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LIUBLINE LENKŲ GENEROLAI 
. NUŠOVĖ DU PROTESTUOTOJUS

. DARBININKAI KETURIAS VALANDAS VARŠUVOJ KOVOJO 
PRIEŠ GERAI GINKLUOTUS LENKŲ KARIUS

. VARŠUVA. — Lenkijos kari- sužeisti. Kareiviai tuojau gavo 
nė vadovybė pasiruošė paši- (įsakymą pasitraukti iš aikštės ir 
priešinti Lenkijos . darbinin
kams, ; pasiryžusiems paminėti 
Solidarumo unijos įsteigimo 
dviejų metų: sukak t į ir pareikšti 
protestą .prieš karo stovį, pa
skelbtą grynai prieš lenkus,-nes 
jokia-kita valstybė nėra paskel
busi karo Lenkijai.

Varšuvoj Lenkijos darbinin
kais žinojo, kad pagrindinę aikš
tę saugojo kariai, todėl darbi
ninkai į aikštę nesiveržė.' Darbi
ninkai maršavo pagrindinėmis 
gatvėmis,; iškėlė, plakatus su 
įvairiais obalsiais. ‘ Svarbiausias 
obatsis buvo nukreiptas prieš 
lenkų kariuomenę, paskelbusią 
karo stovį prieš lenkus patrio
tus. ’ ‘ • ?

Kovos ėjo Dancige, 
Nova Hutoje

Visame, krašte ėjo^sųsirėmL, 
mai su kariuomene u* policija. 
Pati: atkakliausioji kova buvo 
Dancige, kur laivų statybos dar
bininkai prieš du metus priver
tė atsiimti, komunistus iš visų 
darbininkų uniįų.^Dancigą vy
riausybė buvo suvedusi daug ka
reivių, . bet darbininkai sudėjo 
daug gelių vainikų prie pamink 
loppastalytt) prieš darbininkų 
sąjungos barnūs. ■

TJarbinfnkai reikatavo paleisti 
Lęšek Valensą, kuris buvusiai 
lenkų vyriausybei padrktavo So
lidarumo unijos sąlygas. Darbi
ninkai nedirbo Dancigo dirbtu
vėse. Jie patarė imtis darbo pa
tiems/ >• kariams,, užėmusiems 
dirbtuves, statyti laivus. Kariai 
buvo pasiruošę šauti j datbinin- 
kus, bet susivaldė.

Demonstracijos vyko štetine, 
Krokuvoj, Nova. Hutos priemies
tyje, Čenstakavoj, žešone ir ki
tuose. centruose. Niekas antra
dienį Lenkijoje nedirbo.

Lenkų karinė vadovybė buvo 
išstačius! kulkosvaidžius dide
lėse aikštėse, bet darbininkai į 
jas nesiveržė. Darbininkai iškė
lė plakatus ir maršavo šoninė
mis gatvėmis. Tada lenkų ka
riai, gavę policijos pagalbą, 
pradėjo praeinančius darbinin
kus laistyti šaltu vandeniu.

Lenkijos darbininkai taip pat 
pasiruošė kovai prieš vandenį. 
Prie dviejų senų automobilių 
jie įsitaisė plačias lentas, kurios 
sulaikydavo švirkščiamo van
dens smūgius.

Liubline sutraukti kareiviai 
paleido kelis šūrius į protestuo
jančius darbininkus. Du darbi
ninkai buvo nušauti, o keli kiti

PAPANDREOU NEGALĖJO 
SUTIKTI ARAFATO

AT£NAI, Graikija. — Jasir 
Arafatas, prieš išplaukdamas į 
Graikiją, pranešė spaudos atsto
vams, kad jis turės progos nuo- į 
dugniai išsikalbėti su premjeru i 
Andreu Papandreou ir kad pats • 
Graikijos premjeras jį sutiks ! 
uoste. ' 1

Arafatui atplaukus į Pirėjaus į 
uostą, jį pasitiko ne premjeras į 
Papandreou, bet vicepremjeras. - 
Uoste graikai neiššovė 12 pa
trankų, kurių Arafatas laukė. 
Vicepremjeras pasveikino Ara
fatą ir pąsakęs, kad premjeras 
tuo momentu labai užimtas ir 
negalėjęs Arafato sutikti uoste. 
Papandreou vėliau turės .progos 
išsikalbėti su Arafatu.

Tekia žfAia,' iriaty-tį Arafatui 
nepatiko, bet jis negalėjęs nie
ko pakeisti. Vėlesniame pasita
rime su premjeru, Arafatas pa
dėkojo už graikų paramą pales- 
tinieči^ns’/ir, už mandagu pri
ėmimą sužeistųjų, kurių <s^eiką-. 
ta graikai pasižadėjo rūpintis.

NELEIDŽIA PAKALBĖTI
- SU PABĖGUSIU KARIU < . 
į WASHINGTCN/D Ca 
tų korėjoj e? tarnybą, ėjęs Arae- 
rikos karys pateko į šiaurės Ko
rėjos karių rankas. Jam teko 
eiti sargyba pačiame pasienyje.

Šiaurės Korėjos karinė vado
vybė paskelbė, kad eilinis JAV 
karys JoJseph T. White perbė
go demihtarizacijos zoną ir pa
prašė duoti jam tremtinio tei- 

; sę. Veikiantieji įstatymai sako, 
kad kiekvienas karys turi teisę: 
laisvai pasikalbėti su savo gimi- 
nėmis, viršininkais, kurie galė
tų pabėgusį laisvai paklausti,- 
ar jis iš tikrųjų norėjo pabėgti. 
Bet Šiaurės Korėjos karinė va
dovybė neleido su juo pasi
matyti.

JAV kreipėsi į Jungtines Tau
tas, bet šiaurės Korėjos vyriau
sybė atsisakė pabėgusiam ka
riui leisti susitikti su Pietų Ko
rėjoje buvusiais jo viršininkais, 
šiaurės Korėja atsisakė leisti 
bet kam susirikti su atbėgusiu 
tremtiniu, kaip jie sako.

KALENDORfiLIS

Rugsėjo 2: Steponas, Vilutė, 
Gennanda, Brutėnis, Tugaudė, 
Daugėnis, Vandenė.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 7:23.

Diktatorius Caštro nenori >md- 
keti skolų, bet reikalauja pi

giais nuošimtis Amerikos* 
paskolų.
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Diktatorius Castro nelaukė, kol JAV Kongresas paskirs pinigų radijo pra
nešimams; jis pradėjo trukdyti kelioms JAV stotims pranešinėti' žinias.

Sekretorius pirmiausia pasimatė 
su Libano valdžios atstovais 

f t1

— SIRIJOS IR IZRAELIO KARIAI TURĖTŲ TUOJAU 
IŠVYKTI Iš LIBANO, — SAKO SEKR. WEINBERGER

BEIRUTAS, Libanas. — Ant- tiniečiai jų neišsivežė. Izraelitai 
radienio vakare sekretorius ('as- mano, kad minėti tankai turėtų 
par Weinberger karo lėktuvu pereiti Libano vyrausybės ži- 
pasiekė Beiruto uostą ir pareiš- J nion. Libano vyriausybė dabar 
kė, kad jis pirmiausia nori ap-'jų nebeturi. Tankus valdyti* su- 
lankyti Libano vyriausybės na- gtbantieji musulmonai galėtų 
rius ir su jais pasitarti apie nę- užimti naują Libano vyriausy- 
priklausomo Libano reikalų bę. Izraelis, prieš ajdeisdamas 
tvarkymą. Sekretorius džiaugė- Beirutą, norėtų būti tikras, kad 

ginklai bus Libano karo jė
gų žinioje. Jeigu libaniečiai ne
pajėgtų tų ginklų iš musulmonų 
atimti, tai izraelitai mielu noru 
jiems padėtų. všitas klausimas 
dar neišspręstas.

