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— Argentinos taksi šoferiai 
pataria keleiviams laikyti keis
tų pinigų likučius, nes fceU šim-

adai taip; jam ir vėl įvažiuoti į Lenkiją. 
Vyriausybė leido ne tik įvažiuo
ti, bet leido ir dirbti. Dabar ir 
vėl pakeitė savo ankstyvesnį 
draudimą, leido jam grįžti ir 
dirbti žurnalisto darba.

Josios advokatas kreipėsi į 
teismą, kad persvarstytų spren
dimą ir pakeistų pakorimą ka
lėjimu iki gyvos galvos. Teisia
moji padėkojo advokatui ir pa
bučiavo į abu žandus už gerą 
gynybą ir tarė:

— Tai tiktai pradžia?..
Ji rengiasi tęsti bylą ir išsi- 

kovovti laisvę. <

• — Ketvirtadienį aukso unci 
kainavo $417.

- Irako radijas praneša, kad 
lakūnams pavyko uždegti 

>s įlankos saloje esančias 
naftos cisternas.

800 Amerikos marinų priplaukė jrie vakarų Beiruto uosto, išlipo ir saugo 
palestiniečius, kad jų neužpultų izraelitai ar kitos ginkluotos grupės.

Kariai bandė vytis iš Ajaku- 
čio bėgančius maistininkus, bet 
jų nepasivijo, nes maištininkai 
išsprogdino didelį kalno tiltą, 
be kurio niekas negalėjo ir rie-

— Irako vyriausybė patarė 
užsienio laivams neartėti prie 
Persijos įlankoj esančių Irano 
salų, kad nebūtų bombarduoti.

— Samli Arabijos karalius 
atskris į Siriją ir pasakys kalbą 
Arafato šalininkams, kai visi bus 
atvežti iš Beiruto.

LIMA, Peru. - - Pranešimai iš 
Andų kalnų sako, jog maištinin
kai užpuolė dar vieną policijos 
stotį, nušovė du policininkus, 
o pačioje sostinėje padėjo ga
lingą, bombą Limos dienraščio 
redakcijoje.. Visi gyventojai, 
įskaitant ir karius, negalėjo su
pasi], kaip Apriesto Tako grupė 
galėjo prieiti prie spaustuvės, 
kada sostinėje paskelbtas karo 
stovis.

Rugpiūčio 27: Juozapas, Auš 
rinė, Tautgeidis, Dermė, Visgir 
dis, Mintibutė.

KUALA LUMPUR. Malaizija.
Vietos teismas nuteisė 22 

metų amžiaus gražiai nuaugusią 
prancūzę Beatričę Ssrbin pa
karti už narkotikų pardavinėji
mą. Įstatymai leidžia teismui 
nuteisti mirtimi bet kurį Malai
zijoj suimtą pilietį, jei pas jį 
rasta 4 uncijos ar daugiau nar
kotiku.

VALDŽIA LEIDO NEW YORK TIMES REPORTERIUI 
IR TOLIAU EITI PAREIGAS LOCIJOJE

Visi 600 nuplaukė į Kipro Sa
lą, ten persėdo į Kipro žvejų 
laivą ir atplaukė į Tartus uostą, 
esantį šiaurėje nuo Libano. Uos
te alvyku.sius Arafato teroristus 
pasitiko Sirijos premjeras ir 
krašto apsaugos min-steris. Jie
du pasveikino atvykusius kovo
tojus ir pasakė jiems, kad jie 
bus nuvežti į stovyklą, kur ga
lės pailsėti, jiems bus pstikrin- 

kokie yra ir į ta sveikata ir galės nutarti, ką 
Į minėtą sto

vyklą tikisi atvykti 7,000 pales
tiniečių.

Praeitą penktadienį lenkų vy
riausybė naujai atėmė žurnalis
tui Jahn Damton teisę būti 
New York Times korespondentu 
Lenkijoje. Reporteris parašė sa 

vadai vo laikraščiui žinią, kad dabar- 
Itinės lenkų vyriausybės parei- 

—z—kalėjime laikomus 
Į Solidarumo unijos narius.
i Valstybės departamentas, iš
tyręs reikalą, tuojau atėmė len

• kų korespondentui Kazimierui 
Ameriko-

• f CHICAGO, Ill. — Senatorius 
Fr. Savickas trečiadienį aštriai 
kritikavo prež. Reagano paskir
tus. biurokratus, be jokio pasi
gailėjimo karpančius- vyTesnnio 
amžiaus ' žmonėms priklausan
čias sumas. •

r — Prez. Reagan a s įsakė biu
džeto .biurokratams. nemažinti 
krašto* apsaugos reikalams ski
riamu sumų. Toks pat įsakymas 
turėtų būti išsiuntinėtas tiems 
patiems biurokratams, kad jie 
nekarpytų vyresnio amžiaus pi
liečiams' priklausančių sumų.

Mes privalome federalinės 
valdžios biurokratams pareikšti 
savo’nuomonę apie vyresnio am
žiais žmonėms skiriamas su
mas, Jie privalo žinoti, kad vy
resnieji vyrai ir moterys dau
giausia prisidėjo prie dabarti
nio gerbūvio. Prie pirmo reika
lingą diržo suveržimo, mes ne- 
galįrpe žiūrėti į_ vyresniesiems 
priklausančias sumas,

Sfera torius Savickas priminė, 
kad? 80-ųjų ir 90-ųjų metų ger
būvis priklauso nuo vyresniųjų 
darbininkų. Jis patarė neužmirš
ti, kad šiandien vyresniuosius 
labiau skriaudžia užpuolikai, li
gos Ir nepaprastai brangi medi
cinos pagalba. Nusikaltėliai daž- 
niaiįsiai puola vyresnio amžiaus 
vyrūs ' ir moteris, nes jie. žino, 
kad^. vyresnieji nepajėgs vyku
siai 'gintis ne tik gatvėje; "bet ir 
nanyuoše’. Vyresnio amžiaus vy
rams ir moterims didelį pavojų 
sudaro' ir bet kokia medicinos 
pagalba. Jį tapo tokia brangi, 
kad;.vyresnieji nepajėgia sumo
kėti-gautų .Sąskaitų. Senų užpul
dinėjimai tiek padažnėjo, kad jie

Senatorius Savickas prašo Reagano 
biurokratus neskriausti vyresniųjų
' BEKARPYDAMI BIUDŽETĄ, JIE RANDA PLYŠIŲ 
APKARPYTI VYRESNIESIEMS SKIRIAMAS SUMAS

VARŠUVA. — Lenkijos vi- sa, bet šis atsisakė su generolu 
daus - reikalų* ministeris, gen. kalbėti.
Česlovas Kiščak pranešė visiems Lenkų* vyriausybės finansi- 
krašto gyventojams, kad jie ne- niai reikalai labai prasti. Lenkų 
ruoštų jokių demonstracijų ai- valdžia nepajėgia grąžinti pa
einantį antradienį, kaip de-’ skolų, nepajėgia net 4U pasko- 
monstrantai kelis kartus pa- Įų nuošimčių mokėti. Maištai 
skelbė. (lenkams nepadeda. Tuo tarpu

Gen. Kiščak paskelbė, kad vy- darbininkai sako, kad karo sto- 
riausybė uždraudė visas antra , vis yra didžiausioji nelaimė, 
dieniui ruošiamas demonstraci- 

Jeigu Solidarumo unijos 
neklausytų vyriausybės 

ruoštu tas demonsl-

DAMASKAS, Sirija 
šimtai Arafato vadovaujamos 
teroristų AI Fatah organizacijos 
narių pasiekė Tartus uostą.

Arafato grupės kariai norėjo 
išvažiuoti Beiruto-Damasko vieš 
kebu į Siriją. Tai būtų buvęs 
pats trumpiausias kelias. Bet jie 
užgirdo artilerijos guvius prie 
vieškelio. Jie nutarė pasinau
doti laivu, stovėjusiu Beiruto 
uoste.

užėmė savo pozicijas Beiruto 
uoste, susirišo su libaniečiais ir 
izraelitais, kad nekiltų nesusi
pratimai. Palestiniečiai bijo, 
kad izraelitai nepultų į laivus 
lipančius kovojusius palestinie
čius.

Beiruto srityje visą laiką buvo 
Izraelio gynybos ministeris A. 
Šaronas. Eaktinai, jis vadovavo 
kovoms prieš palestiniečius. Jis 
kaltinamas žiauriu Beiruto bom
bardavimu ir užpuolimais įvai
riose Beiruto srityse. Preziden
tas Reaganas labai smarkiai api
barė premjerą Beginą ir jo gy
nybos minister]. Dabar genero
las šaronas nori pasimatyti su 
JAV Valstybės sekretoriumi ir 
pasiskųsti, kad palestiniečiai ne
silaiko susitarimo. Jie privalėjo 
palikti ginklus Beirute, o dabar 
viską vežasi.

upes pusėn.

Nukentėjo dienraštis La Pren- 
sa ,pats didžiausias Peru Res
publikos laikraštis. Laikraščio 
redaktoriai spėliojo, kokiais su
metimais maištininkams reikėjo 
sprogdinti dienraščio spaustuvę.

Lenkijos Solidarumo 
tvirtino, kad ateinantį antradie 
nį bus švenčiama dviejų nietų;fiu^ muša 
sukaktis nuo Dancigo darbinin
kų streiko, kai buvo panaikin
tos komunistų darbininkų uni 
jos ir sudaryta Solidarumo uni , 
ja, kurios vadovybėje nebus, Lozinskiui teisę dirb

J je. Lozinskiui jokio kaltinimo 
I neprimetė, bst liepė važiuoti 
! namo.
j šiandien lenkų vyriausybė 

Lenkijos generolų valdžia lai-! pranešė, kad ji pakeitė savo 
ko kalėjime 610 Solidarumo j nuomonę ir grąžino John Darn- 
unijos vadų. Darbininkai reika-4 tonui leidimą eiti reporterio 
lauja 
paleistų, tuo tarpu gen. Jaru 
zelskis jokių pažadų jiems 
duoda. Generolas yra įsitikinę: 
kad Solidarumo unijos vadai ves I buvo liepta išvažiuoti. Jis išva 
kraštą prie naujo maišto ir rei-Jžiavo.
kalaus visai pnaikinti karo stovį. I Liepos mėn. jis paprašė leisti 

Pramonės centrų
pat reikalavo paleisti unijų va
dus, jeigu nori, kad dirbtuvės 
pajėgtų gaminti daugiau pro
duktų. Generolas Jaruzelskis 
norėjęs išsikalbėti su L. Valen-

kad visus darbininkus ’ pareigas.
Damtonas yra buvęs New 

ne-J York Times biuro vyriausias re
daktorius. Birželio mėnesį jam

'[ — Chomeini bijo, kad dalis į 
| Siriją persikėlusių palestiniečių 
padės irakiečiams vesti kovas 
prieš Iraną.

AMB. P. HABIBAS PATENKINTAS 
SKUBIU KOVOTOJŲ IŠVEŽIMU
AMERIKOS MARINAI UOSTE SAUGO PALESTINIE

ČIUS, KAD NIEKAS JŲ NEUŽPULTŲ
BEIRUTAS, Libanas. — Ame-1 

rikos marinai trečiadienio rytą 
išlipo vakarų Beiruto uoste ir 
ketvirtadienį užėmė pozicijas 
saugoti pravažiuojančius paLs- 
tiniečius.

Amerikos karo laivas prieš 
tris dienas atvežė apie tūkstantį 
marinų į Beiruto uostą ir ruo
šėsi nurodytu laiku išsikelti Bei
ruto uoste. Pirmomis paryčio 
valandomis, dienai brėkštant, 
pagalbinis JAV karo laivas atve
žė į uostą 210 kovai pasiruošu
sių marinų ir iškėlė juos į kran
tą. Marinus pasiliko Libano ka
riai, nurodė vietas, kurias jie 
turės užimti ir nurodė pareigas, 
kurių iš jų laukiama.

