iškilmių ir be džiaugs
mo dienų.

Ji skelbė dievą, kuris buvo 
miręs, kurį galima garbinti tik

» f .T .. < ■ - -I —---- --------------------- --------------------- ,-------

jo bejėgėj būty ant kryžiaus, į 
visai nesuprantama buvo. Kaip 
galėjo prūsas suprasti, kada 
krikščionybės apaštalai tą mirš
tantį vadino amžinai gyvenan-1 
čiu, I 
bejėgį, visagaliu, tą pasigailėji
mo ir nelaimės paveikslą am
žinu gerumu ir amžinu išgany- ‘ 
mu, ta nužudytąjį išganytoju?...

Ir taip, kadangi prūsai sveiku 
protu nepasidavė tai iš Azijos 
atneštai misterijai, netrukus 
ugnis, kardas ir vergija arba : 
mirtis turėjo priversti. Mažo vi-e

vauti kryžiaus kare prieš tą šalį, 
kad visi su savo nužemintomis 
aukomis ateitų į pagalbą”.

Ko popiežius siekė savo kru-
; vinu kiršinimu, greit vaisiai pa*?^ro ir Konrado v 
sirodė. 1219 m. puikai plienp 
kaustytų ir turtingai ’parengtų

'■ krikščioniškų perėj ūnų susirin- 
ro77rb7^1oZrūrų^kuniga7lįtiSi k° iš visoS Europos’ Prie.^ Pri’

sidėjo taip pat Pameranijos her
cogai Sventopolkas ir Vratisla-

lenkas Konradas, nepajėgdamas 
pats savo galia Prūsų pavergti. 
11(18 m. į 
nitų!’ raitelių pulką. Prūsai, pa
žinę savo mirtiną priešą, pra
dėjo smarkiai gulti mozūrus ir 
lenkus ir gelbėti savo atplėštas 
provincijas, vydami lauk is uz-
vis.n„AJin būrine w h*,, grobimas. Daugumas manė, kad

pirma reikia šalį paversti į ty
rus ir netikėlių piktžolę išnai
kinti ligi šaknų, taigi su lauki
niu savo religijos nirtuliu puo
lėsi pavergti ir išžudyti tą ne-

pakvietė ‘’Broliu Johan-1 ?s’ del P°Pieziaus kurstymo is- 
J davę Pameranijos draugiškumą 
j Prūsams. Pats Lucas David sa- 
I ko, kad .tiems plėšikams maža 
Į terūpėjo evangelija, bet pasi- 
į plėšimas ir netikėlių žemės už-

vienuolių būrius ir degindami jų ; 
lizdus. Tada pirmasis prūsams 
paskirtasis vyskupas Kristijonas 
drauge su Konradu sumanė su
kelti prieš Prūsus visuotinį kry
žiaus žarą. Tą žygį ruošti juos 
dar labiau skatino Rygos vys
kupo Adalberto pavyzdys, kuris 
su kryžium ir kardu buvo net 
ūgi Dauguvos prasiskynęs. Pra
dėta varyti propaganda visose 
kaimvninėse šalvse ir šaukti sa
vanorius. Netrukus susirinko 
didelė armija iš Vokietijos, Bo-j 
hemijos, Silezijos, Lenkijos, 
Pameranijos, Vengrijos ir kt. 
Popiežius tai mobilizacijai pa
dėjo visu atsidavimu. 1218 me 
tais jis išleido Mainso, Triero 
Lino, Magdeburgo, Salcburgo

su viena pii^^re^fefiko; Vysku- 
pas^Krįstijonas'rvėl sugalvojo 
ištekti naują-riterių o£” ą, sa- 

ginti, 
ir 1224 pa. s popiežiusHiSnorius 
III jo planą patvirtmdv.o 1225 
metais buvo įsteigtas “Dobrinės 
Riterių-Brolių Ordinas”, kuriam 
Konradas pastatė Dobrinės pilį 
Kulmijos pasieny.

' (Bus daugiau)

. LENKIŠKI JUOKAI

Lenkų Mokslo Akademijos 
gramatikos komisija patvirtino 
keletą naujų linksnių, k- a.:

Pasikosimas: šas po kuo?
Kyšininkas: iš ko, už kiek?
Skundikas: ant ko kam?

ja* Taupymo Bonui,

Prašome!
Pagal savo išgales.aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, 6 kalbo'mis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams, gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą it savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
P.O. Box 21073, Woodhaven, NT 11421
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For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax hekp< restore your system’s own natural 
rhythm ovcmįht. Gaitly, Dependably. Try ft tonight. 
You’ll lihe the relief in the mommj. 
ChocolMed or pi|ls, Ex-Lax is 
"The Overnight Wonder" '■->

Read Libd and foltaw 
direct tons, 
C Et-Ux. Inc . W2
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JUOZAS 1ARAPNICKAS

NAUJIENOS
(Tęsinys)

Aš-turiu po ranka buvusio 
okup. Lietuvos NKVD agento 
Vidinianto Valatkos rašinį, til
pusi 1981 nt, spalio 19 d. Tėviš
kės Žiburiuose. Valatka yra bai
gas 8 metu mokyklą ir su užda
viniu atvykęs į JAV ir Kanadą 
šnipinėjimo tikslu, paprašė po
litinės globos, ip ją gavo. Tame 
rašinyje jis taip rašo apie Vil
niaus adni'nistracija:

“šiuo melu mūsų tauta yra 
atsidūrusi kryžkelėje. Vienas ke- 
Eas —kurti Lietuvą be jokių 
komprcpiisų marksizmui - leni- 
nizmui bei lietuviams komunis
tams, kurie, tik padeda naikinti 
tautos sielą. Kitas kelias — pra
žūties, kuriuo šiuo metu eina

[Š KANADOS
patirotai užsienyje. Okupuotoje 
Lietuvoje žmonės tai mato ir 

: komunistinių veikėjų nelaiko 
didvyriais. Pavyzdžiui, M. šu- 
mauskas gyveno Panemunėje, 
kur ir aš gimiau. Lietuvos ne
priklausomybės laikais už ko
munistinę veiklą sėdėjo kaleji 
me. Jo pasaulėžiūra yra visai 
svetima mūsų tautai. Dėl to jis 
negali būti vaizduojamas d d- 
vyriu, kaip tai daro Z. Česna.

Man teko pačiam pažinti daug 
saugumiečių tarnautojų, kom
partijos veikėjų, senų ir jaunų 
partijos narių. Tik maža dalis 
yra lietuviai ir galvoja apie lie
tuvių tautą. Išdavikai niekad 
neveda tautos jai naudingu bei 
teisingu keliu.” Taip baigė Vid
mantas Valatka rasini “Vilniaus

KrazausJtas. tiekimas (grafika)

KLAUSEIKISdaugelis mūsų išeivijos veikėjų. 
Argi mūsų tikėjimas ir mūsų 
principai gali būti suderinami 
su bendradarbiavimu su baisiau
siais mūsų tautos išdavikais bei 
priešais? Vardan ko mes bench 
radarbiaujame su jais? Vardan 
tautos ateities, vardan vienybės, 
vardan pagalbos mūsų tautai? 
Kodėl mes, lietuviai, pasiduo 
dame įtakai, kuri mus žudo? 
Kur mus nuvedė unija su Len
kija;? Kur mus nuvedė 1940 me
tai? Kur mus nuves .pažiūra, 
kad išdavikas bei laisvas tikin
tis lietuvis gali turėti bendrą 
kalbąs? Kada'mes, pagaliau, su
prasime, kad tarp išdaviko lie
tuvio komunisto jr okupanto ko
munisto ruso nėra jokio skir
tumo? ’ * • J \ - >71

, Kas gi yra generolas V. Vit- 
kauskžs; A,*; Sniečkus, J. Palec
kis, M. Gedvilas, A. Venclova ir 
kiti panašūs lietuviai komunis
tei? Tai žmonės, kurie įnešė 
jūodą dėmę mūsų istorijai. Tai 
mūsų tautos duobkasiai, kurie 
kasė duobę* eilę metų mūsų tikė
jimui , ir Lietuvos: nepriklauso
mybei.