Iš Libano sekr. Weinbergeris 
skris į Tel Avivą, kur jis 
su premjeru Beginu ir 
valdžios atstovais.

Arkivyskupas Marcinkus yra pasiruošęs ■
PARYŽIUS/, Prancūzija, — 

Rumunijos prezidentas Nicolae 
Ceausescu, išsikalbėjęs su savo 
žvalgybos viršininku, sutarė, 
kad atėjo laikas nužudyti du ru
munus rašytojus, gyvenančius 

ir rašančius prieš 
Ceausescu vyriausybę.

Rumunų žvalgybos puikiniu

atsakyti į visus jam statomu^ klausimus
VATIKANO ADMINISTRATORIUS RENGIASI LYDĖTI 

POPIEŽIŲ JONĄ PAULIŲ II Į ISPANIJĄ

VATIKANAS. — Paleisti gan- 
dai, kad arkivyskupas Povilas 
Marcinkus, cicerietis, turės aiš
kintis Italijos finnansų ministe
rijai dėl Ambros!ano banko vi
siško bankroto. Tvirtinama, 
kad cicerietis Marcinkus bijąs 
italų policijos, todėl jis ir persi
kėlęs į Vatikaną.

— Arkivyskupui Marcinkui 
nėra jokio reikalo bijoti italų 
policijos ir jam nėra jokio rei
kalo keltis į Vatikaną, nes jau 
kelinti metai jis turi savo butą 
Vatikane, — pareiškė jo sekre
torė. — Arkivysk. Marcinkus 
yra ne tiktai Vatikano banko 
pirmininkas, bet ir viso Vatika
no administratorius. Marcinkus 
turi pilniausią popiežiaus pasi
tikėjimą. Vatikano ir Ambro- 
siano banko operacijos įvyko 
prieš arkivysk. Marcinkaus pa
skyrimą banko pirmininku.

Marcinkus kalbėjosi su Anib- 
rosiapo banko pirmininku Ro
berto Calvi, nes norėjo iš paties 
pirmininko patirti, kokios prie
žastys Ambrosiano banką nuve
dė prie bankroto. Pinigai buvo 
paskolinti kelioms įstaigoms ir 
asmenims, kurie pinigų bankui 
negrąžino, šį pavasarį Calvi iš
važiavo į Londoną pasitarti su 
britų bankais dėl sunkios padė
ties. Londone jfs rastas pasi
koręs.

Italai taip pat paleido gandą, 
kad arkivysk. Marcinkus nega
lįs išvažiuoti iš Italijos. Sekre
torė atsakė,/kad jis visuomet 
gali išvažiuoti. Spalio^ mėnesį jis 
lydės popiežių į Ispaniją, kelio
nėje jis bus popiežiaus asmeni
nis sargas, kaip Msuomet būda
vo kelionėse į užsienį. Italai, ma
tyt, nemėgsta arkivysk. Mar
cinkaus, todėl ir leidžia įvairiūs 
gandus prješjį. Jis yra pasiruo
šęs liudyti italų finnansų minis- 
tėrijos tafWiutojams apie Čalvio 
gantas paskolas, rkai Martiniais 
dal* nebuvo Vatikano, banke. 
Marcinkus jokių paskolų Amb
rosiano bankui nepadarė.

si, kad iš Libano jau išvyko' tie 
ginkluoti palestiniečių daliniai, 

j netrukus išvyks ir kiti karo dą- 
I liniai, o dabar Libano gyvento
jai galės savarankiškai tvarkyti 
visus Libano ūkio, apsaugos, tei
sinius ir kultūrinius reikalus.

Sekretorius, pasikalbėjęs su 
i prezidentu ir premjeru, tuojau 
pasimatė su gynybos ir vidaus 
reikalų ministerial';. .J is palinkė
jo jiems sėkmės rūpintis savo 
krašto reikalais.

Sekretorius Weinberger pasi
džiaugė, kad išplaukia paskuti
niai palestiniečių daliniai iš Bei-

tarsis 
kitais

4 ruto.'Jis pridėjo, kad Amerikoj 
marinai neužtruks nė vienos 
dienos ilgiau. Išsiuntųs. pąksti- 
niečiusr marinai taip pat iš
plauks. Sekretorius pareiškė įsi- 
tjkinimę, kad iš Beiruto išvyks 
ne lik Sirijos kariai, bet ir įzrac

* litai. Libanas turės būti nepri- 
klaicsomąs, kokiu jis buvo prieš 
įvairias*Libane vykusias kovas, 
f pareiškė,

Atvažiavęs Paryžiun, žvalgybos
Meksikos pesas kainuodavo pareigūnas nuėjo į prancūzu* uoJau• • r o r * isvazjuos;< nereiksdattji -jokių

............... ’ prctefizijų4į Libano teritoriją.
r> v. . v. v . . i Kiek kitaip galvoja IzraelioParvziuie gyvenančius rašytojus z \ . . :' : .• v^gvnvbos nnnistens Ariel saro- Gomą ir Tanasę. T- ' • n inas. Jis .nori buh tikras, kad is 

Reikalas pasiekė laikraščio Libano Išvyko ne tik visi pales- 
Le Malin redakciją. Reporteris tiniečiai, bet kad Libano yyriau- 
pimia paskelbė visą istoriją. Syj,ė kontroliuotų visas palesti 

* Tada buvo sušauktas viešas su- 
I sirinkimas, kuriame pasirodė t 
Gomaj Tanase ir žvalgybinin
kas “ZA Kiekvienas papasako
jo, kaip Ceausescu norėjo nu
žudyti abu žurnalistus, liet jam 

J nepasisekė. Už savaitės Ceau-

ŽMONĖS pasipiktinę:
PREZIDENTU PORTILLO
MEKSIKA, sostinė. — Prezi 

dėntas Jose Lopez Portillo tre
čiadienį turėjo pranešti per ra kas, apsirūpinęs pinigais, išva- 
diją oficialų pranešimą apie ne-! giavo. Jis prižadėjo prezidentui 
paprastai sunkią Meksikos eko-^ Ceausescu per pusmetį pranešti.' 
nominę būklę;

Į Prancūzijoje i
* ■ CoaiKPgnii

27 centus, tuo tarpu šiandnien! žvalgybą ir pasakė, kad jis yra 
jis kainuoja tiktai vieną centą Į pasiųstas į Prancūziją nužudyti
A z-v z-w w 1 i « r» t _ m * w I /A -1 n V • • V* Vi*Amerikos pinigais. Gyventojai 
yra įsitikinę, kad netrukus pe
so vertė būsianti dar mažesnė. 
Žmonės, jei pajėgtų, tai už vi
sas savo santaupas pirtkų dole
rius ir juos laupytų. Jei galėtų, 
tai pasiųstų į užsienio bankus.

Naujai išrinktas prezidentas t 
Miguel de la Maxirid galės per-] 
imti prezidentūrą tiktai gruo-J 
džio 1 dieną, bet dabar jis nie-J 
ko negali padaryti.

JAV jau paskolino Meksikos! sescu paskelbė, kad jis pirmą 
vyriausybei 3 bilijonus dolerių. Į kartą tokią istoriją girelėj 
bet visi graibsto dolerius ir nori j 
atsikratyti pesų, tačiau tai ne
padeda infliacijai suvaldyti.

RICHARD DALEY 
SURINKO $325,000 “

CHICAGO, Ill. — Praeitą ant, 
radięnį prokuroras Richard M. 
Daley Hyat Regency viešbutyje 
surinko $325,000 savo rinkimi- 

f

nnci kampanijai.
Prokuroras labai džiaugėsi, 

kad jis vienu vakaru pajėgė su
rinku tokią didelę sumą. Įdo
miausia yra, kad Richard M. 
Daley dar iki lapkričio mėnesio 
oficialiai nepraneš, ar jis kandi
datuos ateinantiems metams į 
Chicagos miesto mero pareigas. 
Aišku, toms pareigoms kandi
datuoja ir dabartinė hurniistrė 
Jane Byrne. Gal atsirastų ir kiti 
kandidatai demokratų pirmi
niuose balsavimuose.