Gerai ginkluoti marinai, besi- 
nešą kovai paruoštus automatiš
kus šautuvus, šalmus ir geroką 
amunicijos kiekį, tankiomis 
gretomis išsiskirstė uosto ruo
že, kad niekas nepasiektų paVs-j 
tin iečių, kol jie privažiuos ir lais
vai sulips" įTaivą? Kiti Amerikos 
marinų daliniai užėmė tolimes
nes sritis, kad galėtų ginti ma
rinus, dabojančius palestinie
čius, transporto automobilia’s 

^vežamus į uostą. r
Amerikiečiai nelaukia jokio 

užpuolimo. Beirute bus tiktai 
800 Amerikos marinų. Jie netu-, 
ri jokių kitų įsipareigojimų, kaip 
apsaugoti palestinfečius, veža
mus nuo vakarų Beiruto į laivus, 

persikelti kiton sraunios \ Amerikiečiai nekrės’ palestinie
čių. Tai nesanti jų pareiga. Tai 
turi atlikti libaniečiai. Jeigu iz 
raelilai ar kili ginkluoti būriai 
pultų palestiniečius, tai kariai 
juos gintų. Jei kovos metu žūtų 
Amerioks liarinai, jie . tuojau 
būtų pakeisti laive esančiais* 
sveikais ir kovai pasiruošusiais 
marinais.

Ketvirtadienį į Beirutą at
plaukė 100 Italijos karių. Jų tiks
lai yra tokie paty 
amerikiečių'. Turėjo atvykti 800 jie toliau dary 
italų, bet vknas jų laivas su-j 
gedo. Jie užtruks, kol tą laivą 
pataisys. Tuo tarpu į Beiruto) 
uostą atvyto 400, o kiti atvyks 
už kelių dięiių.

Pirmiausia į Beiruto uoslą af-Į 
plaukė 800 pT'ancūzų. Jie tuojau

yra priversti užsirakyti savo bu
tuose ir nepasirodyti žmonių 
tarpe.

— Nusikaltimas yra žiaures
nis, kada užpuolamas gintis ne
pajėgus vyresnio amžiaus žmo
gus, pareiškė Savickas. Jis 
pataria pakeisti' baudžiamąjį 
įstatymą ta prasme, kad baus
mė turi būti padidinta už senių 
užpuojima.

Patarimas biudžeto 
tvarkytojams

Senatorius F. Savickas pa
siuntė laišką biudžeto karpyto
jams, patardamas kreipti ypa
tingą dėmesį į biudžeto karpy
mą, kai reikalas eina apie vyres
niuosius. Vyresniųjų klausimą 
reikia išskirti iš kitų klausimų, 
tai yra esminis klausimas.

Jis pataria turėti galvoje, kad 
čia nėra joks partinis reikalas, 
bet bendras visų vyresniQ\?m“ 
žiąus piliečių reikalas.^ ' 
peikia' neužnurštĮ, kaž užpul

dinėjimai ant senių ir gydymas 
vyresnio amžiaus žmonių yra 
nepaprastai sunkūs, todėl reikia 
vyresniųjų problemą išskirti, iš 
kitų bėgamųjų problemų.^ .

Sen. Savickas.. j au kelintu me
tai studijuoja vyresnio amžiaus 
žmonių problemas, yra paruošęs 
projektą įstatymams pakeisti ir jas. 
dabar parašė kelias labai rimtas vadai 
pastabas biudžete dirbantiems įsakymo 
biurokratams. ; racijas Varšuvoje, Dansige ar

į kurioje kitoje vietdje, tai vy- 
• riausybė yra pasiruošusi tvar 

ninkai reikalauja, kad generolai ’ kos ardytojus suvaldyti, 
išvyktų užsienin, o gyventojams 
leistų pravesti laisvus demokra
tinius rinkimus/
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Sen. Savickas pasiuntė biudžeto biurokratams laišką, 
patardamas neskriausti vyresnio amžiaus žmonių.

Saulė teka 6:11, leidžiasi 7:33. 
Oras vėsus, lis.

Uždraudė skelbti žinias apie 
Gotbzadės teismo sprendimą.

rusams 21 kompresorių dujoms stumti 
iš Sibiro į Prancūziją.
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V. PŪTVI0 GYVENIMO BRUOŽAI
skyrių bendradarbių skaičių, 
tvarkė centro skyrius ir steigė 
naujus. Iš Vyriausiojo Kariuo
menės Stabo jis išgavo nemažai 
karininkų ir puskarininkių.

Dėl kovotojų trūkumo fronte, 
Vladas Pūtvis centro valdybos 
vardu 1920 m. spalio, mėn. 9 d. 
paskelbė šaulių mobilizaciją, ku 
ri kovotojų skaičių žymiai padi
dino. (Pvz., Simno — Varėnos 
rajone tų pačių metų vėlų ru
denį kovotojų skaičius pakilo 
iki 1,500 vyrų, o Alytaus — Mer
kinės rajone iki 1,000 vyrų). 
Daug rūpesčio Pūtviui ir Fron
to štabo operacijų viršininkui 

■ kpt. KLfimaičiui atsirado lenkų 
raiteliams spalio 17 d. įsiveržus 
į Letuvą: užaliarrmfoti pasiprie 
šinimą greit judančiam priešui 
r jį gaudyti. O tai buvo ypatn- 

► gai sunku, nes šauliai . gyveno 
: nė vieloje vietoje ir ne fronto 
zonoje dar nedaugelis teturėjo 
šautuvus. Nepaisant didžiulės 
lenkų nersvaros, šauliai puolė 
juos įvairiose vietose, ir kai ku
rie žuvo už Tėvynę 
lauke, ir lenkų 
tikrai žvėriškose
(pvz., Troškūnuose ir 'Truska
voje.

Tą 1920 tųjų metų rudenį Šau- 
Iru Sąjungos vadovybė didžiau- 

' šią dėmesį kreipė į 3 Lauko Šta
bo frontą. Balninkų — Zarasų 
rajoną kuris gyvai dalyvavo 
kariniuose veiksmuose. Vladas 
Pūtvis, kaip LŠS viršininkas, 
kartu su kpt. P. Klimaičhi, tą 
frontą aplankė spalio mėn. 21 d. 
To patiek mėnesio 24 d. Pūtvis 
išgavo iš centro valdybos nuta- 

Timą kuriuos kpt. P. Klimaitis 
buvo patvirtintas Vyr. Š aulių 
Karo vadu.

DaiigĮau apie sauli^^Sf<^to 
operacijas kovose su ieSlFais me 
tu rašo prof. dr. J. Matusas, ir 
čia nėbekartosiu įvairių vardų' 
ir vietovių bei kautynių ir smul 

’ kėsriių susirėmimų. Užteks tik 
’'pabrėžti, jog kovų su lenkais
dienomis šauliai savo darbais- nū. 
(nekartą ir tikrais žygdarbiais),

(Tęsinys)

Išaugus LŠS-gos organizacijai, 
jos Centrui pasidarius didele įs
taiga ir — ypač kovų su lenkais 
metu — padidėjus centro valdy
bos pirmininko darbui & atsa
komybe \1920 m. rugsėjo mėn. 
1 meną centro valdyba VI. Pūt- 
vį priskyrė Lietuvos Šaulių Są
jungos viršininku, palikdama jį 
taip pat ir centro valdybos pir- 
mirrrnku. Ir taip Sąjungos pir
masis viršininkas ir prmasis pir 
mininkas Pūtvis Sąjungos istori
jon įėjo kaip v^enintdis asmuo, 
kuriam tuo pačiu riaetu teko eiti 
uas atdvi aukščiausias šauliškas 
pareigas — kariškąsias ir višuo- 
menifkąsias.

Pūtviui jae einant LŠS virši
ninko pareigas, 1920 m. rugsėjo 
17 d. čdntro valdyba įsteigė 
jungtinį ‘^Saulių Fronto Štabą0 
(kartais raštuose vadinamą taip 
pat “Lenkų Fronto Štabu”) su 
tikslu “koordinuoti visa šauliu 
kovos darbu fronte”. Sis 
štabas tiesioginiai priklausė Lš 
S-gos cefttro valdybai, jai du 
kartus pe rdieną turėjo prane
šinėti apie esamą padėtį fronte. 
Pagal reikalą, centro įsakymais 
štabo buveinė buvo kilnojama. 
Štabo viršininku buvo paskirtas 
Matas Šalčius,o operatyvinės da
lies viršininku ir vyriausiuoju 
šaulių vadu — kpt. Pranas Kli- 
mait's. Pafrontėje buvo įsteigti 
net 5 šaulių lauko štabai. Jų ži
nioje buvo 42 rajonai, kuriuose 

šaulių skyriai ir bū-

ir kovos 
sušaudyti 

aplinkybėse

veikė 
rial.

1920
centro

m. rugsėjo mėn. 30 d. 
valdyba paskelbė karo 

santvarką apimančią visą šau
lių veiklą, ir karinę ir adminisr 
traciriė. Fronto štabas klauso 
centro valdybos įsakymų ir yra 
jos “valios vykdytojas”, lauko, 
štabai vykdo Fronto Štabo įsa
kymus, kurių savo keliu klauso 

bū-šaulių skyriai, o per juos ir 
riai.

Šūviams kovos laukuose 
dint, Pūtvis didino centro

©Si

ai-
ir

t

SŪLTt’RlNES CHICAGOS LIETUVIU 
ORGANIZACIJOS

(Tęsinys)
i 6) Išrinkta delegacija iš pen

kių narių su teise kooptacijos,
1 kuri dipulomatiniu keliu pasirū- 
pintų Washingtone patogiu lai

šku gauti užtarimą Jungtinių 
Amenkos Valstybių Lietuvos 
i ei kalu. Delegacija: J. Elijošius, 
dr. A. K. Rutkauskas, kun. Am-

Į brotas iš Con., A. Nausėdienė ir 
kun. Dargis iš Pa.

7) Reikalauti amnestijos po
litiškiems kankiniams ir prasi
šalinusiems nuo karuomenės.

8) Protestuoti prieš nuožmius 
pasielgimus visų kariaujančių

^Druskininkai \ - g

1 ^1*. Y//, g,

pasielgimus visų Kariaujančių , 
salių, laužančių Hagos -Tai-I 
kos konferencijos nutarimus.

9) Liet. Politiškasis Seimas, 
apmąstęs vargingą dėlei karo

ganizacija, turinti ne mažiau 
kaip 1000 nariųdeleguotų į Tau- 
tos Tarybą dviem metam po vie 
ną atstovą, gi organizacijos, tu
rinčios ne mažiau, kaip 5,000 
narių — po du delegatu.

Taigi, Tautos Fondo Valdyba, 
Amerikos Liet.Polit. Seimo įsa
kymu, skatinama pakviesti vi
sas Amerikoje veikiančias di
džiules organizacijas,per jų cen
tro valdybas, paskirti laikinai— 
ligi tų organizacijų seimų pa
tvirtinimo—po vieną ar daugiau 
atstovų į Amerikos Lietuvių 
Tautos Tarybą

Buvo pakviesta L. Socialistų 
Sąjunga, SLA, Tėvynės Mylėto
jų D-ja, Lietuvos Vyčiai, Pilnie
ji Blaivininkai—atsiuntė du at-

Gen. Karvelis savo knygoj naudojo šį žemėlapį. Kad lengviau būtų suprasti 
rusu karo jėgų Įsiveržimą į Lietuvą, dedame Karvelio naudotą žemėlapį.

Uidžiosfos ir Mažosios Lietuvos Federacija, Liet. Moferų S-ga, 
padėjimą ir paaiškėjus, kad da
bartinis momentas yra vienin
telis, kuriame visos dalys mūsų 
tėvynės gali būti suvienytos 
į vieną poitišką kūną ir ga
li įgyti autonomiją, — nutarė 
steigti Tautos Fondą sušelpimui 
lietuvių nukentėjusių nuo ka
ro ir Lietuvos autonomijos išga-

;j vimui.

■ nrij$, nagi ‘'taikingą” politiką 
vyR-daAti, Karvelio numylėta, 
narsioji, didvyriškoji kpmunis-' 
tiriė Rusija.