■ Mūsų daužta šiandiennd dega 
neap5;kanta viskam, kas rusiška 
ir komunistiška okupuotoje Lię- 

- tūvoje. Ar mūsų veikėjai įsi
vaizduoja, kas atsitiktų okupuo
ji Lietuvoje; jeigu nebūtų rusų 
kariuomenės? Lietuva paskęstų 
kraujo jūroje, :kūri atsirastų iš 
keršto bei neapykantos dabarti
nei santvarkai ir tautos išdavi
kams. Z. Česna savo rašinyje 
“Vilniaus adnfinistracija —• iš
davikiška ar patriotinė” pavaiz
duoja A. Sniečkų -it j. /Paleckį 
kaip Lietuvos, patriotus. Jis yra 
ne-vienas, kuris stengiasi paro
dyti mūsų tautos išravikus kaip 
didvyrius. Tai Maskvos KGB li
nija. Gaila tik, kad ant tos meš
kerės pakliūva kai kurie naivūs

agentai rusams, ’neminėjo, tik J. 
išsireiškė, kad jam tų agentų 
pavardės yra žinomos ir, laikui 
atėjus, jos bus surašytos į kny
gą it paskelbtos. Prie to pareiš
kimo dar pridėjo, kad zmes nu
stebtume, sužinoję, jog naujų 
ateivių tarpe yra tas ir anas ru
sų agentas. Iš jų yra ir tokių, 
kurie lanko ne tik pamaldas, bet 
ir eina prie Komunijos, kad 

labai reikšminga. Jos vadovai j nle^as neįtartų, 
yra patriotai lietuviai, dirba j 
kultūrinį darbą kaip pridera 
Bendruomenės paskirčiai, o po
litiniame darbe remia VLIKa ir 
ALTą.

Vidimantas Valatka, išdirbęs 
10 metu sovietiniame saugume 
;r atvykęs šnipinėjimo tikslais į 
JAV ir Kanadą) 1973 metais pa
prašė politinio pabėgėlio globos. 
Ta gavęs, po atliktų apklausinė
jimų turėjo progos padaryti 
pranešimą Toronte 1973 m. ba
landžio 14 d., Hamiltone balan
džio 15 d. Paskelbtu laiku nu
vykau į Hamiltoną išklausyti V. 
Valatkos pranešimo. Valatka 
padarė -plačią apžvalgą kaip pa
teko į šnipų mokyklą ir. per ąš-{ 
tuonerius metus ją lankė. Ten 
jam buvo pasiūlyta eiti ir į ku-

Į šį rašinį turėtų atkreipti dė
mesį tiltų statytojai ir pagalvoti 
kokią žalą daro panorę su okur 
pantu bendradarbiauti ir kenkti 
VLIKo veiklai. Tik dėl tos prie
žasties Amerikoje suskilo Bend
ruomenė, nes patriotai lietuviai 
nenorėjo būti savo gimto krašto 
duobkasiais.

R. Lietuvių Bendruomenė yra

Paneigė komunistų spaudos melą
PANEIGĖ KOMUNISTŲ 

SPAUDOS MELĄ

Liepos 2 d. Naujienų numery 
buvo paminėtos išeivijos lietu
vių pavardės, kurie lankėsi oku
puotoje Lietuvoje ir po to ko
munistų spauda (“Tiesa” ir 
“Gimtasis kraštas") juos pava
dino “turistais su kaukėmis”, 
esą tie turistai bandė įvežti 
“šmeižiškos medžiagos į mūsų 
šalį”.

Naujienų rašinėlis buvo baig
tas klausimu, kažin ar atsiliepė 
tie vadinamieji “turistai su kau
kėmis”, kuriems nors laisvojo 
pasaulio lietuvių laikraštyje su 
paaiškinimu, kokia ta “šmeižiš- 
ka medžiaga” buvo ir kaip juos 
tarybiniai muitininkai, pasveiki- 
įg S >
//Taip, vienas* jau atsjHepė,/tai 
‘kun. Jonas Kidykas, S. J., rūg- 
piūčio 3 d. “Draugo” dienraštyje 
išspausdintu laišku — “Štai ko- 
kia Tiesos<tiesai Kun. Kidy
kas rašo, jog su KGB autoriais 
diskutuoti neišsimoka, bet jų 

'a. *

Viena agentų klasė yra iš 
i gudrių ir mokytų, įvairių profe

sijų, karininkų ir dvasiškių, ku
rie gudriai veikdami q>er žemes
nių klasių agentus pradeda ar
dyti organizacijas. Kitiems, ne
turintiems nuovokos apie ko
munizmą, išplauna smegenis ir 
padaro juos pasyviais bet kokiai 
lietuviškai tautinei veiklai. To 
Lietuvos okupantas ir siekia.^

Apie Sovietų agęnty 
visų tautybių oi*^riizačjjOse? 
anksčiau buvo daug Tasdiria ir^ 
šiame dienraštyje^ Tikiu, kad 
bus rašoma ir ateityje’, nes vis 
atsiranda ryškesnių išpuolių ir 
šmeižtų prieš patriotus lietu-

; I vius, kovojančiuš prieš Lietu- 
1 vos okupantą. ' (

(Bus daugiau) kad kun.,Kidykas Lietu-

A*3' N

va palikęs tuo metu, kai hitle-Į 
rininkams okupantams reikėjo] 
nešdintis, atremia ir aprašo ko-| 
kią iš jo atėmė “šmeižišką” me-J 
džiagą.

Čia citibi iš kun. Jono Kidyko* 
S.J. laiško: ,

“Prmiausia, aš Jonas Kidykas 
(ne Kidikas, kaip rašo), nepali
kau Lietuvos “tuo metu, kai hit 
lerininkams okupantams jau rei
kėjo nešdintis . . . ” Iš Lietuvos 
Amerikon iškeliavau 1937 metų 
spalio mėnesį. Kaip visa vyres
nioji karta.dar atsimena, Lietu
voje anuo metu dar nebuvo nei 
hitlerinių, nei stalininių okupan 
tų.Ji tebebuvo laisva nepriklau
soma respublika

Antra, “Tiesa” rašo, jog aš
. - ’.V-/1

su: kitais įgabenęs Lietuvon 
“šmeižikiškos^, medžiagos apie 
mūsų šalį”. Muitininkai mane 
labai smulkiai Hškrėtė.Net batus 
teko nusiauti. Ir ką jie rado?Lo- 
tynišką kunigų maldaknygę — 
.brevijorių, vieną nedidelę lietu
višką maldaknygę, “Šv. Rašto 
Naująjį Testamentą (vieną kny-

ATEINA LIETUVA,MiiiBmiiiiiiiiw

lą, viską pranešinėjant KGB 
įstaigai. Tą pasiūlymą jis atme
tęs. Kitas pasiūlymas buvęs — 
lankyti dainavimo konservatori
ją ir ją baigus vykti į Vakaru 
Vokietiją šnipinėti? Ir šį pasiū
lymą atsisakęs priimti, bet dai
navimo konservatoriją lankė.

Vėliau perėjo prie Kanados ir 
Amerikos lietuvių, dirbančių ru
sams. Čia V-. Valatka privalėjo 
rinkti iš lietuviu žinias ir tiems 
lietuviams —rusų agentams — 
perduoti naujas instrukcijas, 
kas ką turi daryti. V. Valatka, ži
noma, pavardžių tų lietuvių, kp- 
rie dirba už atlyginimą kaip

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ

. autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
;(1869—1959 metai).

664 psl., vardynas. ’
Minkšti viršeliai. Kaina $15. ’

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

gutę). storoką anglišką 
“Alcoholics Aiibniraous”, pagal 
tą knygą parašytas mašinėle pen 
kiol ka konferencijų-paskaitėlių 
Vatikano radijui, virš poros de
šimčių mažų lapelių su šventų
jų gyvenimais, lotyniškai, kuni
gams įsiklijuoti į savo brevijo
rių ir gal apie 30 šventųjų pa
ve ikslėt*u. Atėmė: visas lietu
viškas paskaitėles apie anoni- 
mius alkoholikus,šventųjų gyve 
nimus, lietuviškąją maldaknygę 
ir šventųjų paveikslėlius. Gal 
“Tiesos” autorius parašytų, ką 
bendro tie rankraščiai, maldak
nygės ir šventų vyrų gyveni
mai turi su “šmeižikiška me
džiaga apie mūsų šalį”? Nejaugi 
yra “priešiška veikla” kalbėti 
ir rašyti apie girtuokliavimo ža
lą žmogui, šeimai, tautai ir. nu
rodyti, kaip su ta alkoholizmo 
liga sėkmingai kovoti? Žinomą, 
jei komunistams rūpŲkuo grei
čiau tautą paskandinti alkoho
lyje, tai būtų “priešiška veikla“, 
Bet kiek man teko patirti, tai sa
vo kraštą mylį komunistai yra 
labai susirūpinę, kaip sumažin
ti girtavimą Lietuvoje.! Kodėl 
tie patys muitininkai neatėmė 
angliškosios storos knygos apie 
anoniminius alkoholikus, o atė
mė lietuviškas tos pačios kny
gos santraukas? Man žinoma, jog 
anoniminiai alkoholikai turi’sa
vo centrą pačioje Maskvoje. Ir 
tai ne slaptą. Vienoje lietuviško
je konferendijoje nurodžiau tik
slų to centro adresą. Jei Krem
lius ananiminius alkoholikus lai
kytų “priešika veikla”, tai tikrai 
neleistų tokiam centrui veikti. 
Ar Lietuvos komunistai yra ko- 
munistiškesni už Kremliaus vir 
šūnes? Kodėl Lietuvos “Tiesa” 
ir jos bendradarbis išsigando to
kios mano gabenamos literatū
ros? •' '