Įdomiausia, kad Daley pini
gais susidomėjo ir pats Adlai 
Stevensonas, kuris kandidotuoja 
Demokratų partijos sąrašu į 
Illinois gubernnatorius. Steven
sonas prašo rinnkikų paramos, 
bet negauna. Daley pinigu ne
turi, bet žmonės juo pasitiki ir 
pinigų duoda, kad tik kandida- 
tuotų.

niečių paliktus ginklus.
Praeitą pirmadienį musulmo

nai Beirute paskelbė, kad į jų 
kontroliuojamus kvartalus jie 
neįleis dabartinės Libano val
džios atstovų, izraelitų ar kitų 
ginkluotų pajėgų, šitas pareiški 

privertė izraelitus susirū- 
musulmonų turimais gink- 
Izraeliiai turi tikslių žinių.

mas
pinti

' ‘ ’ lais; __
j — Teisingumo departamen- kad p31estinieČiai turėjo kelis
| tas nutraukė tardymą Kongreso ga|illgus sovietų tankus. Pales-

o.

i atstovų, kai 18 metų jaunuolis 
j prisipažino melavęs apie Kon- 
tgreso atstovų homoseksualinius 
j santykius.
7 ...... ........ .

.■ .... , . .... 1 — Pietų Afrikos partizanainuvežb keleiri^ nustatytą die-1 ž. Mozambiko sritį ir 
no ir valonna rwaf nome vipfnc •

J pagrobė šesis bulgarus, dirbu
sius Mozambiko valdžiai.

LĖKTUVŲ BENDROVĖS 
MOKĖS DVIGUBAI

WASHINGTON, D.C. — Lėk-, 
tuvų bendrovės, prižadėjusios j

ną ir valandą, bet jiems vietos 
nustatytu laiku nedavusios, tu
rės keleiviams sumokėti dvigu
bai už kelionę.

Dabartinė praktika leidžia 
lėktuvų bendrovėms prižadėti 
pigiau nuvežti keleivį į paskyri
mo vielą, o vėliau į lėktuvą jo 
nepriima, nes atsirado keleivių, 
kurie sumokėjo pilną kelionės 
kainą. Šitokiu būdu iš lėktuvo 
išmestam kflciviui turės sumo
kėti dvigubą bilietą. Negalima ( pyję pasodins į kitą lėktuvą ir 

o išmetimas iš ’ nuveš į paskyrimo vietą, e’
Išmestieji iš lėktuvo gąli ^N&a

Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $391.

— Teng Hsiaopinga* įsakė 
gerokai išvalyti visą Kinijos ko
munistų partiją.

gu jos,dviejų valandų laikotar-

įžeisti keleivio,
lėktuvo skaitomas įžeidimu.

Čia yra viena išimtis, būtent:* mėli dyigubą’bįiieto kainą, jeigu 
dvigubos pirkto bilieto kainos per dvi vrflknd/s beitos artos pa- 
lėktųvų bendrovės neprivalės' čios bendrovės lėktuvu nebus 
išmestam keleiviui mokėti, jei- nuvežti į norimą vietą.

PRASIDĖJO KINIJOS KOMU
NISTŲ KONGRESAS *

PEKINAS. — Trečiadienį pra
sidėjo Kinijos komunistų parti
jos kongresas. Jis šaukiamas 
kas penkeri metai. Pekinan su
važiavo ištisas tūkstantis dele
gatų. Jie yra pasiryžę išklausyti 
partijos pareigūnų pranešimus, 
o vėliau darys pakaitas visoje 
partijoje.

Svarbiausią pranešimą pada
rys vicepremjeras Tengas Hsiao- 
pingas. Jis yra pasiryžęs visą 
partiją pakeisti, kad žmonės ga- 
Jctų rodyti savo iniciatyvą, ga
mintų daugiau, palys pasipel
nytų ir visas kraštas praturtėtų. 
Dabartiniu metu Kinijos,komu- 
nistų partijoje yra 39.6 milijo
no narių.

Kongresas priims taisykles, 
kurios padės apvalyti partiją 
nuo bereikalingo elemento. Vy
rauja įsitikinimas, kad pakai- 

j tos sudemokratins visą Kinijos 
Į gyvenimą.Caspar Weinberger J

Sekretorius C. Weinberger 
antradienį buvo Beirute, o 
trečiadienį tarėsi su Beginu 

Tel Avive.

— Afrikoje rastas 8 milijonų 
metų žandikaulis. Kaulą iškasė 
japonų prof, fIįdeki Išida.
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DON’T CUT IN 0ETWE6N CARS 
THAT ARE AUOW1NG- SAPS 
FOLLOWING DfSTANCES.— ♦ '

— Pasaulio alaus gėrikų tar
pe vokiečiai užima pirmą vietą

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TJF3 ON

EXPRESSWAY DHVW6

k vai an army long on courage. 
Wdhrrt on ’Bonev

Aral dim rK“
S27.OXUW ttrm rhr, 

£gk1bcf</ new Arvnc^nr
TWt < ba* people took Mock

* Žodžiai yra kaip rentgeno 
spinduliai: gerai pataikyti, jie 
sminga kiaurai. •

AZdouj Huxley

Baravykų bei kitų vertingų 
grybų mažėja dėl kelių priežas
čių, bet iš jų svarbiausia — ne- 
/nokšiškas, gobšus, grybavimas, 
Ka, ieškant baravykučių, augim- 
vietėse išdraskoma miško pa
klotė.

Nykstantieji gyvūnai, žodiniai 
augalai įrašyti į respublikos 
Raudonąją knygą, jų apsaugai 
įkurti draustiniai. Tuo tarpu 
apie nykstančių vertingų grybų 
saugojimą kol kai mažai kalba
ma. į

Medžioti ir žvejoti dabar nelei
džiama be atitinkamos organi
zacijos nario bilieto. Antriniai 
mūsų miškų turtai tarsi būtų 
neišsemiaini. Tačiau jų, pavyz
džiui, grybai, taip pat labai ma
žėja.

Gamtos turtų apsaugą plačiai 
propaguoja Lietuvos gamtos ap
saugos draugija, Jos nariai vyk
do gamtos apsaugos visuomeni
nę kontrolę. Todėl gal ir gry
bauti turėtų tik gamtos apsalk 
gos draugijos nariai, turį bilie*

tonįgMikru nariu per 1 .metus 
jr turi teisę dalyv^^g^?ekto- 
rių posėdyje sų^s^Sj^^muo- 
jti balsu 
nemažiau, kaip 25 dol 
mas tikru nariu per 10 metų ir 
turi pilna teisę dalyvauti direk
torių pasėdžiuose sų sprendžia
muoju balsu; 4) Asmuo, įmokė-

SUSIRCPINIMAS BARAVY- 
KAIS

buvo raidžių mirgėsena, vaiz
duotėje iškildavo tas sūris, kurį 
jiedu- prieš čia ateisiant nusi
pirko. .. Pagaliau, kaip laukia
mosios geros ateities šešėlis, nu
švito salėje šviesa ir laikas bu
vo išeiti. Labai maloni ir jaudi
nanti buvo pjesės pabaiga*— pO 
tiek kentėjimų, kurių auka bu
vo dvi mylinčios širdys, paga
liau jie galėjo susijungti ir... 
Čia nušvito šviesa ir vyro min
tyse nei iš šio, nei i što kilo at
sakymas pačiam sau:

—... ir dviese, už paskutinius 
pinigus, pirkti sūrį.-..