Ką reiškia toks V. KarveliojĮ 10) Kad nuolat stovėjus ant 
tvirtimni’as: ‘'Tarybinė liaudis sargybos lietuvių tautos reika- 
savo Krauju ir didelėmis auko-i lų jį kad pasėkmingiau tuos

T. Ah

Tuščios gen. VI. Karvelio pagyros
Neše’htt? jfersfcsičrau VI. Kar- atikšto rango kariškis taip nu- 

velio fšieista pavergtoj Lietuvoj kristų Lietuvos pavergėjo glė-» 
(1973 afit.) kiygpafaikę “Eiė'fff- bin, kaip ftfifėuį nūb pirniijję 
vos TSft išvada vintas iŠ HitTeri- š&tnų lepšė. Mes pilnai suprašą 
nės Vokfebjčš”. 1944-f9^. 3

Autorius saVo .lėtfšnį skiria ršicišti objektyvų ieiriiTU, ypafę
visu pirma fiėtūvfa jaifiinhtri ir Aitrėjo pasatftimo karo tema^L u •- r J r™ 7 is UKrųjų kotnbnisune Rusija

. - t ifeSgfeloejo pa^anho civiiizaci-Fro duokles — iškraipytu įstoji- . J rjos, o tik amese milijonams 
zjiidmų vergiją.

V. Karvelis Komunistinę Rusi-'
ją vadina mūsų šalis ir kažin Fondo Valdybą būti laikinąja 
nuo kada ta šaus pasidarė Kal
velio, ar nuo to laiko, kai Kar-

77’ 7 . \ □ mis apgynė pasaulio civilizaciją’ rūkalustame, kad pavergtoj Lietau . : o„v.«tv.ir Spauo užkariavimus”.
Pagyros lieka pagyromis:

net po knygos ahtraštė £ažyrhė- yra nefhiaiidtoa, neardavus iršė-y 
ta “Lietuvos ištofiya”.

Veltui ieškotume jo leidinė
lyje istorinės tiesos — melas, 
tuščios pagyros skaitytojams ba
do akis ir verčia stebėtis, kad

savo krauju ir gyvybės aukomis, 
-savo stipriu įnašu ffronte iš 
: rršūjo įfodė, jog Šaulių Sąjunga 
pasirinko teisingą kelią ir kad 
jos įkūrėjo idėjos, realizuotos 

•TėVyuės gynime, tapo neišbrau- 
• kiama Lietuvos istorijos dali- .i mą, uz lietuvių tautos naikini-1 

mą Sibiro taigose, kalėjimuose 
ir psichiatrinėse ligoninėse?* 
Koks tai baisus ir žiaurus ko- 

■mumstinės Rusijos valstybinis 
melas — Lietuvos pavergimą 
vadinti Lietuvos išlaisvinimu ii

nių faktų ir pagyrų Lietuvos j 
pavergėjui, bet vistik viskam J 
yra ribą

Na, o ką gi dar reiškia toks
prierašas — “Lietuvos istori
ja”?! Ir dar skiriama Lietuvos] . . > „ r- ,■ .. venS savo natūralias plunksnasjaunimui! Ką gero gali rasti• ., x ’ iz i- ! pakeitė raudonomis?! Ar jis už-Lieiuvos jaunimas toje Karvelio I . . - .

, . t - - x ! miršo Kiekvienam lietuviui bran-vaainamoje ’Lietuvos istonjo-i . . . •, .• ,,o . T . . - . j gins žodžius: 'Lietuviais esameje ? Argi Lietuvos jaunimas z , \ .~ T • ' ' • me$ gimė — lietuviais turimeturi garbinti Lietuvos pavergė-! ,j , x- r x °, i ir būti .ją, dėkoti uz Lietuvos pavergi-i

; aprūpinus, Lietuvių 
Į j Politiškas Seimas Čikagoje 1914 
ijj m. rugsėjo 21 — 22 dienose iš

randa būtinai 'reikalingu, kad 
Amerikoje netrukus susidarytų 
Tautos Taryba”.

1914. 9. 22 d. A. L Politiš
kasis Šeimas paskyrė Tautos

1

Taryba, o 1915-tū 'nu-pradžib.j^ 
tarp mūsų 'išeivių, Amerikoje 
gyvenančių, sudaryti tikrąją 
Tautos Tarybą, kuri susidėtų iš 
atstovų nuo visų didžiųjų Ame
rikos Letuvių organizacijų, be 
pakraipos skirtumo sudarant ją 
.okiu būdu, kad kiekviena, or-

(Bus daugiau)

1 oliau Karvelis rašo, kao- 
1940 m. Vakarų Baltarusija ii 
Pabaltijo valsryoės įėjo į TSRb 
sudėtį. Bet, jeigu jis savo knyg
palaikę pavadino net Lietuvos 
istorija, tai turėjo rašyti tiesą, 
Ka-d tos valstybės buvo smurtu 

reikalauti iš lietuvi, meilės, pa.' JŽS™Wos ir Pneš ju aura įjmig. 
r j cos į TSRS sudetj. Arba vokie

Great 
American 

Dream 
Machine.

du veržimąsi į Lietuvą jis va 
.ima Lietuvos okupavimu, be. 
jis turėjo nepamiršti, juk Lie 
.uvą jau buvo rusų okupuota, 
tai buvo rusiško oxupanto va- 
.ymas iš Lituvos ir tuo pat nau 
,d oKupanto atsiradimas Lietu

voj. juk dažnai gyvenime ais 
anka, kad vagis vagį kaltina vo 
oimu, o okupantas Kaltina oku

■ garbos ir dėkingumo Lietuvos 
pavergėjui už Lietuvos “išlais
vinimą”, t.y. už atneštą Lf.etu 
vai negirdėtai žiaurią vergiją.

Tikrai liūdna ir skaudu lie
tuviui skaitant tokių liguistų 
pagyrų knygapailkę, ir negaL 

; patikėti, kad buvęs nepriklauso 
mos Lietuvos brigados genero
las, savanoris-kūrėjas V. Karve
lis galėjo tokių tuščių melagin j svetimų žemių grobimu 
gų pagyrų niekalą Lietuvos pa- j ~ OKupavimu. Mat, ne visi pn 
vergėjui parašyti. » i pažįsta padarę nusikaltimą —

Kaip štai: pagal V. Karvelį — uk svetinių žemių grobimas — 
kitos tautos siekė užgrobti, pa
vergti kitas tautas, pvz., 1937 m.
.Japonija’ siekė užgrobti visą Ki-l -lusUa smurto veiksmus 
niją, Vokietija 1938 m. okupa-t 2rieš pasaulį negarbinga- dangs- 
« * a. A « «J 1 _ • ? J _ f _   i /-k !■> L'» 1 M •. ——      ?

autų pavergimas yra gėdinga, 
larbas, todėl ir komunistine

vo Austriją, Klaipėdą, o Tarybų 
Sąjunga visą laiką vykdo tai
kingą politiką. Mat, Karvelis pa
miršo, kad du plėšikai: Stalinas 
ir Hitleris sutarė pasidalyti Len 
Riją ir Lietuvą. 1939 m. rugsė 
jo 1 (L vokiečiai įsibrovė į Len

o melu- — kitų tautų pavergi
au vadina išlaisvinimu.

194LVI.22 d. vokiečiai prade 
o karą su komunistine Rusija 
daugelis iš mūsų gerai prisime 
įame, kaip didvyriškoji raudo 
loji armija savo skudurus nešu

j priešinimą, veržėsi į gilumą”.
Bet čia Karvelis padarė didelį 

.lusikaltimą prieš lietuvių jauni
mą ir Lietuvos istoriją — juk 
savo knygpalaikę skyrė Lietu
vos jaunimui, na ir neparašė to
rių svarbių istorinių faktų, kaip 
detuviai, o ypač Lietuvos jau- 
rirhaš, sukilo ir vijo Lietuvos 
pavergėją iš Lietuvos, b tai jau- 
liniui yra svarbu ir būtina ži- 
loti, kad jie ateityje žinotų-, 
caip tokiu atveju turi elgtis.

Pagal V. K, didvyriškoji ar- 
nija visur didvyriškai priešino- 
i, visur didvyriškai kariavo, 
1a, žinoma, ir didvyriškai bėgo 
lusijos gilumom Xa, o komu- 
ūstų partiją, jos vadovavimą ir 
6s idėjų jėgą V. Karvelis kelia 
:aip ant šakių...

Visur ir viskas vyko didvyris- 
:ai: Bresto tvirtovės įgulos did- 
ynška kova, Kievo didvyriška 
;ynyba. Arba vėl: “Žmonijos 
storijoj dar nebuvo tokio did- 
yriško pavyzdžio, kokį parode 

i - -
va-

-eningradas”. Ir žinnoina, 
vyko tik komunistų partijai 
lovaujant.

(Buš daugiau)
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kiją, per tris savaites užgrobė 
Lenkiją. Sovietu Sąjunga, pagal 
Karvelį, vykdė “taikingą“ poli
tiką— padėjo Hitleriui užgrobti 
Lenkiją, puoiė lentkus iš užpa 
kalio. -

19tO m. per pusantro mėnesio 
vokiečiai užėmė Prancūziją. Ru 
sai visokeriopai- rėmė vokiečius 
kovoj prieš prancūzus; teikė 
svarbias strategines medžiagas 
geležies rūdą, naftą, maistą 
.ir kt.

O kas gi apvogė, apiplėšė Suo^

š Lietuvos.
S’a kaip tik čia V. Karvelis 

"ašydanias apie pradžią kar<. 
.ietuvoj, atsidūrė tarp kūjo, ii 
pjautuvo — sunku įrodinėt, 
laudouosios armijos didvyriš 
.ūmą, o tiesą rašyti — lygu sau 
mt kaklo virvės kilpą užsinert!, 
fodėl jis rašo: “Po vienos, dvie- 
ų vai. vokiečių sausumos pajė 
;U armijos, Įveikusios pasienio 
r priešakinių dalių atkaklų, did
vyrišką (kitaip ir'būti negali — 
tik didvyrišką. — T.A.) pasi-

I

For constipation relief tomorrow 
reach for EX’LAX tonight,

Ex-UaS Ifefclwte <y \ own nanjrfal * 
rhythm ovempht. Ge^tK Dependably. Try it tonight 
You'll like the relief in the morning.
Ctocolated or pills. Ex-Lax is 
“Trie Overnight Wondet/

Reatf laW w 'k -*lL**^^
directions.
C Et-Li*. Inc .
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AL Kunigų S-ga ir Liet. Lais
vamanių Susivienijimas nebuvo 
k vesti dėl jų narių neskaitlingu- 

’ md. Į Tautos Tarybos pakvie
timus prielankiai atsakė: Pilnie- . 
ji Blaivinnka — ‘atsiuntė du at
stovu — dr. A. K. Rutkauską ir 
kun. J. Jakaitį; Lietuvos Vyčiai 
— vieną —adv. A. A. Šlakį; SL- 
RKA — tris: kun. F. Kemešį, 
J. S. Vasiliauską ir V. Jį Luko
ševičių; LK Feedracciia — kun. 
F. Mišių. Įvardintieji asmeny— 
sudarė Lietuvių Tautos Fondo 
Tarybą. ... : ' J

Tarybos tikslas buvo išgauti 
Lietuvai politiškąją laisvę, pa
laikyti artimiausius aryšius su 
panašia tautos įstąfgaf' Lietu
voje (vieša rūpintis
visais -■ AąąSrn<ds lietuvių viešais 

■‘rūkalais, kaip politikos,; švie
simo, aiAlėjimp_J^^^>jdvasio- 
je), organizaciją'’ į 

? IŽL
Chicagoje/ Meldažio svetai

nėj 8. 21 d. įvyko vidurinės sro
vės — tautiečių pasitarimas dėl 
veiklos išplėtimo ir suaktyvini
mo. Susirinkimui pirmininkavo 
M. 'šarka ir P. Butkus, sekreto
riavo J. Kriukas. Nutarta suor- 
gahizuoti bendrovę lietuvių 
laikraščiams . ir knygoms leisti. 
Tam rekalui buvo išrinkta 9 di
rektorių taryba, į kurią įėjo: P. 
Butkūs K. Deveikis, J. Krukas, ' 
A. Rimka, J. Strimaitis, M. Šar
ka, J. Šukys, J. Valinskas ir Z. 
Vitkauskas; — visi iš Chicagos. 
Valdybą sudarė: P. Butkus — 
pirm., J. Šukys — vicepirm., J. 
Strimaitis —‘ sekr. ir J. Valins
kas — ižd.