Trečia, kokią “šmeižišką me
džiagą” apie šiandieninę Lietu
vą gabenau grįždamas iš Lietu
vos į užsienį? Ir vėl muitininkai 
labai nuodugniai mane iškrėtė. 
Tik nebeliepė nusimauti batų. 
Ką rado? Rado daugiau kaip 
šimtą Lietuvoje darytų didokų 
nuotraukų. Nenorėdamas turėti 
muitinėje' nemalonumų ir jų pri 
daryti Lietuvoje liekanti eras 
pažįstamiems, atsiklausiau mū
sų ekskursijos vadovės, ar 
džiama ar neleidžiama išsivežti 
iš Lietuvos nuotraukas. Atsakė: 
“Leidžiama“. Tad neslėpdamas 
ir vežiausi man duotas dovanas. 
Visas nuotraukas apžiūrinėjo po 
vieną iš abiejų pusių. Atėmė, 
berods, 65. Jlose buvo lietuviai,

savo kasdieninių 
darbų, prie miško apdirbimo, 
prie savo pasistatytų gana dailių, 
nors ir kuklių, namelių. Esu tik
ras, jei nuotraukų nug;<rėlės3 
nebūtų buvę užrašytos vietovėj, 
esančios Sibire ar kitose plačio
sios tėvynės- vietovėse,, jas btLų 
praleidę be jokių priekaištų, 
kaip praleido panašias iš pačios 
Lieiuvos,net ir tą, kuri rodė Vi
duklės bažnyčios išniekintą • al
torių ir ant jo paliktą kirvį, 
“šmeižtas”, pagal Lietuvoje iš
leistą “Dabartinės lietuvių kal
bos žodyną” yra “garbę plėšian
tis meląs”. Tose nuotraukose ne 
buvo jokio melo. Užfiksuota gry 
niausią lietuvių tėvynės gyve
nimo tikpĮvė.“

knygą lietuvės prie

Detroito naujienos
TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS ' '
Jau mano buvo rašyta Nau

jienose, kad Tautos švęntės mi
nėjimas Detroite įvyks šv. An
tano parapijos salėje š. m., rug
sėjo 5 d., tuoj po pamaldųriDa- 
bar parašysiu"' kas^dhr nebuvo 
parašyta. ri

Minėjimo iškilmes rengia.-su
darytas komitetas iš Šv. Antano 

Lietuvių Parapijos Taryboj De
troito Lietuvių Kultūros Klubo 
ir St. Butkaus šatdių kuopos. 

;?Po iškilmingų; ŠV. Mišio parapi
jos salėje, kaip buvo rašyta, pa
skaitą skaitys Vilniaus Krašto 
Sąjungos pirm. A.: Misiūnas, o 
meninę dalį atliks keturios > se
sutės Stankutės: Teresė — pia
ninu, Diana ir Joana — smui
kais, o Vida gitara. Pagros 12 
dalykėlių, šis vienetas dar nie
kad nebuvo Detroite, ,nes visos 
sesutes gyveną Kanadęje.

Visi Detroito ir apylinkių lie
tuviai kviečiami minėjime gau
sią! atsilankyti, j

Ant Sukauskas
U T-----’
Vyro žmona gali nebūti vieniu-’ 

telė moteris, kurią jis mylėjo, 
bet ji yra vienintelė, kuri jam 
tai. įrodė.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, Hetnviij literatūros, meno Ir moEgję 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta’ 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Steakoi, 
J. Rankčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 
M. K. Čiurlionio. M. Meikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės Ir A. Varna

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. ♦ TeL 525-2781 

Dideli! pasirinkimas geros rūšies įyairių prekių, 

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
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1759 W. 71rt St, Chicago, HL fe
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DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ft

Atdara šiokiadieniais nnfl ; ||
I viL ryto iki 10 vakare,

v

kūrybos-poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik B-l
9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr 

tintą šokitj pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnf 
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.

Inž. LICDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
į (r patarė mums toliau studijuotu

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožą aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija,' suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapi? kayo 
parduodama tik už tZ 4

• Lit/lUVi#KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauskc 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė# M 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
Hetuviui. Leidinys flluetruotM nuotraukomis, , patai goję duodami 
ritevardfiu pavadinimai Ir' J-ų vertiniai | vokiečiu Labai 
oandtogoję 335 puri, knygoje yra Ryt?rūrfij žemttapis. Katra M,

f KJ LAUMES E1M1, rafytojoe Petronėlės Orintaltės ati
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir plr. 
m airiais bolševiką okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13. ' I*

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprsf- 
Im ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik M 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po^ 
rija. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoji! už žmogaus leiz-' 
Knyga yra didelio formato, 265 pualapią, kainuoja

Kaina J25. Kieti viršeliai. Paštas 82.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

> 8ATTK1NTS NOVELES, M. Zcečenko Ifcyba, J. ValriČte 
vertimai. X* pri. knygoje yra 40 ząmojngą novellq. Kaina

IjttygcM raunamo* Naqjfescwe, I7W So. St, Qhtni-
IE ptjssHr; pa***, pridKJ Scsėe— M—-i.
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“Ateities” piktžodžiavimai
“Visa atnaujinti Kristuje” — yra senokai girdi

mas ateitininkų šūkis. To šūkio priedangoje dažnas atei
tininkas jaučiasi ir nevengia parodyti, kad jis ar ji yra 
geresnis, kilnesnis kaip visi kiti, neisirašę Į ateitininkų 
organizacijų. Tai, bene, pagrindinė priežastis tam tikro 
jų fanatizmo, pastebėto dar Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Užuot sekę Kristaus Įsakymą “Mylėk savo artimą, kaip 
pats save”, ne vienas jų tuo “atnaujinimo” šūkiu besi
dengdami, ne tik užmiršta save atnaujinti Kristuje, bet 
nuklysta Į savo artimo neapykantą ir jo niekinimą.

Gal ne atsitiktinai mūsų išeivijos gyvenime pagrin
diniai nesantaikos kėlėjai .dabar; yra frontininkai, kurių 
eilėse —anot kum V; Bagdonavičiaus^—. esą- apie 90% atei
tininkų. Jie viską “gėriau žino, daugiau , nuveikia” ir yra 
“patepti” vadovauti visai išeivijai, — jai primesti savo 
“valdžią” ir siekius. Bendras darbas su kitais jiems ne 
pakeliui, nes ne taip jie auklėti ir ne tam paruošti.

Žmonių išmintis tvirtina, kad “Ką Dievas nori nu
bausti —- pirmiausia ^protą atima’L Grupinės beprotybės 
reiškinių išeivijoje jau matėme pakankamai. Gal skau
džiausias visai mūsų' tautai yra frontininkų išėjimas 
griauti VLIKą ir ALTą. Kiekviena ne jų vadovaujama 
organizacija iš anksto yra nusmerkta kaip negera, ne
veikli ir pan. “Ateities” išleistas “Striptizas” — bolševi
kinės propagandos ir jaunimo pūdymo veikalas yra taip 
pat kažkur “atsinaujinusių” frontininkų nuopelnas. Ta
čiau, gal pats ryškiausias išprotėjimo pavyzdys — Pa
ties Kristaus ir Jo Evangelijos išniekinimas — yra pa
skelbtas buvusio jėzuito kun. dr. K. Trimako redaguo
jamame, frontininkų užvaldytame ateitininkų oficioze 
“Ateitis” (1982 m. Nr. 6, pusi. 206) “Pasiklausykite Eva’n- 
gelijos pagal Jonę”.

Manau, skaitytojas pats Įsitikins, kad net bolševikai 
iki šiolei neišdrįso taip grubiai paliesti tai. kas milijo
nams yra šventa, už ką pakenčiami didžiausi kankinimai 
ir kuo remiasi visas žmoniškasis dabarties pasaulis. Mano 
kaimynas, paskaitęs šią “evangeliją”, pasakė: “Nenusteb
čiau, jei teki “Ateities” redaktorių nutrenktų perkūnas 
B ■ I^MIIII III ■ II ■ ■ * — . _ — .

Kun. Išora — pirmoji Muravjovo auka
Vakarykščiame Naujienų numeryje priminėme Ame

rikos ir kitų kraštų lietuviams, kad ne Muravjovas, bet 
generolas Aleksandras, Petro sūnus, Kaufmanas Įsakė 
sudaryti komisiją, ištirti visos lietuviškos spaudos veda
mą darbą 1864 m. rugpiūčio 25 dieną. Ta komisija, išty
rusi reikalą, paruošė patį pikčiausią pranešimą apie lietu
višką spaudą. Todėl rugpiūčio 25-oji ir skaitoma lietu 
visškos spaudos draudimo pradžia.