Tas-visai jį nublaiviho, Be to, 
atsistojus pasijuto dar labiau, 
kad kėdės iš tikrųjų buvo nepa
togios sėdėti, marškiniai iš vie
no šono buvo prilipę prie kūno, 
nervai virpėjo. Kai žmona, jau 
gatvėje, vėl prisiglaudė prie šla- 

šalin—_ Mie-las!..... Juk tu myli 
mane... Bus gerai..-. Užmirši, 
prisiminsime^- kai tu nian^&c 
met kina fundvdavai, norėda

va, kaip lengvo vėjelio kuteni
mas nudengtų gazą nuo miegan
čios mylimosios veido, ekranas 
nuėmė nuo jų širdies rūpesčius 
ir rodė melą, friėlM, kuris gai
vina ir nuodija...

Ir dabar — lauke buvo pava
saris, kaip anuomet. Buvo troš
ku, žmona giliai alsavo prisi
glaudusi prie pat jo. Siauras at
rodė apikaklis. Buvo jaučiamas 
dulkių kvapas. Nekartą ekrano 
vaizdai pakuteno jo širdį ir 
vaizduotę, ir, net jis pasiieško
jęs tamsoje spustelėjo keletą 
kartų žmonos prakaituotą ran
ką, bet veiksmų gahšutilas nuo
lat vertė jį galvoti, kad kieta ir 
nepatogu sėdėti, kad būtų vis 
dėlto geriau, jeigu/ ta gražioji 
pjesė greičiau pasibaigtų, žmo
na pirma dūsavo iš malonios 
praeities atsintinimų, vėliau jos 
dūsavimai taip pat pasidarė ad
resuojami kėdžių nepatogumui. 
Atsiliepė ir alkis abiejuose skil-

ma garsios Chatauųiia Society 
arba, rusų Narodnųjų Universi
tetų... .

Organizacijų narių mokestis: 
1) Asmuo, įmokėjęs nemažiau, 
kaip I dol., skaitomas nariu - rė
mėju nuo įmokėjimo litįko per 
ištisus 1. metus; 2 įmo-

Atėjus grybavimo sezonui, 
Piešoje (Vii. 23) buvo atspaus
dintas toks skaitytojo laiškas:

— Kasmet grybų dygsta vis 
mažiau. Dar tik rudeninės ža
liuokės (ba Įtikai) pradžiugina 
grybautojus, bet ir tai ne kiek
vieną rudenį. Taurieji grybai, 
ypač tikriniai baravykai, jau la
bai reti grybautojų krepšiuos-

Kaip karštą geležį jam prie 
nosies kas pakišo, šoko vyras, 
iššovė:

— Klausyk! ... Ar tu žinai, 
ką kalbi! O — litai. Ar tu 
pati nesakysi, kda suėdžiau aš 
tavo jaunystę, kai reikės laukti 
lito dar savaitę...

Ji maloniai prisiglaudė prie jo 
ir tarė raminančiu balsu:

— Tai kas, mažyti!... Tu 
pats nuvargai, prisinervinai pel 
tą savaitę — užeisime, pažiūrė
sime, pasidarys ramiau?.. O ten, 
— piasistusime Tarp nors!...

Jis dar norėjo kažin ką tarti, 
bet — argi galima ką nors tarti 
moteriai, ko nors tikrai panoru
siai?... Jis nutylėjo, nes buvo 
priverstas naujo jos eiklumo 
ant puolio.

IMT m.
Dr. A. L. Graičiūno pastango

mis Chicagoje įsteigtas Liaudies 
Universitetas Žinyčia. Dienraš
čio Lietuva nr. 31 vedamajame 
sakoma: “Sumanymas yra toks: 
surengti visą eilę naudingų pas
kaitų iš visokių mokslo šakų ir 
paskleisti jas tarp minių. Šio 
darbo atlikimui reikalinga yra 
dvejopa organizacija: 1) reika
linga suorganizuoti tinkamus 
prelegentus, kurie galėtų sutai
syti ir parskaityti rimtas paskai
tas, ir 2) suorgąnizuoti draugi
jas, kuopas ar šiaip visuomenę, 
kad būtų kam iš paskaitų pasi
mokinti. Liaudies Universiteto 
sumanytojas mano, kad šiuo tik
slu galima bus atsiekti, tiktai 
pastačius reikalą ant rimto, taip 
sakant,business-like pamato. To
dėl visi prelegentai privalo būti 
apmokami už savo darbą, nes 
tik tuomet galima tikėtis rim
tesnių paskaitų prirengimo. Žo- 
džu, lietuvių gyvenimai* mėgi
nama įvesti ką nors' panašaus į

Jis negavo savo menko uždar
bio. Atidėjo kitai savaitei. Labai 
tas veikė nervus, nes paskutinė 
išmanytoji dešimkė bematant 
sutirpo, kai įėjo į maisto krau
tuvę.

— Kas čia bus 
ir frrmą mint s, 
alidav 
ir smulkių.

Vi^a savaitė 
negavimas, tas 
kurio neiš_jo 
daugi.:n padalyti 
Hu.eikė taip, krd buvo noro pra- 
sTfvdmti, uifnušti dienų pdku- 
rhų ir nepasisekimą, čia į akis 
įtifido šviesa prie vieno įėjimo 
if kilo noras pasiįdomauli ar
čiau. Už plačių parodomųjų lan
gų margai bylojo kino nuotrau
kos. Didelis skelbimas su ryškio
mis raidėmis Šaukė apie kažin 
koki nepaprastą meiles džiūga 
vimą. Čia nubudo jo žmonoje 
moteris, norinti gyventi ir 
džiaugtis, ir ji pirmoji tarė jam, 
eidama juo po ranka pasinėrusi:

— Klausyk, užeikime pažiū-

ekranas darėsi artimesni Tf ar
timesnis širdžiai. Jame buvo 
vaizduojamas pavasaris, su žy
dinčiomis obelėmis ir dviem, jau
nom širdim. Visai — k^p anuo
met jiems, žmona arčiau prisi 
slinko, prisiglaudė... Ir paleng- [viuose ir protarpiais, kai ekrane

KULTŪRINES CH1CAGOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJOS

tus. Tai būtų analogiška medžio
tojų ir žvejų mėgėjų reikalavi
mams. Kas rūpinasi žvėrių bei 
žuvų gausinimu, turi teisę pasi
džiaugti ir laimikiais.

Miškus, kusiuose galima at
kurti grybų auginvietes, siūly
čiau paskelbti draustiniais. Bent 
laikinai, kol bus atkurta nualin
ta grybiena.

Povilas Sleikus 
(Iš Eur. Lietuvio)

Because winter m Valley iQMM tnr*< n. 
tad freezing temperarures. AH scrioua rntfnia to • 

army without proper dothin^, 
Mt Btsrly enough food, and short on

ghd self And thef rfc 4**
W safe, dependable tavnųn Rv fiMnf ftoci

1 America rhe Paymil ievine I
> Buy United fu
S* L * TW* wmj Mi? bi

mas pasirodyti gem Ir tur
tingu I...

— Na, jau tu man nepasakok, 
kad aš norėjau pasirodyti tau 
turtingu — čia jau tu pati, ba
landėlė, sugalvojai... O, kad aš

— grauže j| | tau tuomet kiną fundinau, tai 
ai pardavėjas dabar matau, kad buvau kvai- 

vos vieną baltą pinigą las! ... Juk, kokia čia meilė, kad 
j mergina žiūri — iš vyre pinigi- 

laukimo. šiandie nės kas iškris!... Meilė, tai — 
įgrisęs butas, iš didžiausia draugystė, o tu — 

:s, — nui ėdama: 
o namie

tomas pilnu nariu iki gyvos gal
vos ir yra amžinas Liaudies Uni
versiteto direktorius/’ “Žiny 
čia” mirė vystykluose.