t (Bus daugiau)
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JUOZAS ŠARAPNICKAS

NAUJIENOS IŠ KANADOS
{ tokį mano platesnį paaiškini- į(Tęsinys)

Po V. Valatkos pranešimo bu
vo ir paklausimų. Mano paklau
simas buvo toks: Ar demorstra-

rasus patarnauja komunistams? 
šiam klausimui iškelti turėjau 
r nito pagrindo. 1971 metais St. 
Catharinėj buvo ruošiama 17 oji 
Kanados Lietuvą Diena. Tos i 
šventės rengime komiteto pir 
miniriku buvau sš. Kadangi SI. 
Catharines lietuviu kolonija, yra 
maža ir vUni lietuviai negali 
suorganizuoti didesnių demount-; 
racijų prieš žiaurų Lietuves nhi- j 
pantą -r- rusus, nutarėme tokias 
demonstracijas s u o rganizuoli' 
per 17-ąją'’Kanados Lietuvių 
Dieną. Iš anksto išsirūpinome1 
iš policijos leidimą, pakvietėme 
Kanados laikraščių reporterius 
ir tvarkingai žygiavome prie 
Kanados laisvės paminklo padėti 
gėlių vainiką, okupuotoje Lie
tuvoje komunistų nužudytus 
lietuvius pagerbti. Demonstraci
joje dalyvavo daug jaunimo, 
tautiniais rūbais apsirengę, 
choro vienetai ir daug lietuvių 
suvažiavusių iš kitų miestų. Prie 
Kanados laisvės paminklo, Ka
nados liet, jaunimo pirmininkas 
Gediminas Brichmanas pasakė 
angliškai kalbą apie demonst
racijos paskirtį, o lietuviškai — 
J. šarapnickas.- Chorai, vado
vaujant muzikui V. Verikaičiui, 
sugiedojo Kanados ir Lietuvos 
himnus, šią demonstraciją ap
rašė St Catharines ir Niagara 
Falls miestų, diėnnrašč’ai.

■ Pagal mano samprotavimą, 
maža lietuvių kolonija, pasinau
dodama vėsos Kanados lietuvių 
renginiu
Diena, rado progą suorganizuoti! 

, didesnio masto demonstraciją 
prieš Lietuvos okupantą —• ru
siškąjį komirmizmą, atliko reikš
mingą darbą?:' ir; parodė^ svetim-- 
tauėiams, kad lietuviai visorųis 
progomis prisimena Lietuvos 
okupantą ir ten vykdomą geno
cidą. žinau, kad Naujienų skai
tytojai patriotai lietuviai šiam 
darbui pritars. Deja, atsirado ir 
tokių “išminčių-”, kurie štai ką 
pareiškė man: “šarapnickai, tu 
per Kanados Lietuviu Dieną or
ganizuoji ir demonstracijas?”

. Atsakydamas aš jiems paaiš
kinau, kad per Kanados Lietu
vių Dieną kaip tik yra gera pro
ga mažai lietuvių, kolonijai su
ruošti plačio masto demonstra
ciją prieš Lietuvos okupantą, ir
ta proga Kanados spauda apra
šo tokias žymesnės demonstra
cijas ir išgarsina Lietuvos var
dą bei okupanto žiaurumus 
prieš ten gyvenančius lietuvius.

mą tas “išminčius” atsakė: “To
kios demonstracijos, kokias ta 
organizuoji, patarnauja komu
nistams ir kenkia Lietuvoje (ne 
jkupaoteje) lietuviams”. Reiš Į 
kia, aš dirbu komunistams. į

Pasiteiravus, iš kur tokias ži- į 
nias gavęs, sakėsi pasikalbėjęs 
su geru pažįstamu, atvažiavusiu Į 
š Lietuvos, ir jis jam viską iš
pasakojęs. Tas "išminčius” bu-
vo alkoholikas ir del los prie
žasties nzlaiku mįrė, tad ir jo 
pavardės neminiu. Be to, pasta
rasis tautiniams reikalams nei 
cento neaukodavo.

Tuo metu nekreipia dėmesio 
I į girtuoklio šmeižtus, nes lietu- 
i vių visuomenėje jis autoriteto 
jau neturėjo. Vėliau, kada jūri
ninkas Simas Kudirka mėgino 
siekti laisvės ir nuo rusų laivo 
nušoko į Amerikos laivą, ir vė
liau, negavęs politinio pabėgėlio 
globos, vėl rusams buvo gra
žintas, • žiauriai surušlas iki są-j 
monės netekimo, Amerikoje ir 
Kanadoje buvo ruošiamos de
monstracijos prieš rusus.

Taip pat buvo ruošiamos de
monstracijos ir tada, kai V. Si- 
mokaitis mėgino, nukreipti lėk
tuvą į Švediją, siekdamas lais-j 
vės, nepasisekus žygiui buvo 
nuteistas rusų mirties bausmė. 
Tuo metu laisvojo pasaulio lie
tuviai skubiai organizavo de
monstracijas prieš rusus, reika
laudami panaikinti V. Simokai- 
čiui mirties sprendimą, šiose 
demonstracijose dalyvavo visa 
eilė rusų pavergtų tautinių gru
pių ir valdžios atstovų. Per de
monstracijas buvo sakomos kal- 

Kanados Lietuvių bos prieš rusus komunistus už 
vykdomą žiaurią priespaudą ir 
teroro veiksmus. Kaip ‘ tik tais 
metais buvau B-nės pirm, ir 
teko organizuoti visas demonst
racijas; diečnant -S?-Kudirką' ht 

-V. Simokaitį. Darbas buvo sun
kus ir, nežiūrint “išminčių” 
trukdymų, demonstracijos buvo 
sėkmingos, nes jose dalyvavo į 
visa eilė rusų pavergtų tautybių i 
atstovų, laikraščių reporterių ir ! 
valdžios atstovų.

Paklausiant V. Valatkos, dir
busio per 10 metų okupuotoje 
Lietuvoje rusų saugume, jam 
išdėsčiau apie ruoštas demonst-' 
'racijai ir pasiteiravau, ar yra 
tiesa, kaip kai kurie ateiviai - 
pabėgėliai pradeda skelbti, kad 
tokios demonstracijos patarnau
ja tik komunistams ir kenkia 
okupuotos Lietuvos lietuviams. 
Vidimantas Valatka atsakė, kad’ 
bet kokios ruošiamos demonst
racijos prieš rusus komunistus 
yra kenksmingos tik rusams; ir

Natiurmortas. AliejusBail. Pcccviėiūlė

kuo daugiau yra jų ruošiama, 
tuo rusų pavergtiems kraštams 
yra geriau, nes okupantas yra 
priverstas daryti nuolaidų. Dėl 
vykstančių demonstracijų prieš 
rusus, rusai labai jaudinasi, nes 
jos kenkia rusų skelbimams, 
kad pas juos visi yra patenkin
ti, tikras rojus. Patarė daugiau 
ruošti prieš rusus dcmonstraci- 

j jų. Be to, pareiškė, kad rusu 
} saugumas, siųsdamas į užsienį 
agentus, duoda įvairių nurody
mu, kaip trukdyti visas prieš ru
sus vykdomas demonstracijas. 
Leidžiamos kalbos, kad ruošia
mos -demonstracijos patarnauja 
komunistams, yra rusų agentų 

j darbas, kuriems yra įsakyta 
silpnos valios lietuvius, suklai
dinti. Tokius lietuvius rusai lai
ko ketvirtos klasės peopagapdis- 
tais, neoficialiai dirbančiais- ru
sų naudai. Tie “pa trintai” -lietu
viai, kurie skelbė 5-tos kolonos 
šūkius, jog demonstracijos pa- 

' tarauja tik^ komunistams”, ne
galėdami manęs: sukompromi-

| tuoti lietuvių visuomenėje, pra-. 
! dėjo mane- šmeižti ukrainįečįą^rauja..

veikėjams, kad neprisidėtS-pfte ' ’ (Bus daugiau)

JUOZAS PRONSKUS

PARUSNIO JUNGTINĖS VALSTYBĖS
Prūsų seimas, konstitucija ir laisvės apsauga

(Tęsinys)

tik pilis buvo pastatyta,Vos
kaip naujasis “brolių” ordinas

ruošiamų demonstracijų, nes aš 
esąs komunistų agentas. Išgirdęs 
iš ukrainiečių veikėjo J. Sta- 
šinsky toki išsireiškimą, paju
tau "širdyje skausmą. Jis pami
nėjo ir to lietuvio, kilusio iš 
Vilniaus krašto, pavardę, kuris 
vedęs lenkę ir savo vaikų į lie
tuvių tautines šventes nei karto 
nėra atsivedęs, nes vaikai nekal
ba lietuviškai. J. Stašinsky (uk
rainiečių veikėjas), su kuriuo 
teko daug bendradarbiauti ruo
šiant demonstracijas prjėš ru- 

s’suš, išsireiškė, kad tokiu šmeiš-’ 
tu netiki ii- stebėjosi, kad,-be
damas Vilniaus krašto, lietuvis; 
nutautėjo,-Apmoka /lenkų klubui 
nario mokestį ir š.u jais bend-

jos viengenčių, nutraukė atker 
t šyli Panieranijos kunigaikš 

čiams už draugystės išdavimą 
į ir‘Visoj šaly išnaikinę vienuoly- 
i nūs bei surinkę vienuolius par
sivarė teismui. Atrodė, kad lais
vė ir nepriklausomybė buvo ga 
Ritinai apginta. Bet vyskupo 
Kristijono piktas genijus -sugal
vojo parsikviesti iš Italijos visą 
teutonų riterių arba kryžiuoc’ų 
ordiną. Mazovijos Konradas, 
trokšdamas už bet kurią kainą 
išsilaikyti, suteikė teutonų ordi
nui plačiausias teritorijas ir vi
sas privilegijas, ir 1230 metais 
prasidėjo tikroji kryžiuočių ga
dynė. ..

Kaip išnaikinti getvinziai
Dn Latham sako, kad getviri- 

giai arba getai ir prūsai tai yra 
dvi tiesioginėj lietuviu tautas, 
kurios buvo' visiškai išnaikin
tos. Getvingių teritorija buvo 

. j tarp prūsų, lietuvių, lenkų ir 
rusų teritorijų. Jų tikroji žemė 
buvo dabartinės Baltstogės ir 
Augustavo apskritys ir siekė į 
rytus Pinsko ir Pripeties upės 
aukštupio, o į pietus siekė toliau 
už Valuinijos; vakaruose jie ne
turėjo sienų su . savo viengen
čiais prūsais, ir kaip dr. Latram 
savo introdukcijoj į Horae -Fe- 
rales sako, bendru vardu getae 
arba getai jie siekė upių Vislos, 
Ūdros (Oder) ir Labos (Elbe). 
Pietuose nuo getų arba getvin
gių Tacitus mini vėl gotus 
(Got, Get, Gut, Yotsh).

Getvingius svetimtaučiai va 
dino įvairiausiais vardais: Jacui- 
tae, Jatuitae, Gzeswe$ii, Terra 
Gzeswesia, Gzetwintzitae, Get-
svinziti, Getwezitae, Jetwesen,.