Gen. Kaufmano sudarytoji komisija teisiškai formų 
lavo spaudai drausti Įsakymus, bet pradžią lietuvių per ( 
sekiojimams ir spaudai uždrausti padarė Muravjovas.

Lietuviai žymiai anksčiau buvo pradėję maištauti į 
prieš’caro primestą lietuviams ūkio ir teisinę tvarką. Tai 
buvo ne toks lengvas dalykas. Nei vienas rimtesnis caro 
patarėjas nenorėjo vykti Į Lietuvą. Tvarką neramioje 
Lietuvoje pasiūlė Įvesti Michailas, Nikalojaus sūnus, Mu
ravjovas. Jis jokiame kare nepasižymėjo, bet jis buvo 
naudingas carui. Jis negalvojo, bet buvo, ką rusai vadino, 
deržimorda. Ką jis pasako tai turi tikėti, o jeigu ne-
tikėsi, tai gausi Į snuki. Caras ji buvo paskyręs Mogiliovo 
vicegubematorium, kur jis žmonėms snukius daužė. Vė
liau ji paskyrė Minsko gubernatorium. Deržimordos me
todai sjis ir Vitebsko guberniją valdė. .

Kai prasidėjo 1862-3 metų neramumai, tai caras pa
skyrė gen. Muravjovą Šiaurės Vakarų Krašto (Taip ru
sai vadino Pabaltijo kraštus) generaliniu gubernatorium. 
Gen. Muravjovas pasiekė Vilnių 1963 metų gegužės 20 d. 
Jis dar neturėjo progos susipažinti su padėtimi Vilniuje 
ir to meto Lietuvoje, bet jis rado rusų karo teismo nu
teistą grafą Flateri. Jis nieko nelaukė, nieko neaiškino, 
bet-tą pačią dieną patvirtino grafo Flaterio pakorimą.

Keista, kad po karo Amerikoje atsiradęs rusų nu
žudyto grafo Flaterio ainis; traukia su tais, kurie vis dar 
tebetiki, kad Su rusais reikia bendradarbiauti.

Bet pirmoji gen. Muravjovo auka buvo jaunas lie
tuvis Stanislovas Išora. Jis gimė Ukmergėj, bet mokėsi 
Vilniaus gimnazijoje, o vėliau kunigų seminarijoje. 
1861 metais jis buvo Įšventintas kunigu ir paskirtas vi
karu Į Lydos apskriti, Žaludkos parapiją.

Vilniuje kun. Išora jau buvo susipažinęs su tuometi
niu lietuvių pasipriešinimu caro valdžiai ir gaudavo lie
tuvių spausdinamus ir platinamus atsiliepimus. Gavęs 
vieną tokĮ atsišaukimą jis per pamokslą perskaitė Ža
ludkos bažnyčioje. Ėjo lietuviai Į miškus, išėjo ir jaunas 
kun. Stanislovas Išora.

Deržimorda Muravjovas ilgai nelaukė. Jis- pasiuntė 
žandarų buri pas žaludkos kleboną ir jį suėmė. Reika
lavo kun. Išoros. Jaunas kunigas, patyręs apie sunkią 
klebono padėti, atėjo Į Lukiškes ir pasidavė rusams. Jis 
prisipažino prie nusikaltimo, žaludkos klebonas nekaltas. 
Gen. Muravjovui to tik tereikėjo. Žaludkos vikarą Išora 
jis Įsak ėišvesti Į Lukiškių, Vilniaus priemiėsčio aikštę ir 
1863 m. birželio 3 dieną sušaudė.

Jeigu istorikas Pranas Čepėnas senuose dokumen
tuose pirmosios Muravjovo aukos būtų nenustatęs, tai bū
tume nieko apie ŠĮ drąsų ir garbingą kovotoją už Lietu
vos laisvę ir nežinoję.

Mums atrodo, kad tas milijoninis mūsų fondas būtų 
geriau padaręs, jei kuri isteriką būtų Įpareigojęs kunigo

DELFINĄ TRIČIENĖ gydytoją... Aš dar ir šiandien

Tenka prisiminti “užpultą” kunigą
(Tęsinys)

Dar noriu grįžti prie nuotrau-i 
kų po demonstracijų. Kaip jau-1 
tesi patys demonstrantai? Visi 
išpuolius pergyvenę skaudžiai. 
Didesnę demonstrantų dalį su
darė praktikuojantys katalikai.

• Neteisingas kaltinimas, kad bu
vo užpulti kunigai - vienuoliai, 
kaip tokie, daugelį klaidino ir 
katalikams buvo nemalonūs. 
Tada dari viešai .nebuvo žinoma 
apie gaivalą, kuris vadinosi ku
nigai - marksistai, Šiandien, ka
da marksistinį gaivalą, ypatin
gai aktyvų Jėzuitų Ordino na- 
narių tarpe, ėmėsi tvarkyti pats 
Šv. Tėvas, — jau nėra paslap
tis. Viešas kun. A. Kezio, S. J., 
melas katalikus tiesiog pritren
kė. Gi demonstracijoje dalyva
vo beveik visos komiteto narės, 
kurios surengė kun. A. Keziui 
iškilmingus primicijų pietus. 
(Čia rašančioji jauno primician* 
to kunigišką palaiminimą ^avo 
virtuvėje, nes nebuvo laiko nu
eiti nei i bažnyčia, nei i' sa
lę)

Kaikas tikrai suabejojo: gal 
klydom? Gal frontininkai ir vie
nuoliai žino kokią paslaptį, kaip1 puoliau, tai žinau, bet gal aš, gal 
per KGB prieiti prie tautos? į vojau, nusikaltau mintimis?... 
Tas skaudžias abejones išreiškė [ Kaip kun. Kezys galėjo paskelb- 
senelis ligonis P. Būdvytis po: ti, kad melas yra tiesa? Kanki- 
pirmo širdies priepuolio (1977 nausi ištisą savaitę? o kai nepa- 
m.) pasikalbėjime su “Naujie- jėgiau skausmų išlaikyti, tai pa
nų” reporteriu, jau prieš savo prašiau sesers, kad paprašytų

j mirtį. Pacituosiu keletą ištraU- 
i kų: "...Turit žinoti, kad aš esu 
i katalikas, tikintis katalikas. Aš 

einu į bažnyčią ir nuoširdžiai 
meldžiuosi... Aš jeigu ir norė 
-č’au, tai musės užmušti negalė
čiau, o buvo paskelbta, kad aš 
norėjau prie sienos priremtą 
kun Kezį mušti. Pakėlęs vieną 

: ramentą, aš negaliu lygsvaros, 
išlakiyti, o iš manęs padarė mu-r 
šeiką. Kol marijonų dienraščio 
korespondentas tuos melus ra
šė. tai aš supratau. Mes žino
jom, kad jis. pamatęs stikliuką, 
gali bet ką parašyti... 
kun. Algimantas Kezys 
laikraštyje parašė, kad 
paskelbtas melas buvo 
tai taip ir sušilo mano krūtinė. 
Pradžioje pradėjo sąžinė grauž
ti. Gal buvau padaręs didelį nu
sikaltimą, kurio nesupratau? 
Gal aš nieko apie filmus nenusi
vokiau ir man nereikėjo nosies 
kišti?... tikėjau, kad kunigas bu 
-vo šventas žmogus... kad kuni
gas negali nieko žmogui blogo, 
padaryti, o visdėlto mačiau, kad 
kun. Kezys skelbdamas tiesa 
aiškų melą, padrė didelę klai
dą.. Kad aš jo ramentais ne-

Bet kai 
kunigų 
Drauge 
teisybė,

Išoros biografijai parašyti ir išleisti, negu mėtyti tūks
tančius “Striptizo” autoriui.

esu įsitikinęs, kad tas melas su
kėlė širdies priepuolį.” Po to P. 
Būdvytis neilgai begyveno....

Demonstrantų užpuidinėj imai 
ir neikinimas tęsėsi. Paškvilį 
"Gyvosios Lietuvybės Griovė
jai” platino jėzuitai, “Drau
gas” ir Paramos krautuvė. “Kul 
tūrininkas” Petras Bernotas mai 
šėsi tarp lietuvių. Atrodo, gy
veno Mąrųuettę Parko koloni
joje. Dažnai buvo matomas gat
vėse su polių1 komunistinės lite- 
ratūrps platintoju Raimundu La 
pd. Niekas nežinojo 4š-:kė Ber-* 
jiotas ;vert^si. Neatrodė, kad kur 
nors dirbo. Vieni kalbėjo, kad 
jis yra JAV kariuomenės dežer . 
-tyras, pabėgęs į Kanadą ir grį
žęs. Kiti sakė, kad atsibastęs iš 
Europos.