(Bus daugiau)

piojo šono, jis trūktelėjo 
ranką.

— Klausyk, palauk — 
man atsitiesti’...

Žmoną tas pažadino iš 
no svajonių. Ji norėjo dar į jas’ 
grįžti, todėl, žvilgterėjusi į vy
rą, tarė:

— Mielas, dovanok, bet...
— Koks čia tau bet!... Bet, 

bet!... — įsižeidė vyras.
Toliau ėjo abu tylėdamu, Tik 

prieš pačius namus vyras pra
tarė:

— Atleisk, aš susinervinau!... 
Aš tuojau eisiu gulti...

Žmona. įėjusi, norėjo būti vy
rui dėkinga ir malonia, todėl 
nedavė jam visiškos ramybės — 
ji priėjo prie jo;

— Mano mielas!...
Vyras tikrai buvo pergyvenęs 

praeities malonumų, tikrai apsi
galvojo, jog tik dėl susinervini
mo šiurkščiai kalbėjo su žmona, 
prašydamas ramybės — pasaky 
Inu, jog gulti —jis norėjo tik ir 
toliau išlaikyti tą malonumą, 
kad nauji susinervinimai jo ne
išblaškytų. Bet žmona nesupra 
to, koks vyro nuovargio laipsnis 
ir vietoje pagerinti pablogino 
ūpą. Vyras stumtelėjo ją į šalį:

— Nebūk įkyri!...
Piktos prasntBS žodyje “įky

ri” nebuvo, tik — pakartojimas 
duok man dabar ramybės! žmo
na šilo nesuprato it sleigiai atsi
sukus nuėjo į kitą kambarį. Ten 
ji krito ant lovos.

Vyras piktai nusiplėšė api- 
kakų. atsisegiojo ir numetė 
marškinius ir atsigulė. Jo vaiz
duotėje buvo įmeli praeities 
atsiminimai, jis jautė, kad ner

vinasi,. bet jo žmona, susijusi 
su iš praeities iškastais vaizdais, 
buvo jam dabar — nuo pat sė
dėjimo kine laiko — brangi ir 
miela, tik jos nemokėjimas pa
saugoti jo sveikatos — nervų — 
jai pačiai dūrė, kaip norima nu
raškyti rožė. Vytas gulėjo va
landėlę galvodamas, jau norėjo 
maloniai atsiliepti žmonai, kad 
ji ramiai miegotų, bet tuo laiku 
išgirdo, kad ji kūkčioja... jis 
piKtai apsivertė ant kito šono, 
Kad net suklykė lova, ir piktai 
pasiuntė į kitą kambarį:

-• - ' y > ' ..-./j

— Klausyk, tu nebūk Tokia 
kiaulė ir netrukdyk man mie
goti!...

Atsakymu buvo naujas verks
mo antplūdis gretimame kam
baryje. .. i

Arėjas Vitkauskas

(sXujsix)
Parapijinės 'fMkyltfos ameri^ 

koninamos. — Čikagos arkivys. 
Mundeleiuui nepatiko, kad kata
likų parapijų mokyklose jaučia
mas nevienodumas. Jis paskyrė 
trijų kunigų komisiją, anglo, i 
vokiečio ir lenko mokslui suvie- 
nodnti. Komisija nieko neresnio 
nerado kaip pašalinti iš parapi- 
j nių mokyklų svetimas kalbas, 
įvedant vieną anlgų kalbą ir 
mokant iš angliškų vadovehų. 
Tą komisijos nutarimą ark. Mun 
dele n patvirtino.

11. 1 d. Woodrow Wilson, 
JAV prezidentas, paskyrė Lie
tuvių Dieną, kad gyventojai ga
lėtų prisidėti aukomis nelaimin
giesiems Lietuvos žmonėms gel
bėti. Sužinoję apie ta paskyri
mą, Chicagds lietuviai subruzdo 
organizuotis rinkti aukas. Susi
darė : dvi lietuvių grupės, kata
likai su tautiečiais ir socialistai 
su kairiais liberalais. 9. 17 d. 
Chieagos Lietuvių Draugijų Są
junga sušaukė progresyvios lie
tuvių visuomenės 48-nių drau
gijų bei klubų atstovų susirin
kimą ir'priėmė rezoliuciją apie 
aukų rinkimą Lietuvių Dienoje. 
I aukų rinkimo komitetą išrin
ko Kl. Jurgelionį, A. Lalį, K. 
Gugi, P. Galskįy A. Amborze- 
vičių - Ambrozę, P. Cerešką ir 
J. Gustaitį. Katalikai ir tauti
ninkai sudarė Chieagos Lietu
vių Centrinį Komitetą aukoms 
rinkti. Valdyba: kun. P. Serafi
nas, pirm., adv. F.P.Branęhulis, 
vicepirm., archit. M. Žaldoką^ 
27ras vicepirm., J.Giraitis, sekr.. 
P. Mulevičius,2-ras sekr., dr. A. 
Zimantas ižd.; adv. B. K. Balu
tis ir P. P. Baltutis, iždo globė
jai. Reikėjo gauti leidimą rink
ti aukas. Jis buvo gautas. Chi
eagos Lietuvių Sąjungos vardu, 
bet, pasak Lietuvos, tas leidi
mas buvęs duotas Lietuvių 
Centr. Komitetui. Laikraščiams 
susiginčijus, K. Gugis Naujie
nose paskelbė lašką, atsiųstą 
jam, kaip Chieagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos prezidentui: 
Malonus Pone: šitio Jums pra
nešu, kad miesto Taryba nusky
rė trečiadienį, lapkričio 1 d., 
kaip ‘Tag Day” tai draugijai, 
kurią Jūs atstovaujate. Jūsų iš
tikimas John A. Riekėt, f in. k- 
jos pirm. Chieagos Lietuvių 
Centr. Komitetas Lietuvių Die-

traukei kariais iš manęs pasku
tinį litą, ir aš tau tą sakau... 
O tu ėjai ir sėdėjai su manim 
kine, nes žinojai, kad kitaip man 
nebus progos su tavim paba
ri!... — piktinosi vyras.

— Gerai, gerai, mielai! — 
aiškinosi žmona: — Tu' žinai, 
kad aš pati dabar taip pat, kaip 
tu galvoji!... Bet padaryk da
bar tą draugiška^ aš prašau -T 
taip bus gera,, iš to pilkumo 
truputį anų diėfių laime pagy 
venti...

— Sakau tau, kiek ta laimė 
tuomet kainavo!... — nesiliovė 
vyras, bet ji — gyvenimo bend
rakeleivė — ramino:

— Na, bet žinai, juk sakiau 
nekarta, kad aš dėl kai" kuriu 
elgssių tuomet gailiuos; Bet da
bar. .. — ir; ji prisiglaudė taip, 
kaip anuomet, prie jo ir per tą 
spustelėjimą suminkštėjo jo šir
dis, jis net pajuto jaukią krūti
nėje šilumėlę, jis tarė:

— Gerai, jau, gerai — užeisi
me, kad nori!...

Prie kasos jis iškrapštė visą 
tikusią grąžą. Liko tik “žvirbliui 
arbatai”. Bet jis vis dėlto malo
niai paėmė po ranka žmoną ir 
abu įplaukė į paslaptingą pa- 
calpą.

Iš pradžios, kol prigrato aiys.
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JUOZAS ŽEMAITIS Jt . '

Lietuviškasis festivalis Marquette Parke
ŽICRINT Iš VISŲ PUSIŲ

ryte rijo tą šių laikų muzikinį 
“šedevrą". O tie muzikantai, o 
Viešpatie! Vienas su kažkokiu 
nikeliuotu botkaičiu taip pradė
jo daužyti tas kabančias skau- 
radas, vis šaukdamas ir kraipy
damasis į visas puses, kad atro
dė, bene, bus kokio nelabojo ap
sėstas.