Jaswingi, Jacuingi,

Į

veikėjams, kad neprisidėtfĮ-pbi

Aleksas Ambrose,
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Atdara šiokiadieniais nuo ‘

pradėjo puldinėti Kulmijos pa
kraščius, kiekvieną kartą parsi
varydamas pagautų žmonių, gy
vulių ir prisiplėšęs turto. Prūai 
iš pradžių nustebo, matydami 
naujus keistus šarvuotus žmog
žudžius, bet juo giliau į kraštą 
“broliai” savo plėšimus ir žudy
mus plėtė, juo didesnėmis ar
mijomis rinkosi prūsai, ir su ne
palyginamu narsumu išvalę Kul- 
miją, pradėjo artintis paties tų 
plėšikų lizdo naikinti. Riteriai 
skubiausiai pasišaukė Konradą 
su visa jo armija į pagalbą, ir 
lies Strasburgo pilim įvyko mū-j Jacwingi, 
šis., Mazovijos armijoms vado- Jazcwingi, Jacwingi, Yatwiagi, 
vavo patys riteriai. Kruvina ir 
žiauri kova tęsėsi dvi dienas. 
Konradas leidosi bėgti, ir prūsai 
išmušė daug jo armijos ir visus 
riterius, kad vos 5 gyvi beišbė
go. (Vęigt:- Geshichte Preuss). 
Sunaikinę Dobrinės brolius ir 
Konrado valstybę, prūsai, pade
dami Pameranijos ir Pagezani-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

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

Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKAI 
ATEINA LIETUVA

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 
, ir patarė mums toliau studijuoti.

| r”’ ' T K*Ina |25. Kieti virieliM. Paštas £2.

NAUJIENOS
R ** 1739 S. Halsted St. Chicago, IL 50608 ~

buvo pakelta kiekvieno ranka 
(žinoma, su kartu ir kryžium).

Istorijoje žinoma, kaip Mozū
rų arba Mazovijos kunigaikštis 
Konradas, tas pats, kuris psr- 
kvietė kryžiuočių ordiną prū
sams ir lietuviams naikinti, 
124(5 metais drsuge su Galicijos 
(Haliė) kunigaikščiais Vasilko 
Rcmanovičium ir Danielium da
rė invaziją į Getvingijų, ir ki
tais, 1218 ir 1251, metais su tais 
paičais ir ikilais talkininkais 
plėšė tą kąa|,tą. Tose invazijose 
jau aktingai dalyvavo ir teuto
nų ordinas arba kryžiuočiai, 
kurie Konradui mielai taikinėjo 
jo plėšimuose.

1254 m. Galičo kunigaikštis 
Semovit "užleido” kryžiuočiams 
šeštąją Getvingijos dalį, spėja
ma, kad tai buvo dalis Sūduvos 
(Sudavijos). 1255 m. vėl Mazo
vijos ir Galičo kunigaikščiai su 
talininkais niaurojo Getvingiją.’ 
Su kokiu sėkmingumu, nėra 
tikrų žinių, bet galima spėti iš 
to, kad 1256 metais popiežius 
Aleksandras IV paskelbė, jog 
nedidelis skaičius getvingių "sa
vo noru” atsivertę j katalikybę, 
todėl popiežius juos savo aktu 
“pavedė” Braslavo vyskupo ir 
teutonų vyčių arba kryžiuočių 
"globai”, o tuo pačiu metu pa
skelbė karą likusiai Getvingiją? 
ir drauge visai Lietuvai.

j Tuose karuose iš Lietuvos .pu
sės jau dalyvavo did. kunigaikš
tis Miadaugaš, ir kryžiaus tal
kininkams buvo pasidarę visai 
riestai, tačiau tuo pat laiku at
plūdo mongolai ir įsibrovė į Lie
tuvą, Getvingiją U Galiciją (tai 
yra į Lenkus). Galicijos kuni
gaikštis Vasilko - Romanovičius 
susijungė ,su mongolais į talką 
prieš Lietuvą, norėdamas savo 
kunigaikštiją tuo būdu apsau
goti. Užtat sužinome, . kad 1264 
metais getyingiąi, vedami savo 
narsaus vado Komaf (Kamai- 
či.o),. užplūdo Liublino kraštą. 
Bet čia po kelių mėnesių, lenkų 
karalius Boleslovas Smarkusis 
getvingius sumušė ir .patį Ka- 
maitį užmušė., Getvingiai buvo 
lenkų labai žiauriai nuplėšti ir 
daugumas jų išskersta.

■s Nors lenkai skelbia, kad Bo
leslovas, išnaikinus getvingius, 
bet Istorija sako, .kad-kiek vė- 
liąu jie,/vedami :$avo..riaršrų va
dų Mintėlos, šnurpio, Mudeikio 
if Pestito,- smarkiai gynėsi-.nuo 
rusų kunigaikščių Leve, Vladi-

Yatwiazy, Yatwiagove, Getae, 
Yazygės. šiandien belikę^ tik 
vietovės ir daugelis kaimų, ga
vę vardus iš getvingių vardo, 
ir kapinynai, lenkų vadinami 
“Mogilki Yadzwingdowskie”, ir 
kaip dr. Latham mini, dar apie 
Gardiną gyvena keli kaimai, 
kurių gyventojai kalba skirtin
ga nuo lietuvių ir slavų kalba ir 
yra tų getvingių vieninteliai li
kučiai.

Getvingius^ išžudė lenkai 4r 
i kryžiuočiai. Jie niekuomet 
krikščionybė^ nepriėmė ir ’Sve- 
timtaučių minimi kaip atkaklūs, 
pagonys, nors dr. Latham, pasi
remdamas jų - gyvenimo būdu, 
juos vadina puikiais žmonėmis j 
(brave people): todėl, anot, to miro ir Mstislavo, 1272 rr. ’ * 
pities dr. Latham, prieš juos (Kūkelta j-penktą puslapį)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• UTekATORA, lietuvių , Htoraf(Iros, rąeno moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine< 
Krėvės, Igno SlapeBo, Vinco Maciūno, P. 7ciniko, V. Stsnkof, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiaus ir T» 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis & 
M. K. čiuriionio. M. šfleikio, V. Kašubai, A. Rūkitelės Ir A. Varžto 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik 83,

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojot Ir to« 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainy 
šventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais durim enimiž 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VTENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy- 
tss Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygs

Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės B 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomfls kiekvienam 
UetuviuL Leidinys fliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
ritovardžfų pavadinimai Ir Jrj vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pmd. knygoje yra Ryt>rūstų lamėkpls. Kairą. ?*.

> KĄ LAUMĖS EIME, rašytojo* Petronėlės Orintaifės at<U 
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas nepulk. Lietuvoje Ir plr» 
maišiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik E3. I

• JuLTUS JANONIS, poetas Ir revolioctonleritsa, nesnpr**- 
tu Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politūroje; tik t« 
Jurgio Jaiinako knygoje apie Jntiau* Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtą jj galima pavadinti kovotoju ui Jmogatn teisiu 
Knyga yra didelio formato, 265 pualapiij, kainuoja M.

> 8AXIKINIS NOV EJLĖS, 5L Zoečenko kūryba, J. Valaffie 
vertimo. N* prf. yra 40 «<— x.a'-a H.

Knygos gsūnamo< Naujienose, 17» So. H*’«W lt, Ch'-n-._ 
HZ arWAt. ebtakavt jrM*S lairr; MNtnfhnc ■a.Mrr-r*.
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Muravjovas - Korikas
Minėdami lietuvių spaudos draudimo sukaktį, ma

tėme, kad lietuvišką spaudą Lietuvoje uždraudė ne Mu
ravjovas, pagarsėjęs Muravjovo Koriko vardu, bet caro 
generolas A. Kaufmanas.

Caras atsiuntė generolą Michailą, Mikalojaus sūnų, 
Muravjovą Į Lietuvą ne lietuviškos spaudos drausti, bet 
1863 metų sukilimui malšinti. Gen. Muravjovą siuntė 
ne Į Lietuvą, bet Į Rusijos Šiaurės Vakarų kraštą, kuris 
apėmė žymiai didesnį plotą ,negu buvo apėmusi Pirmojo 
pasaulinio karo pabaigoje pasiskelbusi nepriklausoma 
Lietuva.

Lietuviai kelis -kartus, buvo, sukilę priešu rusus, bet 
niekad tas sukilimas rusams nebuvo įvaręs tiek daug bai
mės. 1863 metų sukilimas sukrėtė visą Rusiją, todėl jie 
ir atsiuntė į Vilnių gen. Muravjovą ir davė jam nepa
prastai svarbius įgaliojimus.

-Caro teismai, -palyginus su kitų valstybių teismais, 
nebuvo tokie žiaurūs, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo. 
Žiaurumai prasidėdavo, kai caras įgaliodavo savo bend
radarbius nekreipti dėmesio į veikiančius įstatymus ir 

Geisdavo, savo ištikimiesiems žiauriai elgtis, nesiskaitant 
su veikiančiais teismais.

'M. N. Muravjovui, vos įžengusiam į Vilnių, nebuvo 
jokio reikalo svarstyti grafo Flaterio bylą. Jis buvo nu
teistas mirti. Flateris turėjo teisę kreiptis į aukštesnę 
instanciją ir prašyti, kad jį išteisintų, galėjo prašyti carą, 
kad jam tą bausmę sumažintų, bet Muravjovas patvir
tino mirties sprendimą ir atėmė nuteistajam teisę kreip
tis Į aukštesnę instanciją.

Dar žiauriau gen. Muravjovas pasielgė su kun. Sta
nislovu Išora. Jaunas kunigas, maištininkas, rusų teismo 
jau buvo nuteistas. Perskaityti 1863 metų sukilėlių atsi
šaukimą žaludkų bažnyčioje, pamokslo metu pasisakyti 
už atsišaukime keliamas mintis, o vėliau iš bažnyčios 
išeiti pas sukilėlius į miškus — dar didesnis nusikaltimas. 
Bet tuometinis rusų teismas atkreipė dėmesį į jauno ku
nigo drąsą ir garbingą elgesį. Kun. Išora, patyręs, kad 
Žaludkų parapijos klebonas yra suimtas už- jo padarytą 
nusikaltimą, grįžo iš miškų, atvyko į teismą, prisipažino,

kad jis perskaitė atsišaukimą be klebono žinios. Caro 
valdžia be pagrindo buvo suėmusi kleboną, tai jis pats 
savo noru atsidavė teismui, prašydamas jį bausti už nusi
kaltimą ir paleisti niekuo dėtą kleboną.

Teismas taip ir padarė. Kleboną išleido, o vikarui Išo- 
rai paskyrė penkerius metus kalėjimo. Vilniun atvažiavęs 
generalinis gubernatorius Muravjovas tiek buvo pasipik
tinęs teismo sprendimu, kad jis pats paskyrė vikarui Ke
rai mirties bausmę ir įsakė tą bausmę tuojau vykdyti 
Žaludkų parapija buvo Lydos apskrityje, o nuteistas ku
nigas buvo Vilniaus priemiestyje, tai gen. Muravjovas ir 
įsakė jo paties nubaustąjį jauną kunigą sušaudyti Len- 
kiškių, Vilniaus priemiesčio, aikštėje. Muravjovas kunige 
Išores nekorė, bet bet įsakė sušaudyti.

Muravjovas norėjo ne tiktai -Vilniaus gyventojams, 
bet ir visam “Šiaurės Vakarų Kraštui” parodyti, kad už 
drąsą ir nusikaltėlio garbingą elgesį bausmė ne mažini
mą, o tuojau vykdoma. Jam taip pat rūpėjo parodyti savo 
kietą ranką ir tuojau įsakė nusikaltėlį kietai nubausti. Jis 
nenorėjo maištininkams pripažinti jokio garbingo ges4 o.

Vilnius buvo ne viskas. Maištą buvo pakėlusi didelė 
Lietuvos dalis. Gen. Muravjovas nutarė visiems lietu
viams parodyti, ką jis gali padaryti.

Už poros dienų gen. Muravjovas įsakė sušaudyti 
70 metų kun. Zemackį, ir tuojau nuvažiavo į Ibėnų kaimą 
ir jį visą sudegino. Grįždamas atgal į Vilnių. Trakų ap
skrityje sudegino visą šališkių kaimą. Muravjovas Įsakė 
su žeme sulyginti Lukavičių kaimą, 6 prie Baltstogės 
sudegino levaravos kaimą. Muravjovo vadovaujami bau
džiamieji. būriai išvarydavo visus žmones ir galvijus iš 
kaimų ir juos padegdavo.

Muravjovas siautėjo Lietuvoje, bet žmonių jis nekęs
davo. Jis neturėjo teisės liesti kaimų gyventojų. Tiktai 
1863 metų liepos 23 dieną Rusijos caras leido Muravjovui 
be'teismo areštuoti lietuvius ir be teismo, be tardymo ir 
net be apklausinėjimo suimti ir siųsti į Astrachanės, Vo
logdos ir Samanos -gubernijas. Išsiųstų lietuvių žemes 
atiduodavo iš Rusijos gilumos atgabentiems rusams.