Pagaliau vėl pasirodė skelbi
mai, kad ok. Lietuvoje gaminti 
filmai bus rodomi 1979 m. ba
landžio mėn. 27-tą. d. ir gegužės 
6-tą d. Pleyhouse užeigoje, 2516 
W. 69 Str. (Priėdę trumpas fil
mas “Muzikinis kaleidoskopas“. 
Dainučja V. Daunoras.) Telefo
nai dėl informacijų: 737-6742 ir 
476-6762. Pirmhsr telefono nr. 
Playhouse karčiamos, antro ne
žinau.

Kitoje skelbimo pusėje nuro
dyta kita programa: Internatio
nal Historic Films presents “Pa- 
baltijos Tragedija”. Prodused & 
Edited by Petras Bernotas.

(Bus daugiau)

— Trečiadienį aukso uncija 
kainnavo $384. Dolerio verte 
nukrito, kai JAV karo jėgos iš
lipo Beirute.

BRONIUS V. GALINIS

VILNIAUS GETAS 1943 METAIS
(Iš “Technikos žodžio”)

Parašyti to laikotarpio prisiminimus yra Įdo
mu ir svarbu, nors jie teliestų ir tik vieno asmens 
akirati. Tačiau sudėjus daugelio užrašus, vaizdas 
jau žymiai papilnėja. Mėginsiu glaustai papasa
koti kai kuriuos prisiminimus ir patyrimus Vil
niuje nacių okupacijos metais, ypač kiek tai lietė 
mano santykius su Vilniaus žydais ir jų pergy
venta tragedija.

Surašyti tokius prisiminimus yra sunkumų, 
nes praėjo jau ilgas laikas ir. svariausia, užsie
nyje gyvenant, sunku sugaudyti reikiamus šilti
nius ir dokumentus, kurie au gyvenimo tėkme vis 
daugiau blanksta ar visai dingsta.

ŽYDAI VILNIUJE IR LIETUVOJE
Istoriniai dokumentai liudija Žydus turėjus 

namų Vilniuje jau 1320 m. Galima prileisti, kad 
j Vilnių jų būta atklydę ir anksčiau. Kas liečia 
žydų teisinę apsaugą Lietuvoje, tai Vytautas Di
dysis 1388 m. birželio 24 d. Traku žydams raštu 
suteikė pirmąsias privilegijas. Po to sekė panašių 
•'r’v'hgijų suteikimas Brastos irOardifib zydafns. 
Tai j ','v kad jų skaičius Lietuvoje buvo jau iš- 
'•uges ir nri- -įėjo riklesnio jų teisių apsaugojimo. 
Karalius Žygini ntas Senasis davė naujas privile- 
rija; žydams 1511 m., ir jos visos jau buvo Įtrauk

tos 1529 m. į Lietuvos Statutą.
Nuo XVII amžiaus žydai Lietuvoje stengėsi 

miestuose apsigyventi atskiruose kvartaluose, va
dinamuose getais (ghetto). Lietuvos getai nebuvo 
visiškai uždari ir atsirado ne dėl to, kad šalies 
valdžia žydus būtų vertųsi taip apsigyventi, bet 
daugiausia tai buvo pačių žydų bendruomenių 
(kahalų) noras laikytis atskirai glaudžiau (arpu* 
savyje, tuo būdu daugiau išsaugoti tautinius žydų 
papročius, tikybą ir kalbą.

Amžių bėgyje Lietuvos sostinės, Vilniaus 
miesto, žydų gyventojų skaičius buvo:

1550 m. — 3.000 
/ 1600 m. — 7.000 

1650 m. — 12,000 
1700 m. — 13,000 
1750 m. — 11.000 
1800 m. — 10,700.

1850 m. — 23,091 
1900 m. — 63,250 
1914 m. — 73,420 
1916 m. — 61,265 
1941 m. — 70,000

1710 metais 3,800 žydų mirė nuo maro. 1850 me
tais žydai sudarė 41.4% bendro miesto gyven
tojų skaičiaus.

Vilniaus žydų indėlis į bendrą žydų tautos 
kultūrą yra labai didelis ir tiek išskirtinis, kad 
jau nuo senų laikų visame pasaulyje Vilnių žydai 
vadindavo’“Lietuvos Jeruzale”. Tokio pavadinimo 
panaudojimas užtinkamas jau nuo 1650 m., kad 
Vilniuje jau buvo žydų tikybinių mokslų institu
tas su 40 rabinų-mokslininkų, kurie plačiai gar
sėjo visame žydiškame pasaulyje Talmudo aiš
kinimais ir kitais teologiniais raštais. Tai ir su

teikė Vilniui “Lietuvos Jeruzalės” aureole, kuri 
išliko ligi mūsų laikų.

Nepriklausomos Lietuvos teritorijoje pagal 
1938 m. statistiką Žydų buvo 168,000. Sekančiais 
metais prie Lietuvos Respublikos grįžus Vilniui 
metais, prie Lietuvos Respublikos grįžus Vilniui 
rių apie 20,000 buvo bėgliai iš Lenkijos, kai Len
kijoj teritoriją užėmė ir pasidalijo Vokietija ir 
Sovietų Sąjunga.

(Bus daugiau)

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
VIRTUOZAS MOCKINGBIRDAS IR ANTANO 

GUSTAIČIO LIŪDINTIS PUTINĖLIS 
(Tęsinys)

Iš šitų, senatvės apsėstų ir jos varginamų as
menų bejėgiškumo pelnosi “nekviestoji viešnia” 
— giltinė, su savimi nešanti amžiną “miegą”. Apie 
tą, amžinojo miego atnešėją — giltinę Antano 
Gustaičio eilėraščių naujausiame rinkinyje “Ko 
liūdi, putinėli?” yra įtalpinta ne eleginio arba liū

desio giesmė, bet didžiausias jos pagarbinimas, 
! neturintis lygaus lietuvių poetfĮ kūryboje. Baig
damas šį pasidairymą po naujausią Antano Gus
taičio poezijos rinktinę, neiškenčiu nepateikęs 

’akivaizdaus Įrodymo, kad tas “eleginių satyrų” 
kūrėjas nevengia ir galingumą garbinančių pos

mų. Jie išdidžiai viešpatauja eilėraštyje, pava
dintame “Atviras Žodis Giltinei”:
“Tegu tave velniai! Ir kas tave sutvėrė?
Tokios nėra danguj, nerandam pragare.
Tik mūsų akyse tavasis dalgis žėri 
Po plazdančia toga, tarytumei bure.

Nekenčiame tavęs, o mūsų maldos gerbia: 
Gyvenimą valdai su . viešpačiais kartu . 
Ir niekad keikdama neslankioji bedarbė 

, Prie graboriaus namų su streiko plakatu.
Kai artinies. girdėt, išdžiūvę kaulai girgžda — 
Suvirpa mums širdis, ir šiaušias padaigai, 
Nuvirsta ubagai aukštielninki į žvirgždą, 
Ir turčiams iš delnų išbyra pinigai.

Bedieviai tamsoje po lova ieško stabo,
Kad nors ligi aušros apgintų nuo tavęs.
Net kekšė verkdama doram ant kaklo kabo
Ir prašo lig mirties pagreitlnt vestuves...

O vis dėlto manau, viešnele galingoji, 
Kuri net Ir dievus nugąsdinti gebi, 
Kai tik vargų vargais lig Vilniaus atlinguoji — 
Tėvynėje ir tu baidaisi KGB..

Baigiau apdūmojimus ‘liūdinčio putinėlio” 
pagairėje. Ten yra apsti gausa liūdesį ir drauge 
linksmą nuotaiką sukeliančių vaizdų^ Jie visi su
kaupti kietais viršeliais knygoje, kuri kaštuoia 
7 dnl. .

(Pabaiga) » ’
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

Dfi. PAUL V. DARGIS
•YDYT0JA4 ir CHIRURGAS

LAIŠKAS DR. JONUI 
ADOMAVIČIUI

Meleta—

VALANDOS: 8—8 darbo dieoocua &

dak- 
labai

TEL. 233-8553
Service 855-4506, Pag* 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarittįjį

Dr. Jonas F. Mažeika
DD.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

Visada skaitau jūsų, pone 
tarė, straipsnius, kuriuose 
išsamiai paaiškinama, kaip pri-^ 
valome saugotis nuo visokių ne- j 
galavimų ir ligų, jei norime sa- • 
vo gyvenimą padaryti laimin
gesnių ir ilgesniu.