— Einame iš čia kuo grei
čiausiai lauk, nes mūsų kišenės 
neištesės ausų gydytojų honora-. 
rų apmokėti, — niuktelėjo peti- 
mis mane mano bičiulis, paly
dėdamas tą smūgį dideliu išsi- 
žiojimu, nors balsas ves-vos te
sigirdėjo.

— Visiškai teisingai, — pri
tariau pasiūlymui.

Išsigrūdę iš būrio nuo “niu-j 
zikos” bevirpančių jaunuolių, 
metėmės tiesiai Western g-vės | 
imk, kur jau iš tolo baltavo.^ 
Tulpės valgyklos skersai gatvės, 
pailgi stalai. s }

— Ei, einam pavalgyli Tulpės 
skanumynų, nes aš dar be pus-! 
ryčių, — paragino mano bendri-! 
ninkas. j

— Bijau, broluži, prie Tulpės! 
net artyn prieiti, nes girdėjau!
iš jos valgytojų, kad tos kam-! Magdalena B. Stankūnienė 
bario didumo valgyklėlės “bo-1 - - -

i

(Tęsims)

Besistumiant tarp žmoni u 
k’ek toliau j rytus, akys tiesiog 
raibo nuo neapsakomos daugy
bės visokiau^ų gaminių, kurie 
gana patraukliai buvo išdėlioti 
ant specialiai įtaisytų paaukšti
nimų — stalų/už kurių, malėsi 
visokiausių besišvpsančiū veidų - 
veidelių, gana mandagiai siūlan
čių ką nusipirkti. Pagunda buvo 
nemaža, ir kai ką ėmėme ir nu
pirkome, bet tik tokiose vieto
vėse, kur pardavėjos buvo lie
tuviškai apsirengusios.

Kiek tolėliau buvo net sunku 
prasiskverbti, riss atsidūrėme į 
žmonių tvorą. Pasirodo, tai 
buvo lietuvišku spurgių mylėto
jai, kurie stovėjo eilėje, laukda
mi kol jų virėjos — dvi viduti
nio amžiaus moterys — juos ver
dančiuose riebaluose isspirgins. 

. Nugalėję ir šią kliūtį, žengė
me tolyn. Tuoj pat trenkė į au
sis apvalūs orkestro būbnų dū
žiai, kažkokie smaili blėtų čirš
kėjimai, retkarčiais gitarų gar
sai ir spiegiantis jaunuolių 
kliksmas..

-O kas gi čia per košma
ras? — rodydamas pirštu į sker- 

- sinėje gatvėje aukštoką estradą, 
iš kurios tie visi garsai man jau 
ausis pradėjo apkurtinti, pa
klausiau savąjį bendražingsnį.;

; —- Taigi, visai paprastas reiš
kinys, — gavau visai šaltą atsa
kymą. — Čia, matai, šilų laikų 
jaunimas paryškina savo ener
giją i£ muzikos srityje; kur jie 
turi palną galimybę, kartų su 
muzikos garsiais, išlieti ir savo 
jausmus, ir savo kūrybą.

• Po tetkio rimto atsakymo, te
liko Hk viena išeitis: prieiti ar
čiau ir pasiklausyti bei pasižiū
rėti jaunimo ekstazės, nes, kaip 
tSc; šiuo ^momentu ta “solidnoji 
muzika” buvo aptilusi.

\ Ant estrados. stovėjo galybė 
visokių šių laikų “moderniškų” 
muzikinių instrumentų: keletas 
būbnų, ant nikeliuotų grėblia
kočių iškeltų “skaųradų”, kele
tas styginių prietaisų ir viso
kiausių kitplzių.priedų. Tarp jų 
maišėsi trejetas ar ketvertas hi- 
piškai apsirėdžiusių ir apžėlu
sių vėlyyiausūos kartos muzi
kantų. Ir tie visi padargai, tur
būt, neišskiriant ir jų valdyto
jų, buvo įjungti tiesiog į elekt
ros srovę/ - ^^4; >

Laukti ilgai neteko. Ausis kur
tinantis triukšmas — jaunosios 
kartos “perlinė? muzika ta ip 
siūbtelėjo, kad 'daug kas grie
bėsi už ausų, išskiriant jaunik
lius, kurie ne tik klausė, bet ir

Iš gėlių ciklo — aliejus 1974
bario didumo valgyklėlės 
sienė” viešai mane terlioja to
kiais neišcenzūruotais žodžiais, 
kurie garbės nedarytų ir visiš
kai neišauklėtai moteriai.

— Nesirūpink perdaug, — pa
drąsino; manasis palydovas. —

V. PŪTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Nuėjęs į budėtojo kamba
rį, tikrai radau Putvinskį, besė-

Girdint medyje paukščio čiul j dint, prie telefono, berūkantį 
bėjinią, galima' atspėti kas tas h 
per paukštis.

Buvau įtikintas. Stalą pasi
rinkome toliau nuo virtuvės, o 
visą valgį nupirko ir atnešė ma
no nuramintojas. Pasirodė, kad 
baimė buvo pilnai apmokėta, 
nes teko net veltui pavalgyti., 
Yistik kišenėje penkinė taip ir 
ątliko. •

savo pypkelę ir beskaitantį laik
raštį Prisistatydamas, atraporta
vau. Išklausęs raportą stovėda
mas, padavė rankalr ^pakvietė- 
atsisėsti. Pasiteiravo^r jaųjyal^ 
giau pietus. Pasisakiau; kad ne; ’

— Eik čia pat į apačią ir pa
valgyk. Gerai, kad būsi čia, nes 
šiandien budžiu ir jei nieko ypa- 

r tingo nebus, nuobodu būti viė- 
Tuo ir baigėsi pirmasis festi-įnam

valio lankymo etapas. į Tajp ir padariau.
Grįžęs namo jaučiausi gerokai Į • _ ;

pavargęs, o ausyse vis nesiliovė 
daužomųjų lėkščių ir skauradų 
skambėjimas. Mėginau ryškiau 
savyje atkurti visą Lithuanian 
Plaza Court vaizdą, bet niekaip 
nesisekė, viskas maišėsi, kaip 
puode verdamas kompotas.

Nesu niekad linkęs d’enos me
tu prisnūsti, atseit: take a nap, 
kaip amerikiėčiai sako. Deja, šj 
kartą ėmiau ir numapinau. 
*fA?ch'gero pusvalandžio išbudęs, 
tuoj sudariau festivalio lanky
mo antrojo etapo planą, nes šį 
kartą reiks j viską žiūrėti iš 
keturių dimensijų taško, atseit 
— iš visų pusių.

(Bus daugiau)
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rCSfau ir Vtkrašų petžiArėjau, 
o šiltai prikūceaunie kambary-

I je užsinorėjau ir miego, juo la
biau, kad ir po blogai miegotos

I nakties traukinyje jaučiausi ne- ( 
pailsėjęs. Matyti, tą pastebėjo 
ir Pūtvis. Trumpam pertraukęs valdybos pritarimą jo sumany- 
ielefonogramo3 priėmimą, jis tai plačiai pilietinei žvalgybai, 
patarė man eiii miegoti į poilsio 
kambarį.” (Alfas Valatkaitis, 
“Vladas Pūtvis iš arti”, Trem
ties Trimitas — Karys, 1959 m. 
rv.gpiūtis — rugsėjis, Nr. 7, p. p.
222-223)/

Vladas Pūtvis buvo labai su
sirūpinęs ne vien tiesiogine ko
va su priešu, bet ir žvalgyba, 
kurios svarba ir būtinumas yra 
suprantamas kiekvienam strate
gijos ir taikos žinovai. 1920- 
taisiais metais žvalgybos reka- 
Vngumas byvo ypatingai jaučia
mas.