Pasipiktinimas Muravjovo elgesiu buvo didelis. Jis 
apėjo visą pasaulį. Protestai .pasiekė carą ir galingesnius 
rusų valdžios slukosnius. 1865 metais Muravjovas buvo 
atšauktas ir paskirtas jau minėtas gen. Kaufmanas.

Gen. Muravjovas pradėjo teisti ir karti 1863 metų 
sukilimo organizatorius. Daug jų pakorė pačiame Vil
niuje, todėl Muravjovas ir gavo Koriko vardą.

Praėjus 80 metų, rusai ir vėl trėmė lietuvius. Tiktai 
šį kartą trėmimas buvo geriau organizuotas. Ištrėmė ne 
kelis šimtus lietuvių, bet tūkstančius.

Išdegintų kaimų ūkininkams Muravjovas leido grįžti. 
Jie galėjo laukuose ganyti savo gyvulius. Miškų sargai 
žiūrėjo, bet nematė, kaip ūkininkai sudegintiems na
mams atstatyti kirto miškus ir vežė namo rąstus.

Tuo tarpu 1940 metais Lietuvą užėmusieji rusai pra
vedė “liaudies seimą” ir pasidarė sąrašus tūkstančiams 
lietuvių išvežti.- Jie vežė ištisas šeimas galvijiniuose va
gonuose. Vežė senius ir vaikus, sveikus ir ligonius, mo
kytojus, karininkus, policininkus ir visą inteligentiją.

Dešimtys mirė pakeliuje. Traukiniui sustojus lau
kuose, lavonus išmesdavo šalia bėgių, žvėrims ir plėš
riems paukščiams. Sibiran išsiųstieji turėjo gintis nuo 
šalčio, sniego ir vėjo ant greitųjų sumestomis sienomis 
ir pečiais. Sušalusius taip pat išveždavo Į miškus.

Po karo vienas kitas grižo Į gimtinį kraštą, bet jam 
būdavo uždrausta įžengti Į buvusį savo ūkį. Komunistai 
paliko lietuviams lietuviškas raides, graždankos nekišo,

Kalifornijos pakraščiuose

DELFINĄ TRIDIENĖ . .

Tenka prisiminti “užpultą” kunigą
(Tęsinys)

Reklamoje įdėtas Pabaltijo 
valstybių žemėlapis ir keletas 
paveikslų iš filmų. (Tarp jų ir 
Stalino paveikslas.) Reklama lie 
tuvių- ir anglu kalbomis. Duo
du kelias ištraukas: “Premjera 
pirmą kartą pasaulyje rodoma. 
Sudaryta iš neseniai surastų vo
kiečių savaitinės apžvalgos ir 
kitų labai retų filmų. Gyvai ir 
vaizdžiai atkurti tragiški Pabal 
tijo tautų. pergyvenimu rusų ir 
vokiečių okupacijos jungė...”

■ Taliau tik lietuviu kalba ma-
žom raidėm parašyta, kad fil
mas apims ne tik okupacijas, 
bet ir pabaltiečių gyvenimą pa
bėgėlių stovyklose, o priede bus
rodoma Klaipėdos atvadavimas 
1923 m. Vieta (Playhouse) ta 
pati ir telefonai tie patys. Data: 
gegužės 11—13 dinomis. (1979).

Tarp kitko reklamos buvo pla 
tinamos ir Jaunimo Centre. Keli 
mano pažįstami rado jas įdėtas 
į J. Centro laikraštėlį “Mūsų 
Žinios”, kurį žmonėms dalino 
P. Kleinotas, S.J.

Žiūrdama į Paramos krautu
vės lange išstatytą reklamą, kad 
š'e filmai bus rodomi ir Chica
nos Latvių Namuose, galvojau, 
kad reikėtų įspėti latvius. Pasi

BRONTUS V. GALINIS

VILNIAUS GETAS 1943 METAIS
.(Iš “Technikos žodžio”)

(Tęsinys)
1941 m. vasarą, vokiečiams okupavus Lietu

vą. bendras žydų skaičius siekė 250.000. Į Rusiją 
spėjo išbėgti tik nedidelės žydų grupės, daugiau
sia žymesni sovietinės valdžios ir partijos parei
gūnai. Tad kaip Lenkijos, taip ir Pabaltijo valsty
bių žydai visa savo mase iš karto pateko gestapo 
žinion ir priklausomybėm Jų naikinimas buvo 
vykdomas kasmet spartyn ir žiauryn. Šio genoci
dinio košmaro pasėkoje, Antrajam pasauliniam 
karui pasibaigus, žydų Lietuvoje bepaliko tik 25 
tūkst., tai yra vos apie lOU. Toks Lietuvoje gyve
nusių žydų skaičius pateigiamas 1959 m. statis
tikoje. Tik neaišku, koks skaičius čia buvo senųjų 
Lietuvos gyventojų žydų ir kiek prisidėjo ateivių 
iš kitų sovietinių respublikų.

Paskutinis dešimtmetis rodė, kad žydų tau
tybės gyventojų skaičius nedidėjo. Nežiūrint na
tūralaus gyventojų prieauglio, žydų skaičius Lie
tuvoje sumažėjo ligi 20,000, pagal 1970 metų 
nurašymą.

VETUVIAI NACIŲ REPLĖSE
Vokiečių-- karui kilus, 1941 m. birželio 

inesio staigu:, i etuvių sukilimas prieš rusiškus 
’ipantns p lengvino vokiečių armijai sku-

kalbėjau su keliais mūsų visuo
menės veikėjais tuo reikalu. Vi
si manė, Kad tai padaryti reikė- ( 
tų, tačiau niekas nebenorėjo iš-‘ 
judinti bendradarbiauto jų su ko 
munistais pragaro. Demonstran 
-tai suprato, kad naciai buvo iš
kviesti pačiu rengėjų, bet kaip 
įrodysi?

Laikas ėjo. Viskas lyg ir apri
mo, tik neužigijo melo ir šmeiž
tų padarytos nuoskaudos. kovo
tojams su komunistų propagan
da. Man.vis rodėsi, kad tarp va
dinamų naujųjų nacių ir komu
nistų yra ryšys. Perskaičiau
daug knygų (Barron, Sterling 
ir kt.), kur tie klausimai liečia
mi. Sekiau spaudą apie teroris-
tų veiklą. Kiek sąlygos leido, se 
kiau ir Europos spaudą. Manot 
nujautimas pasitvirtino: KGB 
tikrai veikia po nacių ir kitų de
šiniųjų ekstremistų priedang- 
Šiom dienom išėjo i viršų, kad 
ir šv. Tėvo užpuolikas Mohmet 
Ali Agca, iki šiol spaudoje figū
ravęs ka^p dešinysis ekstremis
tas. veikė pagal KGB įsaky
mus.

Palyginus su pasaulio įvy
kiais, tos mūsų demonstracijos 
tik dulkelė ir svarbįos tik 
mums patiems, todėl nebebuvo

bet uždarė visus laikraščius, išskyrus pačių komunistų 
leidžiamus. Mokyklose į rusų kalbą kreipiama daugiau 
dėmesio, negu į lietuvių kalbą. Biudžetuose neskyrė 
pinigų lietuvių kalbos studijoms. Kalbininką J. Kazlaus
ką, nuvykusi į Maskvą prašyti lietuvių kalbos katedrai 
pinigų, atlydėjo į Vilnių, o čia po Vilijos ledu pakišo.

Muravjovas sauvaliavo, bet jo negali palyginti su 
Stalino ir Brežnevo sauvale.

biai žygiuoti pirmyn ne tik per Lietuvos teritori
ją, bet ir veržtis gilyn Į Rusijos žemes. Visur ten, 
kur gyventojai negalėjo ar nesistengė sukilti, vo
kiečių armijos Įstrigo arba žygiavo žymiai lėčiau 
ir su didėjančiais nuostoliais.

Sukilimo paskelbtoji laikinoji Lietuvos vy
riausybė skubiai tvėrėsi priemonių įtvirtinti Lie- 

Ituvos suverenumui, palaikyti tvarkai ir gelbėti 
i chaoso padėtyje atsidūrusį salies ūkį. Nuo pat pir- dingusių ar Sibiran išstremtųjų ūkiai buvo per
imųjų dienų nebuvo abejonės, kad tie lietuvių ne- 
priklausomybiniai ir tautiniai siekimai visiškai 
nesiderina su Trečiojo Reicho tikslais ir užgai
dom. Laikinoji vyriausybė nieko negalėjo laisvai 
ir normaliai dirbti, rudmarškinių daliniai ir ges
tapas tuojau kišosi į kiekvieną jos veiksmą. Ne
trukus ji buvo priversta pasitraukti, nes jos vietą 
užėmė iš Berlyno atsiųsta okupacinė nacių vyriau- __ _ ___
syvė, vad. Zivilverwaltung’as, su nacių partijos ‘ jų veikla, 
pareigūnų. Rusijos vokiečiu Adrianu von Ven-./minimai, 

ėtel’nu priešakyje, kaip generalkomisaru Lietuvos 
1 “sričiai”. Pati Lietuva, kartu su Latvija, Estija ir
Baltarusija (Gudija), įėjo į didelę nacių formuo- |reikalingos karo ir bendruomeninių statybų darbo

vilties tą nacių dalyvavimo mis
teriją išaiškint. Tačau...

Sykį pateko į rankas Vakarų 
Europoje išleistas žinių biule
tenis anglų kalba. Biuletenis iš
leistas šių metų pradžioje. Dė
mesį patraukė trumpa žinutė 
apie du nacių laikais pagamin
tus filmus: “Žydą Ziusą” ir “Am 
žinąjį Žydą”. (Pirmąjį mačiau 
nacių okupacijos laikais. Tai 
šlykščiai pastatytas propaganda 
nis —antisemitinis filmas.) Biu
letenyje rašoma, kad tie du fil
mai karui pasibaigus* buvo kon
fiskuoti ir perduoti Vak. Vokie
tijai. -Manoma.- kad Sov. Sąjun
gos filmų agentūra Sovexport- 
.fitau turi kbpijas "ir tuos :filmus 
gamina, nes jau daug metų, kai 
bolševikų okupuota Rytų Vo
kietija filmus, išverstus -i anglų 
kalbą, parduoda arabų kraš
tams. Jungtinėse Amerikos Vai 
stybėse tuos rfilmus_platina kom 
panij a, • pasivadinusi . Intern u- 
iional Historic Films. Kompa
nijos menedžeris —lietuvis Pet
ras Bernotas!

' Komentarai nebereikalingi... 
Misterija paaiškėjo... Aiškėja ir 
kitų “kultūrininkų” veiklai...

Minėtarpe paskvilyje “Gyvo
sios Lietuvybės Griovėjai” ra
šoma: “...demonstracijos buvo 
visiškai ne vietoje ir ne laiku...” 
Demonstracijos buvo vietoje ir 
laiku, net pavėluotas, nes lietu
viai yra nežmoniškai kantrūs. 
Tie keli šimtai žmonių buvo tei
sūs ir drąsūs. Tiesa, jie bendra
vimo su komunistais nesustab
dė, bet parodė, kad ne visa lie
tuvių visuomenė eina gėdingu 
keliu ir ne visa visuomenė yra 
už gėdą atsakominga. Mūsų 
veiksniai VLIKas ir ALT a daro 

^Nukelta į

imperijos žemėmis ir bus apgyvendintos karą lai- vienokias ar kitokias statybas, 
mėjusiais vokiečiais. Dalis vietinių gyventojų gal 
bus palikta, jeigu jie bus ištikimi Vokietijai ir 
sutiks greit suvokietėti, o kiti bus iškeldinti to
liau į rytus, o žydai turės būti visiškai sunaikinti, 
pirmiau už kitus.

Pagal tą planą viskas ir buvo tuojau pradėta 
palaipsniui vykdyti. Dvarai, stambūs žemės ūkiai,

• imti tiesioginėn vokiškų bendrovių žinion. Taip 
pat visos ūkinės Įmonės, stambesnės prekybos ir 
pramonės šakos perėjo vokiečių priežiūron ir kon
trolėm Tam tikslui buvo paskirti įmonių “patikė
tiniai” — Treuhaenderiai.