Deja, vieno jūsų patarimo — 
bėgti tuoj pas gydytoją, jei tik 
ką nors suskaudo — mes, pensi
ninkai, nepajėgiame išpildyti.

Su manim buvo toks atsitiki- j 
mas. Kai tik pradėdavo kokie 
nors smilkteiejimai bet kurią 
kūno dalį budinėti, tai tuoj lėk
davau pas gydytoją. O tas gydy
tojas rašinėdavo ir rašinėdavo 
vis naujus receptus ir liepdavo 
po 3-4 dienų vėl jį aplankyti.

Ir taip belankydamas tą gy
dytoją jo nustatytu laiku, ir vis 
mokėdamas kaskart po dvide-

“FLORATITIANAS, Renesanso tapytojas

D R. FRANK PLECKAS šimkę’ kūnojmflk&ojimų be-j
OPTOMET RISTAS 

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

Tikrina akrą. Pritaiko akinin-s 
ir “contact lenses”,

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 4M STREET

Ofiso telefonas; 774-2UG, 
&«xido>cilM telMu *44-5545

veik nesumažinau, bet mėnesinė 
pensijėlė, net ir galo mėnesio 
nesulaukus, taip ir išgaruodavo.

Kai kartą, jau pritrūkęs pini
gų, ėmiau ir paklausiau to gy
dytojo, ar jis negalėtų suma
žinti mano'honoraro, lai jis taip 
ir atrėžė:- ... •'

— Sakyk gi. ttt, -tėveli, negi 
pinigus į Dangų nešiesi?

Išgirdus tokį gydytojo manęs 
pabarimą, teko net aiktelėti, 
nes pats gydytojas buvo už ma
ne vyresnis.

— Sakykite, ponas daktare, 
ar gydytojams, kurie pensinin
kus dar prieš mirtį iš pinigą iš
vaduoja, einant Į dangų ar pek- 

Ilą, bus leistina atsigabenti ir 
• visą gausybę dolerių?

Pojaunis pensininkas

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33711 

Tel. (8132 321-420$

Prancūzu dalinys jau atvyko 
Beirutą praeitą šeštadienį, o 

amerikiečiai įplaukė į uostė 
trečadienį. Italai atplauks atei
nančią savaitę.

Į

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TaL 925-SOtt

“NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Apdraustas parkraustymas 
iš tvairię ahKtum^. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL arba 37M994

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais h* sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 930 raL ryta 
Stoties WOPA - 1490 AM _ 

transliuojamo* is studijoj 
Marquette Parka.

Ved»|a — Aldona Dauku, 
T»bf4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 6OC29

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojaje Aa<lijoje, iš stote 
WLYN, U60 ba%a AM. veikia sek 
padieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte 
perduodama vėliausių pasaulinių 
Hnių santrauką. Be to. komenta 
rai, muzika, dainos, ir Magdutė* 
Pasaką, šią programą veda Stepo 
aas ir Valentina Minkai Biznu 
reikalais kreipts į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, Ml, E 
Broadway, So. Borfoa, 01127 
rolefonas 2484M39. Ten pat gau 
aamCR ’'Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie 

toviškų dM'ami.

jyvenžnčicn^ lietuviškoms drau i 
gijoms, kad joms esą patogiau 
siųsti savus atstovus į Brook- 
lyno Seimą, bet ne į Čikagos Po 
iitišką Seimą. Čikagos apylinkė
je yra daugiau kaip 300 lietuviš
kų draugijų, — tos visos drau- ' 
gijos Mitų galėjusios siųsti Po
litiškai! Seiman po vieną ar 
net kelis atstovus. Taigi, tokiu 
būdu Čikagos Seimas būtų tu
rėjęs apie 800 atstovų. Ačiū 
mūsų laisvamanių vienybės ne
pripažinimui,—daugybė net gry 
nai katalikiškų draugijų nesiun
tė savų atstovų Čikagos Sei
man. ” —

Ceimas įvyko Čigąkoje 1914. “ 
9. 21-22 d. Delegatų buvo apie ] 
250. Padaryti tokie nutarimai: .

2) Reikalauti Lietuvai kuopia 
čiausios politiškos autonomijos 
principu — ne vien kalbos žvilg
sniu, bet taip pat būdo, tradici
jų ir papročių, imant ne tik Di
džiąją Lietuvą, bet ir Mažąją 
Prūsų Lietuvą,

2) Atsižvelgiant į tai, kad Su
valkų gubernija visuomet buvo 
Didžiosios Lietuvos dalimi ir 
kad ji per Vienos Kongresą 1915 
metais buvo prikergta prie Len
kijos, nutariame reikalauti at
skirti Suvalkų guberniją nuo 
Lenkų karalystės ir prijungti ją 
prie visos Lietuvos,

3) Amer. Liet. Politiškas Sei
mas, turėdamas omenyje bend-. — 
rą lietuvių kiltį, panašumą kai = 
bos, bendrumą ekonominių rei
kalų, linkėdamas broliams lat
viams išgauti Latvijai kuopla- 
čiausią autonomiją, išreiškė pa
geidavimą užmegzti tarp auto
nomiškos Lietuvos ir Latvijos 
federacijos ryšius,

4) Liet. Pol. Seimas Čikagoje 
21-22 d. rugsėjo, išreiškė užuo- I 
jautą kaimyniškoms tautoms, 
kaip tai: lenkams, baltrusiams, 
ukrainams ir k. jų reikaluose iš- . 
gauti savo šalims autonomiją,

5) Reikalauti^ad tarptautinia
me Europos Taikos Kongrese; 
kuris taikins kariaujančias vals
tybes, kad būtų įleisti ir išklai- 
syti Lietuvos atstovų reikalavi
mai. Jonas J. Gabrys išrinktas m 
delegatu į Tarptautišką Taikos M 
Konferenciją. Mandatą išduos 
Seimas. Informacijos Biuras Pa-'| 
ryžiu j e yra įgaliotas ginti lietu
vių reikalus svetimtaučių spau
doje Europoje. Politiškas Sei
mas nutarė steigti Lietuvos Po
litikos Informacijos Biuro sky
rių dėl Amerikos, sulyg centro 
išdirbtų įstatų ir išsirenka sau

. komitetą.
(Bus daugiau)

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJOS
cialistai neprivalo bendrai dirbti 
su anachistais ir pramoniečiais, 
nes jie negad imti už šiuos atsa
komybės. Pastaroji nuomonė 
norinčių važiuoti Rusijon, pra
šė, kad Konferencija išduotų 
paėmė viršų. Keletas žmonių, 
liudijimus, jog jie yra tikrai po
litiniai pabėgėliai ir todėl turi 
teisę grįžti Rus j on valdžios pi
nigais. Likvidavosi 1919 m.

Amerikos Lietuvių Politišką 
Seimą 1914 m. sušaukė katalikų 
veikėjų komitetas. štai kas to 
laiko katalikų spaudoje pasaky- 

* ta apie šaukiamąjį seimą:
“Vos tik pasirodė šio komite

to atsišaukimai, kai laisvama
nis dr. J. Šliūpas (“Tėvynėje”, 
1914 m. rugpiūčio mėn.) davė 
patarimą, kad nedaleistų prie 
tautiškųjų reikalų lietuvių ku
nigų ir p. J. Gabrio iš Pary
žiaus. Dr. J. Šliūpo pasekėjai 
ėmėsi uoliai .darbuoties, idant 
atskyrus savus pasekėjus nuo 
bendro darbo su katalikais lie
tuviais, kad suklaidinus lietu
vius katalikus. Prie šio skait 
čiaus dr. J. Šliūpas pasekėjų rei
kia priskirti ^Tdetuvos”, “Tė
vynės”,“Vienybės Lietuvninkų” 
’ir “Ateities” redaktorius, nes 
minėtų laikraščių redakcijos ne 
talpino savuose laikraščiuose 
nei vieno Čikagos Seimo Ren
gėjų Komiteto į mūsų visuome
nę atsiliepimo. Taip elgėsi visi 
laisvamaniai —r tautiečiai ir so
cialistai. Jie įkalbėjo Čkagoje

(Tęsinys)
Rugsėjo 27 d. Rusijos Išeivių 

Pagalbos Draugijos sušaukta 
pirmoji Rusijos išeivių konfe
rencija. Joje dalyvavo lietuvių, 
lenkų ir žydų atstovai nuo visų 
socialistinių organizacijų. Šios 
organizacijos tikslas — pagel
bėti politiniams pabėgėliams Va
karų Europoje. Vėliau prisijun-. 
gė latvių, suomių ir kitų tautų ; 
atstovai socialistai. Naujoji or-, 
ganizacija pasivadino Rusijos 
Išeivių Pagalbos Draugija. Ši' 
organizacija buvo svarbi tuo,, 
kad Kerenskio laikais norintieji, 
važiuoti Rusijon, turėjo kreiptis 
į šią draugiją ir gauti liudijimą, 
kad norįs išvažiuoti Rusijon, 
prieš atvykdamas Amerikon ar 
kurin nors kitan krašten, buvo 
aktyvus revoliucionierius ir vei
kė socialistų organizacijose.