Proį. dr. J. Matusas rašo:

Po to jis išsiuntė dvi ekspedici- tojai — anapus, šaulių Fronto 
jas propagandos ir žvalgybos 
tiklais. Viena ekspedicija iške
liavo į rytus nuo Alytaus, įąta 
— į V lkiją — čekiškį — Ario
galą. Pūtvis taip gavo centro

Partizanų grupėms va- 
Pūtvio siūlymu centro 
įsteigė Konsph alyvinį- 
kurio viršininku buvo

Hill

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. Tirt St, Chicago, m.

■ BtnSTDVGAI SPIUXHO RBCEPTAI • PARNIK MAT SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS fiKIKMSiYB

Atdara Šiokiadieniais nn«

Prašnekėjome kelias valan
das ir besikeisdami tabaku, pri
rūkėme geroka i. d ūmų budinčio
jo kambaryje.

Staiga suskambo telefonas. V. 
Pūtvis pakėlė ragelį. Po keletos 
pasikeistų žodžiu, jis paėmė di- 
dęlį laptį popieriaus ir. pradėjo 
priiminėti ilgiausią šifruotą te
lefonogramą.

Iš lenku fronto... — sušnab-
r ždėj o Pūtvis. ;4

Mat, tuo metu šauliai kažlur• < > su lenkais Rovėsi. A
Telefonograma tikrai buvo il-

štabas ir Lauko štabai buvo pa
naikinti, 
dovauti, 
valdyba 
Skyrių,
paskirtas Šaulių Sąjungos vir- 
š ninko padėjėjas ir centrų val
dybos vicepirmininkas Mikas 
Milkelkevičius. šito skyr. d^rbą 
Pūtvis labai brangino, nes -jam 
vadovaujant, partizanų grupėse 
buvo sutraukta daug ryžtingų 
užfrontės pasišventėlių lietuvių 
ir gudų, kurie Želigovskio užim
tame plote įvykdė daug -drąsių 
žygių Lietuvos naudai. Partiza
nai buvo vertingi ir tolimesnei 
kovai dėl Vilniaus bei visos. Lie
tu vos ateičiai. Dėl to Pūtvis ne
norėjo jų paleisti, stengdama
sis visokiais būdais per LŠŠ or- 
ganizaciiją palaikyti su jais kon
taktą, juos remti ir jų' pasiauko
jimą bei darbą panaudoti Lie
tuvai. ■ •

panaudojant aukščau minėtą ne 
apmokamą idėjinį darbą ir įstei
giant žvalgybos skyrių. Tuo rei
kalu darbas buvo pradėtas tuo
jau po rugpjūčio 14-tosios die
nos posėdžio. Lapkričio mėn. 
jau buvo oficialiai įsteigtas Ži
nių Koncentracijos Biuras (Ž.K. 
B.) ir jo vedėju paskirtasV.Daug- 
vardas. Daugvardo pavaduotoju 
buvo Jonas Kalnėnas.žinių Kon 
centracijos Biuras buvo naudin
gas ne tik ‘Šaulių Sąjungai ir ka
riuomenei, bet ir civilnėms val
stybės įstagoms, iš kurių LŠS-ga 
gavo nemažai padėkų už suteik- 

“Šaulių žvalgyba ypačiai buvo’ tas žinias. Pagal J. Matuso su- 
reikalinga, kadangi ano meto ’ rinktas statistikas, 1922 metais Ž. 
mūsų kariuomenės žvalgyba bu-| K.B. nuolat dirbo instruktorius, 
vo s'lpna. Tai viešai ir oficialiai; raštvedys ir 3 raštininkai. Pilie- 
paliudijo pulk. Grigaliūnas-Glo- Į tinių neapmokamų žvalgų viso- 
VBck’s 1920 m. X. 5. per III-jį’ je Lietuvoje Ž.K.B. turėjo 52 as- 
lauko štabo suvažiavimą. Anot ‘ menis. Per pusantrų metų (iki 
jo, tais metais mūsų divizijos! 1922 m. birželio 29 d., buvo iš- 
štabas pateko į nelaisvę, kad bu
vo bloga žvalgyba. Esą daugy
bė dezertyrų. Kai kur valstybės 
priešus palaikantieji asmens va
dovauja intendantūroms, dėlto 
kareiviai gauną duoną su smė
liu. Pagaliau, ir milicija blogai 
einanti savo pareigas. Dėlto at
skiros mūsų kariuomenės dalys 
reikalavo, kad Sąjunga duotų 
žmonių žvalgybai. Taip pasiel
gė 8-tas pulkas. Centro valdyba 
praktiškai žvalgybos darbą api
būdino viename rašte Utenos 
skyriui: “Jei norime gyventi] 
gražioje, laisvoje Tėvynėje, tai 
turime iš jos iššluoti laukan vi

ršūs šlamštus”. Primygtinai bū
davo pabrėžiama, kad “reikia; 
rūpintis neapmokamu idėjiniu 
darbu?’ (J. Mžtusas, Šaulių Są

jungos istorija, p.p. 58-58).
1920 m. rugpiūčio 14 d. Pūtvis

Lenkų fronto metu savo plunk
sna ypatingai pasidarbavo zftir- 
nalistas J. Pronskus, vėliau pa
sižymėjęs Klaipėdos sukilime ir 
buvęs Trimito redaktorius. J. 
Pronskus parašė daug brošiūrė
lių prieš lenkus ir pagarsėjo vi
sur paplitusiais juokaingu * pa
šaipiu stilium rašytais Prošepa- 
no Nuotykiais, kuriuos pasira
šinėdavo Aklas Matė slapyvar- 
de. ' ,-T

Kalbant apie-šaulių kovas su 
lenkais ir Pūtvio vaidmenį tose 
kovose, negalima iš tikrųjų ne
paminėti Hymanso projekto, tei- 

■ singiau, Hymanso projektų; ku
rių' pirmasis buvo patiektas 
1921 m. gegužės 20 d. ir antrasis 
tų pačių metų rugsėjo 3 d.(žiūr. 
LE VIII, p. 259). •

(Bus daugiau) j y.

aišk'nti 249 yaistybei kenksmin
gi darbai, suregistruota 1,369 
valstybei pavojingi asmenys. 
(Žiūr. J.Matusas, Šauliu Sąjun
gos istorija p. 58).

Gresiant naujam lenkų pavo
jui, Vladas Pūtvis drauge sū M. 
Milkelkevičium ir P. Klimaičiu 
įėjo į 1921 m. balandžio mėn. 7 
d. sukurtą Centro Štabą, kuris 
turėjo vadovauti skyriuose stei
giamiems štabams. Šį naująjį 
štabą formuojant, buvo įvykdy
tas dar kitas Vlado* Pūtvio su-; 

; manymas, kuris buvo ateities 
įvykių numatymas ir jiems pa
siruošimas. Tai Klaipėdos slap
tojo šaulių skyriaus įsteigimas. 
Skyrius vėliau buvo pavadintas 
V-tąja Partizanų Grupe. Jo va
das J. Bruvelaitis gyveno ir vei
kė Klaipėdos krašte, o štabas 
buvo įkurtas Kretingoje. Klai
pėdos šauliai, daugumoje pri
klausę Mažosios Lietuvos jau
nimo draugijoms, kurių sekre- 
riumi buvo Bruvelaitis, nemažai 
prisidėjo ir Klaipėdos ir Kauno 
lietuvių suartinimo ir Klaipė
dos sukilimo. -

Klaipėdos pavyzdžiu, Pūtvis 
įvykdė reformą visos Šaulių Są
jungos apimtimi. Visame lenkų 
okupuotosios Lietuvos pasieny
je buvo įkurtos Partizanų Gru
pės, kurių štabai buvo šioje lai
kinosios sienos pusėje, o kovo-

1

Ragaišis nusibosta, gi duona 
niekada. ' " .

ga ir nesimatė,' kada Pūtvis padarė pranešima centro . v-bai 
'bajgs^ją priiminėti. Aš ir, pasi- apie žvalgybos reikalingumą.