Pirmiausia tokius “patikėtinius” gavo stam
biausios Įmonės, kaip Pieno centras, Lietūkis, Li- 

•nas. Maistas ir panašios. Statybinės bendrovės ir 
, su kuriomis yra surišti šie mano prisi- 

Jminimai, buvo laikomos mažiau pelningom (ka- 
Idangi jos prekių savo sandėliuose neturėjo, tai 
’nebuvo galima jų apiplėšti), bet jos buvo labai

jamą koloniją rytuose, vardu “Ostland”, kurio 
reichakomisaro titulu buvo paskirtas, lietuviams 
lig tol mažai girdėtas šiaurinės Vokietijos aukš
tesnis nacių administracijos pareigūnas Hein-, 
rich’as Lohsė.

Nuo tų “antžmogių” veiksmų ir malonės pri
klausė Baltijos tautų likimas, kasdieninis gyve
nimas ir gyvybė. Nebuvo labai slepiama, kad šios 
teritorijos numatytos paversti didžiosios nacių

atlikimui. Tad ir jos tuojau pateko nacių okupa
cinės valdžios kontrolėn.

STATYBOS bendrovei okupacijos pradžioje 
patikėtiniu buvo paskirtas vokietis Ratneris. bet 
vėliau, 1943 m. rudenį, jis buvo išsiųstas į Ukrai
nos frontą. Mūsų bendrovė, laimei, buvo tartum 
pamiršta ir liko be vokiečio viršininko. Tačiau 
eilė vokiečių Įstaigų mūsų nepamiršo ir dažnai 
iš bendrovės reikalavo, 4

STATYBOS bendrovė savo centrą turėjo 
I Kaune, o skyriai buvo Kaune, Vilniuje, Šiauliuose 
i ir Panevėžyje. Vilniuje viena iš karinių vokiškų 
i Įstaigų, kuri labai kišosi Į bendrovės darbus ir 
l reikalavo patarnavimų, buvo vad. Ruestungskom- 
jmando (ginklavimo dalinys). Jos viršininku Vil- 
jniuje buvo kapitonas Klueppel’is, savo metu prieš 
i Antrąjį pasaulinį karą pasikeitimo principu atli- 
jkęs stažavimą Lietuvos penktame pėstininkų pul- 
;ke, anuomet dar tik leitenanto laipsniu. Tuomet 
jis buvo pramokęs pakenčiamai lietuviškai, bet 
dabar okupacijos sąlygomis slėpė savo mokėjimą. 
Tik vieno priėmimo metu, kiek daugiau išgėręs, 

■staiga užsimiršęs, prašneko lietuviškai. Tad jei 
1 kas anksčiau galvodavo, jog šis vokiečių pareigū
nas tesuprato tik vokiškai, tai išsitarus ką nors 
nediskretiško ar nepalankaus okupanto adresu, 
nukentėdavo ar patekdavo nemalonėn.

Kita vokiečių įstaiga, nepalikusi mūsų ramy
bėje. buvo Kultūros ministerija iš Berlyno. Vienas 

I iš jos daugelio tikslų Lietuvoje buvo išplėsti kino 
I teatrus, taigi daugiau jų pastatyti, idant būtų są
lygos kuo daugiau rodyti vokiškų filmų, kino ap- 
i žvalgų ar panašiu būdu stiprinti nacizmo propa
gandą užimtuose-kraštuose, skleisti “naujosios 

legendą, skienyti pavergtoms tautdms 
l Trečiojo Reicho filosofiją. " į

(Bus daugiau) *;
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Tolumoje matyli Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

1

ė
S
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-•

-

TEL. 233-3553 
Service 855-4506, Page 06058

DR. PAUL V. DARGUS 
•YDYTOJAS IĖ CHIRURGAS 

Wee**e*er CeMutMoity kiialkM 
Modifies, direktorių

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina S5. 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite 

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

Minkšti 
pinigus

60603

BQ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DDA — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st SL Tai. 737-5149 

Tikrina aki-S- Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ. PŪSLĖS IK 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Xetvirtad. 5—7 tiL vilt.
‘ Ofise telefone 776-2880, 

RwciMciles teieL; 448-5545

__-Z

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU'.

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Vyras ir žmona tun vieną šei
mą/bet kišenės abiejų yra skir
tingos.

VedėĮi — Aldona D«ulruf
T»IH4 778-1543

šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo &30 iki 9:30 vaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM ' - 

transliuojamo, iš mūšy studljM 
Marqu«tt. Parkas

/1
PERK RAUSTY MAI

Prostatos, inkstų ir šlapumą 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVE. 
St Petersburg, Fla. 3371i

TeL (8132 321-420#

STEPONAS C. LACK IE SŪNŪS
M

TeL: LAfąyetU I MTI

111111111111
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KOPLYČIAS 
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Leidimai — Pilna apdravėt 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-4C63

Apdraustas perkreurtymet 
Ji įvairiu etstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-lStt arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

{LAOUWICX1
2424 WRST 69th STREET REaubHc 7'1211 !

SOUTHWEST HIGHWAY, Filo. Hilu, HL 974-4411 |

715$ So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. IL 60429

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje AagMjųje. iš stotie? 
WLYN, UBO be®# AM,‘veikia sek
madieniais noo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
tinių santraukų. Be to, komenta
rai, munka, dainos, ir Magdutės 
Pasaką šią programą veda Stepo 
oas ir Valentina Minkai Biznio 
reikalais kreipts į Baltic Flonsts — 
fėMų bei dovanų krąūtavę, 5M, Ė. 
grfed&ftr. Šou Boafon, MasiL 02W 
Telefonas Ten pat gau
namo ‘'Naujienos*’, didelis pasi- 
rinkūnas lietuviškų knygų ir Ue- 

tuvišlnj dovanu 

viską, kad Lietuvos byla nebū- i 
tų pasaulio pamiršta. Tai yra 
daug. Ryšiai su ok. Lietuva yra i 
labai riboti, ir jie tokie bus, kpl! 
kraštas bus okupuotas.

Komunzmas, kaip raudonas 
maras, grąso visam pasauliui. 

h Graso ir kraštui, kuris suteikė 
mums prieglaudą. Kiekvieno 
doro lietuvio pareiga su raudo
nuoju maru kovoti kiek pajėgia
ma, kur bebūtume. Nuo 
lio likimo priklausys ir 
tėvynės likimas.

pasau- 
mūsų

r

" PARUSNIO JUNGTINĖS 
VALSTYBĖS

(Atkelta iš 3-čio puslapio)
Vėliau Getvingių kunigaikštis 

’ Skumandas, susirinkęs didelę 1 
armiją iš lietuvių, rusų ir toto
rių, išžygiavo lenkams atkeršyti, 
bet buvo užpultas lenkų talki
ninkų kryžiuočių didžiojo mist- 
ro Mongoldo, nugalėtas ir pa
krikštytas krikščioniu. Tai atsi
tiko 1280-1290 metais. Dr. Lat
ham sako, kad Skumandas buvo 
pirmas : getvingių kunigaikštis, 

j kuris mirė lovoj, bet už tai jis 
buvo ir paskutinis istorijoj... 
Vėliau Getvingiją buvo užėmęs 
Lucko kunigaikštis, 
1320 metais Lietuvos kunigaikš
tis atėmęs ir su Lietuvos vals
tybe sujungęs.

(Pabaiga)

iš kurio imta.

Nuo
1914 metu

ii

Midland savings crpiar* 
nauja taupymo u narni; 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi 
ateitvie.

Sąskaitas apdrabsto? 
iki 5100,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 6O62’> 

Te’ 925-7400
9929 SO. MAXLtM 

Bridgeview, IL 60451 
TeL 598-9400

MIDLAND
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

Dog’s Life
SOME CHICAGO MOTOR CLUB ~nP3 ON UAL. WWM0HSEVSE

THE AGING DOG'S HEARING 
AND EYESIGHT OFTEN BECOMZ 
LESS ACUTE, BUT OLD FIDO 
DOES NOT ŠUFFER. HE

_ SUPERB SCENTING ABILITY 
THE ONE SENSE LNAFFECTSD

WWT&WKE

Rocxater JND 5N0W-MOTW 
CHEMICALS CAN IRRITATE.
ADGMiSFWMSANO PVB4 * 
PAKL BtM SICK WHEN HC. 
UOS THEM OFF. SPONGE 
BOKSERI PAWS WREN 
HE COMES IN FROM A 
WERWALK.

Butkus-vasaitis. ;----
T<: OLympic UM|

IŠ BALFO VEIKLOS

I

Visos gegužinės koordinato
rius ir vadovas buvo Apskrities 
valdybos p-kas Stasys Vanagū- 
nas įėjimo į gegužinę vadovas 
arba kontrolierius buvo Juo
zas Blažys. Jo teigimu, geguži
nę aplankė virs 700 žmonių. Ka
vinei vadovavo Vida Baleišytė 
ir V. Pavilčius. Laimės šuliniui: 
Birutė Jasaitienė ir Kostas Bru
žas. Didžiajai loterijai: Juozas 
Mackevičius, virtuvei: Elena Pa 
jedienė, p. Stašaitienė ir p. Ja
nuškienė. Maisto supirkimui ir 
barams vadovavo K. R. Kasos 
rekalai ir piniginis atsiskaity
mas buvo pavestas valdybos iž-

BALFo Chciagos apskrities! 
valdybos posėdis įvyko š.,m. lie' 
pos 31 d., 2558 W. Lithuanian 
Pplaza Court. Posėdį atidarė ir 
jį pravedė valdybos pirmininkas 
Stasys Vanagūnas, sekretoriavo 
— Grožvyda Giedraitytė. Posė-’ 
dyje dalyvavo beveik visi val
dybos nariai. Darbotvarkė pri
imta be pataisų.
Pranešimą apie įvykusią BAL

Fo Apskrities ir Skyrių geguži
nę (š. m. liepos 18 d. Jaunimo 
Centre) padarė pats pirminin
kas. Nepaisant mažesnių nesklan 
durnų, gegužinė skaitoma labai 
gerai pavykusia.

Valdybos iždininkas Bronius! dininkui Broniui Andriukaičiui. 
Andriukaitis perskaitė labai de-i Mano manymu, visi vadovai sa- 
taiiškai paruoštą gegužinės apy-| vo pareigas athko pasigėrėtinai 

j skaitą, kuri vienbalsiai buvo prij gerai. Visiems jiemš priklauso
mūsų BALFo rėmėjų gili padė- 

Paaiškėjo, kad gautas gana ge- ka. •
ras pelnas. Didžiausią pelną da-1 Reikia pažymėti, kad į geguži- 
vė laimės šulinys. j

Žinau, kad būtų labai sunku 
ir nemėginčiau išvardinti visų 
tų, kurie talkininkavo BALFo 
gegužnei. nes kokiu nors būdu, 
<ką nors praleisčiau. Todėl nuta
riau paduoti vadovavusių kuriai 
nors sričiai asmenų sąrašą.

nę atvyko ir BALFo Centro val
dybos p-kė p. Marija Rudienė. 
Taip pat dalyvavo ir p. inž. An
tanas Rudis.

BALFo Chicagos Apskrities 
valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie kuo nors prisidėjo 
prie gegužinės pasisekimo: vi
siems talkininkams, fantų au
kotojams, visai periodinei spau
dai, radijo valandėlėms ir nuo
širdžiausia padėka visiems atsi- 
lankusiems i gegužinę ir parė- 
musiems šį kilnų šalpos darbą. 
Posėdžio dalyviai išreiškė nuo- 

j širdžią padėką valdybos p-kui 
j St. Vanagūnui, kuris nešė sun

kiausią gegužinės rengimo naš-

Toliau valdybos pirmininkas 
pranešė, kad rudeninio pinigi
nio BALFo vajaus atidarymas 
įvyks rugsėjo 26 d. Šaulių Na- 
miiose, 2417 W. 43-čia gatvė.