Draugija pagelbėjo išvykstan
tiems finansiniai. Rusijos tautų 
'šeivių organizacijos konferenci
joje 1918 m. pasireiškė dvi skir
tingos nuomonės: vieni su Ber
gu priešakyje stovėjo už tai, 
kad socialistai turi veikti išvien 
su pramoniečiais (L W. W.) ir 
anarchistais. Dr. Kopfnagel, Ču- 
makas ir kiti įrodinėjo, jog so-

TĖVAS nt SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

'national osteopathic medicine week
TO BE OBSERVED JUNE f-7, 13Q0 BECAUSE...

? D-O-'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG

A FOUNDATION STUDY 
\Z PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980'3. ___----- -

'THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT.

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE

E PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF

IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
3MALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

ŽMONA IR AUTOMOBILIS
— Mano veidas tapo sužalotas, 

kuomet atsisakiau nupirkti au- ; 
tomobilį savo žmonai.

— O mano, kuomet nupir- j 
kau ... t

Aikštę* automobiliams pastatyti

JEAN VANCE ii GEORGE SORINI

» • *

CUeafoa

AM6ULAHSO
PATARNAVIMAS

Crab Salad Served In Melon Boats

With melons abundant now at locil markets, an exciting 
luncheon idea is Curried Cr^b Melon Salad. Family or juesU 
will enjoy the light, yet satisfying combination of deBcious 
Alaska King crab and juicy aweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
Vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
naiad is aerred bn peeled and quartered melon MboatsM on 
individual lettnce-iined salad plates.

Alaska King crab meat U snowy white in color with bright’ 
Ted striations. Fully cookeš, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
efter defW>shng. In-shell packs of whole Alaska King crab legs 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads
1 package (6 to 8 oz.)

frozen Alaska Kiag 
crab meat, thawed 

3/4 cup sliced celery
2 tablespoons chopped

green onion
9 Drain and slice crab. Combine with celery and green onton. 
Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with er^b mixture. ChSl. Cut melon into quarters length
wise; remove seeds and rind. Place melon quarters on saladi 
plates lined with gr^ena Spoon crab salad onto melon. Makwr 
t serriĄgK

1/3 cup mayonnaise
1/2 teaspoon curry powder
1/4 teaspoon sugar

1 teaspoon feirton juice *
1 honeydew melon 

Salad greens

* k .Hf W

L*id»ttvię

Direktorių

TURIM® 
KOPLYČIAS 

VISOSfi MIESTO 
DALYSI

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

2474 WEST 69th STKKPT REpubKc 7-1211
11V28 SOUTHWEST HIGHWAY, PaJoe Hili*, Hl 174-4411

BUTKUS - VASAITIS
T«L: OLympic HHJ

PETRAS BIELIŪNAS

*

U4S S*. CALIFORNIA AVĖ. T»L: LAfąyeUe 1-3471

iiiniiiiiiiiiiiiiiifiiiiiin
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DETROITO NAUJIENOS
/REFORMUOJAMAS ŠVENČIŲ 

MINĖJIMAS
Praėjus Vasario 16-jai vasario 

14 dieną, balandžio 1 d. Tėviškės 
Žiburiuose Aurelija Balašaitie- 
nė pas'sakė, kad laikas refor
muoti minėjimus. Kadangi arti
nasi Tautos šventė, verta prisi
minti praeitų metų ruoštos tau
tos šventės perreformavimas. Ai 
rodo, kad toks pat Tautos šven
tės minėjimas bus ir šiais me
tais, būtent, pamaldos bažny
čioje ir piknikas. Išvis, ar taip 

'ruošiama tautos šventę galime 
pavadinti švente ar tiktai prisi
minimu. Nors LB apylinkės val
dyba skelbė, kad salėje bus ir! 
akademija. Tokį tautos šventės 
minėjimą nei T. •'Žiburiai, nei 
Draugas savo skiltyse neužsi- 

■mena ar toks minėjimas laiky
tinas geru ar blogu. Prisiminė 
vietinė radijo valandėlė, kad iš 
minėjimo išėjo piknikas. A Ba- 
laišaitienė savo reportaže pa
minėjo, kokie tie nuobodūs ir 
ilgi minėjimai. Cituoju: “Įneša- 

.mos ir išnešamos vėliavos, skai- 
■ tomos invokacijos, giedami kim
inai, sakomos prakalbos, priima
mos standartinės rezoliucijos, o 

/po to—meninė dalis. Mūsų prie
auglio — jaunosios kartos atsto- 

4vų maža, o publikoje jų dar ma
žiau. Vaasrio 16-tosios minėj i- 

pnuose jaunimas beveik nevai
dino jokio vaidmens, nebent kas 
•yra pakviestas pastovėti prie vė
liavos ar prisegti svečiui gėly-

auglio, vaikų prie garbės stalo, 
kaip anksčiau, kad LB daryda- i 
vo: pasisodindavo aštuoniolik- \ 
meti jaunuolį prie garbės stalo, 
kaip reklamą ir didžiuodavosi, 
stati va, turime jaunimo. Da
bar to jau nebedaroma, nes jau
nimas pats nebesėda, kai kiti jo 
draugai patraukė per dantį.

Dabar; kartais duodame sep
tyniolikmetei svečiui prisegti gė 
lytę. Deja, kartais nevisos suge
ba prisegti ir tą gėlytę, ir prie' 
jų reikia patyrusios vadovės.

Reporterė A.Balašaitienė apie 
minėjimą Detroite baigė skun
du. Jei jos išvėdžioj’mu patikė
ti, tai oficialius minėjimus pa-; 
dėkime į šalį ir pasirinkime pi}s- 
nikinius minėjimus, kap kad 
praetais metais padarė Tautos 
minėjimą Lietuvių Bendruome
nė.

Stebėtojas

Jei Tamstytė esi kada nors 
^dalyvavusi Pavergtų Tautų mi
nėjimuose,'kitų tautybių niinė- 

Tjimuosėt bei kongresuose, tai to
kių išvedžiojimų nerašytume!. 

.^Panašus ir mūsų Vasario 16-sios 
šventės minėjimas. Jis užsitęsia 

: apie dvi valandas ir meninė da- 
Jis—apie pusvalandį. Nieko ki- 
,taip nėistaisysi. Tikiu, gal seni
mui ir jaunimui daugiau patiktų 
pknikiškas pobūdis, bet ■ jauni
mas ir ten nesilanko.

A.Balasaitienė pasigenda prie

donai su pienu laikomi saulėje. 
Maža to! Po melžimo pfenas į 
šaldytuvus supilamas praėjus 2 
— 3 valančioms. Nenuostabu^kad 
Pasvalio sūrių gamykla liepos < 
11 — 13 dienomis nepriėmė iš 
ūk’C 3,029 kg. pieno. Tas pat pa
sikartojo liepos 14 d.

Netvarkos yra ir daugiau. Pie
no bloke, kur surenkamas ir šal
domas pienas, nešvaru. Pieno 
siurblys ir vambzdžiai prirūgęj 
net dvokia . . . Pieno laborato
rija įrengta ne pritaikytoje pa
talpoje, kurioje nėra nei venti
liacijos, nei įeikalingų prietai-j 
su. Be to, labai retai nustatinė
jamas atskirų melžėjų primelž
to pieno švarumai

SUNKIASI MAZUTAS
1981 metų vieną gruodžio nak

tį po žeme prakiuro vamzdis,!, 
kuriuo pašildytas mazutas pa- ; 
duodamas į Šalčininkų mieštoj 
katilinę. Siurbliai mazutą pum-j 
pavo ne į katilinės pakuras, o 
pro plyšius vamzdyje tiesai lie-| 
taus kanalizacijon,iš čia — šal-! 
čios upėn ir žuvininkystėn tven, 
kinin. Iš čia jį graibstė, sėmė ir

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
FILMAS APIE DARIŲ' IR' 

GIRĖNĄ
Senajame Klaipėdos aerodro- pakrantėse degino. Nemažą pa

prasčiausiai užpylė žemėmis.
Ir štai dabar šiltu laiku sus! 

stėjęs mazutas teka ir teka iš po 
žemių. Tikriausiai ir i_____
praėjus- Šalčininkų komunai!-!; daugiau kaip 40 stambių gais- 
hių'įmonių.kombinato, aplaidu-j. Ugnis sunaikino per pusę 
įno vaisiai dar bus matyti. Į tūkstančio tonų pašarų, apgadi

ni. Gaulytėj
Melioracijos ir vandens ūkio 

minister! j os> darbuoto j a
* * * * 

NETOLI BAUBLIŲ

Gražiai s sutvarkyti garsiojo 
Dionizo Poškos .baubliai Šilalės ,• ■ . - T .■ Įrajone. D. Poškos kolūkyje, tvar: 
kngos aplinkinių gyventojų so-! 
dybos. Bet jei atgal'’į-Žemaičiui 
plentą pasuksime kitu keliu, ap-t 
tiksime, amoniako vandens eis-:

t

II ami L žemė — Pardavimo) 
UAL R STATI FOR ŠALS JtBAk 1ST ATI FOB IALt

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0WIMAI8.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ji r

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• N0TAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA •

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

me Lietuvos kino- studijos dar
buotojai filmuoja naują filmą 
“Skrydis per Atlantą”. . |

Filmas apie lietuvių lakūnų S. 
Dariaus ir S. Girėno skridimą 
per Atlantą bus plačiaekraninįs 
ir spalvotas. Pagal J. Glinskio 
scenarijmfilmą kuria režisoriųs 
R. Vabalas. Pagrindinius vaidme 
nis atlieka Kauno dramos teat
ro aktorius A. Sabulis, Jaunimo 
teatro režisoriųs E. Nekrošius įr. 
aktoriai R. Adomaitis, J. Bud-,’ 
raitis, G. Girvainis, V. Kancleris t 
ir kt. - j

met Lietuvos kaime buvo daug 
;ky- gaisrų. Kolchozų ir sovehozų 

yf sodybose, dirbtuvėse,grūdų san- 
metamsi Aliuose ir pašarų daržinėse ki-

^no dešimtis: pastatų, žemės ūkio 
mašinų. Nuostoliai siekia 78 

: tūkstančių rublių. Dėl neatsar- 
; gaus elgesio su ugnimi ir netvar 
: kingų elektros įrengimų pražu- 
: dyta ne mažai šiųmetinių pašarų 

• ir turto.
(Eur. Lietuvis)

Chun Doo Hwan buvo valstybės 
štabo viršininkas.

— Leonidas Brežnevas pa
skelbė Rytų Vokietijos prezi
dentą E. Honeckerį Sovietų Są
jungos didvyriu. Honeckeris ne
žino ,už ką jis gavo medalį.

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.'
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie. >
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village. ; . .

Skambinti teL 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI ' 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagcs mieste 
Dirbu ir užmiesčiuose, greltc 

^rantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS | 

4514 S. Taiman Avs- š
Tek 927-3559 t

— Praeitą savaitę, Irane su
šaudyti 9 žmonės. Jie buvo kal
tinami pasipriešinimu mulos 
Chomeini santvarkai.

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

DĖMESIO . 1 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAS 
Tiktai $120 pusmečiui automebllic 
Liability apdraudimas peiuhtis-i 

Seams. Kreiptis: /
A. LAURAITI!. J 

4H5 So. ASHLAND AVX 
TeL 523-8775 '

NIGERIJOJE TARĖSI 
ISLAMO ATSTOVAI

— Pietų Korėjos prezidentas 
Chun Doo Hwan buvo atskridęs 
į Nigeriją patikrinti kanų pa
jėgumą kariauti.

DĖMESIO!

Veltui noriu patarnauti ge
ram tautiečiui, norinčiam ASI

* * *

TŪKSTANČIAI EINA 
VĖJAIS . . .

“Valsttiečių laikraščio” koreš'
pondentaš.A. Orintas rašo: į-temas, iš-kuriu nuolat teka trą-

— Kokia tvarka, tokie ir re-, šos. Aitrus kvapas sklinda toli 
zultatai,— kalba fermų darbuo- žodžiu, fasadas tviska, 
tojai.

O tvarkos fermose tikrai nė- j 
ra. Karvės melžiamos lauke, b’i-į

Į — kaip yra, taip gerai.
A. Kairys

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. ■ ' g
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1. f 

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ _ _ | 
' LITERATŪROS DRAUGIJA. ’ /|

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu: I

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Dengiame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 
' Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

gyventi gražiame kurorto- mies
telyje New Buffalo, Mich. Savi
ninkas sveikatos sumetimais 
persikelia į Arizoną. Nuosavybė 
yra labai gerame stovyje, netoli 
nuo krautuvių, medicinos centro 
ir Michigan ežero.

Nuosavybės vertė apie 40,000, 
bet dėl keitimo gyv. vietos bus 
parduodama pigiau.

Dėl informacijų skambinkite

— Irane kurdų nėra, 
šieji pabėgo į Turkiją.

7 >-----------------------------------

. NEPAPRASTOS VIETOSI
Karščiausia vieta žemėj— 129 

laipsnių—yra San Luis Patbši, 
Meksikoje. i i i ‘ ;.

Šaipiausia vieta — 94 8aps- 
niai žemiau nulio — yra Vercho/ 
jansko srityje Sibire. j

Sausiausia vieta—Calama, či- i _ i i
Įėję, kur niekada nelyja. : ™»= Grace Bukoft-Bukaveckas

Buvų-NIAME, Nigerija. — Dabar- 
i tiniu metu Nigerijoj; posėdžiau- 

.. Ja Islamo valstybių atstovai, 
o to iau..rpen atvykęs Pietų Korėjos 

prezidentas, Korėjos musulmo
nas. Konferencija jam buvo nuo
bodi, nes jis greitai įsitikino, 
kad Nigerija yra labai atsilL 
■kusi, neturi patyrusių karių ir 
joje nėra aukštesnį mokslą bai
gusio jaunimo.

Pietų Korėjos prezidentas

(V.L.)

GAILSKAI KAIME
Tiesa (VII.24) rašo, kad šie

(616) 469-3673 po 7 val.vak.'

. Pird&rinut ir Ttoymss’-’ 
tM W«t l?th Strwt 

T*L REpuWIc 7-1941 •

>— ■’,l

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus, kraštus / 

; • ' f L-'

P. NEDAS, 4059 Archer Avanm, 
ChlMgc, HL UXS2. T»L YA 1-59M 

_______ 5 - '

Naujai pasirodžiusi
į DR. ANTANO RUKŠOS ;

__ 619 puslapių, kietų viršelių knyga ' *

KOVOS DĖL LIET-UVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. (Persiuntimui"pridėti $1) 
Siųsti čekį: j-’T”- \ -

Naujienos, 1739 S. Halsted St •
Chicago, IL 60608

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
yra seniausia, dldžitosia fr turtingiausia. lietuviu Cratemalln4 ar- 

gtaiaacija, lietuviams ištiki, mi tarnaujanti jis per 92 metus.

SLA —' atlieka kultūrinius darbui, gelbsti tr kitiem^ kurie 
daibuf ctirba,

SLA — Išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MIIJJONUS dolerį 
ipdraudų savo nariama.

- pigiausiomis kainomii nešiku pelnei a>-
rUm> patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu drengi x*u 
Suiivienijime apsidrausti iki $1(1000.

SLa — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Sadcxinexn 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekiančiai 
aukštojo mokslo ir jų gyveni m p pradžiai

tLA — vklkus apdraudžia pigia terminuota apdriudi: uf 
11XXM) apdraudof rūmą temoka tik S3.09 metams

SLA — kuopų vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitėr 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Jum> 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti.

GaUK kreiptu tr tiesiai į SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMttKA
Yert, FC T. 1WTJ

l «7 W. setb $L
Tat 0111)

III, ■—W——— — — I ■■IBI , 1,......MII, 0

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

Dr. A. Guseen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir 
susirūpinimu ______ __________________ _

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr' 
grožis. v Kietais viršeliais _________ _____ _

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gn»sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

A
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arb* 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo Išlaidoms,

18.00

84.00
83.00

82.00

NAUJIENOS,
I7W Aa. HAL8TKD 8T, CHICAGO, IL IH«|

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

“LIŪGU A”
Miko šileikio apsakymu knyga 

“Liucija’’ jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

- autorių: 6729 So. Campbell
Ave.. Chicago. IL 60629.

M. s I MK lTS-ųH
■ ■ — " t )

Notary Public į C £
INCOME TAX SERVICE . <

4259 S. Maplewood, Tek 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY
F. Zaselia A«Mt 
S 261 ft W. MHt M. 
Imi. Farit, UI, 
40642, - 424-1454

irt* Casw.*y

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomi? 
formomis

Knyga au formomis gauna, 
m# Naujienų administracijoje

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai vakaro. 

Sesta d.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimų.

TeL 776-5162 , 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Sergeants I
sentry*I

& Tek Collar

PATS SKAITYK IR DAR KL 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS- >

ADVOKATŲ* DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

G6O6 S. Ava. 
Chicago, Ilk 60629
TeL: 778-8000
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