Atidarymą ir. uždarymą suti
ko globoti viseims žinomas 
Midland Savings banko prezi-

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

1 
<«

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽL4USIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

dentas Frank Zogas. Padėka p. 
Frank Zogui.

Taip pat buvo parnešta, kad 
1981 m. BALFo leidinys yra jau 
paruoštas ir tuojau bus atiduo
tas spausdinti. Visi atsilankiu- k 
šieji į atidarymą ir Skyrų vai- ] 
dybos gaus šį leidinį.

Posėdžio metu paaiškėjo, kad 
rugpiūčio 29 d. Vyčių salėje 
įvyks Marquette Parko BALFo, 
t. y. BALFO 5 skyriaus gegu
žinė. Pirmininkas Juozas Mac
kevičius nuoširdžiai kviečia vi
sus šioje gegužinėje daly
vauti.

Dalyvaukite gegužinėje ir pa
remkime šį šalpos darbą, nes 
šelpiamųjų skaičius nemažėja, 
bet didėja.
Po posėdžio visi dalyviai (Gro- 

žvydos dėka) buvo pavaišinti 
kavute ir pyragaičiais.

A. R.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

—

2b33 W. 71st Street

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

¥ B f 1410 So. 50th Avė., Cicero
* ‘ Telef. 476-2345

Viena Prancūzijos firma išlei
do svarstykles, kurios, kai žmo
gus sveria daugiau, kaip 100 
kilogramų, groja gedulo mar
šą.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KNOW YOUR HEART
VANCE FUNERAL HOME

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

HELP «OUR BEAR! FUND
* '

Direktorių

Asocisdjof

PETRAS BIELIŪNAS ;
90. CALIFORNIA AVE.

;■

I

FF.ED/W T1P3

DOGS KEEP MORE THAN 
40 SEPARATE NUTRIENTS IO 
ACHIEVE A BALANCED DIET. 
BOWSER WILL GET ALL OF 
T-ESE NUTRIENTS IN A 
HIGH QUAUTY PREPARED 
DOG FOOD.

Suoport Your Lecal iiiiiiijHiiiiiifiiiiiiitimiimimi
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FUmaL Žemi — Pardavimu w ĮUmal, iami —
REAL ESTATE FOR SALI | ; RIAL ĮSTATE- FOR SALE

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
RUOŠIA

JAUNIMO STIPENDIJOS ĮTEIKIMĄ

š. m. rugsėjo 4 d. (šeštadienį) 1 vai. po pietų
LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE,

esančiuose 6422 So. Kedzie Ave., Chicago, HL Įėjimas laisvas.
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

lausko prisiminimų knygutės 
“Gyvenimo kalias”, kuries kaiT 

na atsiimant — $2, paširn — $3.
— Čikagos ir apylinkių liau

dininkų visuotinis metinis narių { 
susirinkimas įvyks spalio 17 d.
11 vai. “Sandaros” patalpose, ’
840 West 33rd St.

nu, pagimdžiusių po 9 vaikus: 
Kaišiadorių rajone — Aldona 
Anuprevičiūtė, Mažeikių rajo
ne — Bronė Milinkytė.Liepos 20 d. Strėvininkuose 

mirė dailininkė ir pedagogė Teo-J 
dora Miknevičienė.

T. Miknevičienė buvo gimusi 
1909 m. liepos 1 d. Panevėžyje.

j Mokėsi Kauno meno mokyklo-|
Į je ir TaikomosiosJr dekoratyvi-j tektų 19) birželio " 21 d. išsiun- 
nės dailės institute, kurį 1942 m.! čįau įvertintą laišką su dukters 
baigė, Įgydama keramikos spe-J gimimo liudijimu į Palanga.' 

— Jūratė Tautvilaitė atliks cialybę. Dirbo Ramygalos vidu-įDeją duktė to laiško su doku_ 
meninę programą Cicero šaulių 1 rinėje mokykloje. 1951 m. su-J 
baliuje rugsėjo 25 d‘eną Šaulių jungus Kauno ir Vilniaus .dai-.l 
namuose. * lės institutus, T.- -Miknevičienėl

DINGSTA LAIŠKAI
\ « _

Tiesos skaitytoja G. Uznikie- 
nė VII. 22 d. rašė:

—Iš 43 ryšių skyriaus (Archi-

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 7KMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į ' A y

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KĄZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

BŲTŲ NUOMAVIMAS 
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

’Aleksandras Kumskis, Chica- 
j gos Lietuvių Demokratų klubo 

• pirmininkas, pranešė; kad lie- 
tuviai pagerbs Cook County 
šerifą Richard J. Elrodą rug- 
sėjo 9 d., ketvirtadienį, Illinois 

' Athletic klube. Šerifas Elrod 
7 jau 12 metų tvarkingai atlieka 

savo pareigas.

— Gyvenimo kelias — tai 
ALTos Cicero skyriaus sekreto
riaus Stepo Paulausko parašyti 
atsiminimai, kuriuose jis aprašo, 
kaip rusai tvarkė Lietuvos poli- 

| ciją ir lietuvių areštus, kai’ 
1940 metais raudonoji armija 
okupavo Lietuvą. Aprašyti lie
tuvių vargai patekus į Belgijos, 
anglių kasyklas. Knygutė 70 psL, 
iliustruota, gaunama Naujie
nose.

1951 m. su-mentais negavo.
Ne kartą kreipiausi į centrinį

.. ? paštą,, tačiau iki šiolei jokio kon 
persikėlė dirbti į Vilnių, kur jL. ketaus atsakymo negavau. Kur 
vadovavo keramikos\katedrai. į ** «

Nuo. 1948 m. T. Miknevičienė 
nuolat dalyvavo meno parodo
se. Jos geriausi darbai buvo iš
statyti net užsienyje: Anglijo-p 
je ir Kinijoje. Ji .daug, prisidėjo; 
prie liet, tautinės keramikos vy
stymosi. . .

Melnikas ir Draugo redaktoriai 
pasišovė ginti. Tik man gaila tų 
Draugo redkatorų, kurie kaip 
tas vilkas vis apsižiūri, kad uo
dega jau ir įšalusi... Kam leistis 
į tokias avantiūras, kurios metų 
metams užtraukia neatšaukia
mą . pasmerkimą. Nebent pats 
rašantysis ir visa redakcija yra 
mirtinai to paties plauko, kaip 
ir ginamoji tema.

Dauguma mūsų visuomenės, 
daugiau ar mažiau, tiki į Dievą 
ir pagarbiai žiūrį į katalikų baž
nyčios skelbiamas tiesas, o gru
bus paniekinimas to, kas alto-
riškai šventa giliai užgauna nėtl 
ir netikintį, jeigu jis turi giles
nio išsiauklėjimo. Tik marksis
tinio sukirpimo ateistams vis
kas galima — iki šlykščiausio 
purvinumo. Viskas...

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

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

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street -

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI, 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greitu 

s. garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Aire, 
Tel. 927-3559

eškoti dingusio laiško?
(Eur. Lietuvis)

JAUGIA VAIKIŲ MOTINŲ 
APDOVANOJIMAI

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

Liability apdraudimas pensiniu 
kims. Kreiptis: ?

A. LAURAITI! j
U45 $o. ASHLAND AVI. .*

~ ; TeL 523-8775 • į

. — Naujienos yra gavusios ke
lis egzempliorius Stepo Pau-

Pavergtoj Lietuvoj
MIRĖ MIKNEVIČIENA

MELNINKUI PARINKO 
GARBINGĄ VIET&

Perdaug garbinga vieta parink- 
} ta p. Melnikui parašiusiam te

mą. “Kaip suprasti eilėraštį”. 
(Draugas, 82. 8. 21).

y Nereikia būti labai gudriam 
[ suprasti, kas jam iššaukė reikalą

Birželio 29. d. valdžios įsaku,. *ia tema parašyti. Nors pavardė 
Lietuvoje apdovanotos ordinais neminima (ir aš neminėsiu), 
ir medaliais 202 daugiavaikės’ bet'retai rasite spaudos mėgėją, 
"motinos. Tarp apdovanotųjų kuris nesuprastų, kas čia gina- 
“Motinos šlovės” I laipsnio or
dinu yra tokios pavardės moti-

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

ENERGY 
WISE

ma.
Ginama, kas jokiu būdu neap

ginama. Visos Čikagos voverės 
puikiausiai supranta, ką p. P.

. -------- -—- . ------------- ----------

- 118-to i apylinkėj moteris turi 4 kam-; 
barių butą ir pageidauja rasti kita- 

Pagal P. Melniką, poetas, vis moteriškę, sutinkančia gyventi tame 
tolyn eidamas, gali užsukti irų 
tualetą ir pristatyti poezijos geri 
bėjams visą jo atmosferą, bet 
pagal jį pateisinimas iš anksto, 
kad vargšas poetas turėjo per 
daug žinojimo. \

Deja ir šventame rašte Šv. Po
vilo žodžiai,. “Visa man leista, 
bet ne visa dera” (1 Kor. 10, 22- 
23), buvo pasakyti ne tik mir
tingiesiems, bet be išimties ir 
mūsojo laiko didiesiems kultū^ 
rininkams.

pačiame bute.
Skambinti 7334283

BRIGHTON PARKE išnuomo-: 
jamas 3 kambarių butas. Skam
binti 247-0582 arba.247-1804.

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

ARVYDAS KIEIA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

REPAIRS — IN GENERAL 
' Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO ! 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS •

BEI KROSNIS. i 
Herman Dečkys

Tek 585-6624

PardaviniM ir Taisymui ■< 
2*46 W«f f*th SfTMt t 
TeL REpublk 7-1941 5-

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —S3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

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

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

Orjanizt earpooU M
Mve gMoUne. į
Don’t bt t Box

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yri seniausia, dldtausir ir turtingiausia lietuvio tematinį ©r 

iaaiiadja, lietuviam. Ištikimu! tarnaujanti jau per 32 metus.

, SLA — atiteks kultūrinių* darbai, gelbsti tr kitiems, 
dubus dirbi.

SLA — išmokėto daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudę savo nariams.

_JSLA.— 1P^raucffla pigiausiom^ kainomis. >• a neiečio
* tiuia patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu dreugax ixi. 
SuaiTienijlme apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdr&uda — Endown>enk 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui. cetosndaK 
inkštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

1LA — vilkus apdraudžia pifcia terminuota apdriuda: už 
$1,000 apdraixiof rūmą temoka tik $3.00 metama

ELA — kuopu vyra rlsoaę lietuviu kolonijose. Kreipkite 
1 savo apylinkės SLA kuopn reikėjus jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

MISCELLANEOUS
Įvairūs dalykai

kurie tno.

doleri!

pelrcu zu

ASTROLOGIJA IR KORTŲ į 
SKAITYMAS — Astrological- ' 

Tarot Card Readings
S10 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Naujai pasirodžiusi
V DR. ANTANO RUKŠOS

V

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia > 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka 
k KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)

Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 T'”'

Galite kreiptu tr tiesti! 1 SLA Centre-.

UrTKUANIAM ALLIANCE OP AMERICA

“LIUCIJA”
!

Miko šileikio apsakymu knyga J 
‘'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. EL 60629.

Siuntiniai į Lietuvą, 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 405? Arches Avanse, 

Chicago, HL 60532. TeL YA 7-59M

INCOME TAX SERVICE . 
4259 S. Maplewood, TeL 254-7450? 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes prt j 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zeeefia, A»e»rf . 
ntStVi W. 95th M

60641 . 42<-M54 K
Con-r -• •

TbL (Iii)

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
1 .

Naujienose galima gauti nepaprastai Įdcmius gydy
tojo, viauomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimna.

t ' . ■ . • ’■■

Dr. A. Gusaett — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____________..._________ _

Dr. A. J. Gusseu — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gnasen — 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 fflaidoma.

18.00

83.00

82.00

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi 
formomis^

Knyga su formomis gauni 
ma Naujienų administracijoj/

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai- ryto iii 6 vaL vakaro. 

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

advokatų draugija

S* Y0 I

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI "NAUJIENOS“ (

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė. 
Chtceęo, I1L 60629

Tel.: 778-8000

ITlf B*. HALRTKD 8T, CHICAGO, IL IMM

f 6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Friday, Aujuit 27, 1982