* į Jt.

Aleksas Ambrose,

CHIČAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chieagos* lietuvių istoriją 
(1869' — 1959 metai).- 

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

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

■z.

Inž. LIUDAS MIKŠYS,' 4
50 metų studijavęs, kaip i

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 vertinius 

(r patarė mums toliau studijuoti.

JOina $25. Kieti virbeliai Paštas F2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 30608

MEET THE CHALLENGE!.

SERVE WITH PRIDE IN’ 
iTHE NATIONAL GUARD..

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S LITERA TORA, lietuvių literatūros, meno Ir, moksle 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuojnėt nėsėnstą, Vtnea 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stokos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, Muštruotos nuotrankomia tf 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. Rūkitelės ir JL Varnu 
kūrybos poveikslais. 365 puri. knyga kainuoja tik 83.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojoa Ir tak
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes Jų istoriją Ir eigą.. Įdomi skaityti .ir nedalnuoj&n. 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly. 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauna 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

{domiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* !> 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienam 
BetuviuL Leidinys iliustruotas nuotraukom!*, pabaigoją duodami 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertfaial J vokleBų kalbą Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

V KJ EAUM88 ESMIŲ rašytojos Petronėlės Orinfaftės atsi
minimai ir mintya apie asmenis Ir vietas neprfk. netuvoje Ir pir. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapinę 
bet kainuoja tik 83. i

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierių*, nesuprai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsku knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir port* 
riją. Dabar būtu jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

> BATTTOftS NOVELfS, M. Eoečenko kūryba, J. ValdSe 
vertimas. psf, knygoje yre 30 sąmojingų norelių. Kaina EL

Knygos gaunamos Naujienos*, 17W So. HalaWd St, ŪdeAge,

3 — Naujienos, Chicago, 8, TIL Thursday, September 2, 1982
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Papildymai ir patikslinimai
Ryšium su JAV pripažinimo suvereninių Lietuvos 

teisių 60 metų sukakties minėjimu, parašėme kelis Įžan
ginius, liečiančius Lietuvos, Latvijos ir Estijos pripaži
nimą de jure ir to pripažinimo reikšmę Lietuvai ir Ame
rikai.

Visa eilė valstybių jau anksčiau buvo pripažinusios 
Lietuvos nepriklausomybę. Nepajėgę prasiveržti Į Vaka
rus, nepriklausomybę pripažino ir rusai komunistai. Bet 
to meto rusai pripažino nepriklausmai Lietuvai suvereni
nes teises vienais sumetimais, o Amerika pripažino visai 
kitais sumetimais.

Komunistinė Rusijos vyriausybe pripažino nepri
klausomybę todėl, kad negalėjo Lietuvos pavergti, o Ame
rika pripažino, kad Amerikos valstybės vyrai vadovavosi 
kitais principais negu rusai. Amerikiečiai buvo Įsitikinę, 
kad pavergtos tautos geriau bei žmoniškiau tvarkosi ir 
daro didesnę pažangą kultūriniame, teisiniame ir ekono
miniame gyvenime. Pati Amerika, prieš .200 metų atsi
skyrusi nuo britų, tapo pačia galingiausia valstybe pa
saulyje, todėl josios prezidentai, valstybės sekretoriai 
vadovavosi laisvės ir tolerancijos principais, užtat tuos 
pačius principus rėmė ir kitose tautose, kurios praktiš
kame gyvenime pajėgs tuos principus rodyti.

Pirmieji nepriklausomos Lietuvos tvarkymosi metai 
rodė, kad lietuviai žingsniuoja demokratišku keliu, todėl 
amerikiečiai ir pripažino Lietuvai suverenines teises.

Amerikos nutarimas pripažinti Lietuvai suverenines 
teises, paskelbtas prieš 60 metų, ir mūsų komentuotas 
Naujienose, skaitytojų tarpe sukėlė didelio susidomėjimo. 
Vienam kitam Amerikos lietuviui tos mintys buvo žino
mos, bet lietuvių daugybei jos buvo naujos. Naujienų 
komentarai nepatiko Amerikos lietuviams gydytojams. 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Draugijos steigėjai rūpinosi 
lietuvių tautos laisve ir lietuvių kova už tą laisvę, tuo 
tarpu dabartiniai lietuviai gydytojai nutolo nuo lietuvių 
ir nuo lietuviams rūpimų demokratijos ir laisvės principų. 
Nurodėme, kad visuomeniniame lietuvių darbe gydyto
jus gali rankos pirštais suskaičiuoti, o prieš 50 metų visi

NAPOLEONAS TILŽĖJE

SOVIETINIAI ŠM 
NIKAS LIETI

Jatt nuo prąęitų metu rudenio 
Ia>s Anselyje pasirodė ir 
šmeižtu ktpelfc pri i L P ’> 
L.A.V. leidėją. Pamanėme, kad 
čia yra darbai ar vi
sai nereagavome. Bet štai, šių 
mėty nradėkOPe laik-

kuriame Br. Raila, A. 
Ak’ERis. E. Hraadxwm ir lit; 
veikėjai pavadinti KGB agen
tais. Tuoj kilo kodėl
k Raila yra KGB agentas, o 

tikras Sovietų prieteiis, 
‘Gimtajam Kraštai straipsnių 

kuris dažnai važiuoja 
į Lietuva, tas nėra agentas:

Eūtume nei š a vedamojo ne
rašę, jei nebotume paskaitę To
ronto ’Tėvjfkr'a JHhprri’

Į Tk) ‘'Deguti nė Veikla* (T. Ž. 
Nr. Pasiretfr, kd tuos 
^meir’tus visose ddesuėe Eetu- 
/ty kolonijose skleidžia. Paskai
tykime da4 ‘*T.£n vedamojo::

“Išeivių siuntinius apkrauna 
dideliais mokesčiais, jįj testa
mentinius palikimus panaudoja 
daugiau valdžios reikalams nei 
giminių. Tai vis ženklai, rodan
tys, kad išeivija sovietinei val
džiai yra pavojinga.

O su pavojingu priešu reikia 
'kovoti ir jį sunaikinti. Tačiau 
kaip? Išeivijos kalėjimuose ne-

VEIKĖJŲ
romėnės veikėjai, LapeGuose 
rašoma, kad tokf^ k tokie vei
kėjai yra KGB Rentai. Norint 
sudaryti jspAdį, k?d tuos lape

btaMentys rašo bei daugins 
patriotai, rttrodtnna, jog jų 
auter'ai esą ^Geležinio vSko" ir 
kitokių patriotinių gmpnj žmo
nės. Bei tai tik labai jau aiškiai 
matoma priedanga, pro kurią 
matyli sovietinio plauko žmonės 
arba orientacijos netekę tautie
čiai. Jų užduotis aiški — niekin
ti išeiviją, ypač jos vadovus. Kai 
jre bus sukempromituoti, neteks 
įasitikėjimo visuomenėje, ir 
ųo būdu agentai pasLks la’mė- 

i mą sovietinnei imperijai. To* 
Ja taktika, pasireiškusi kiek 

stipriau pastaruoju laiku, neri 
nauja. Prieš keliolika meta ji 
buvo panaudoja prieš anuomet 
buvusį VLIKo pirmininku dr. j 
K. J. Valiūną. Dabar ji panau
dojama prieš daugelį veikėju 
bandant skleisti nuodijančias 
tabletes, pridengtas klaidinančia 
etikei s .

Tai degutinė veikla, kurios 
tikslas tėra vienas — juodinti 
išeivijos veikėjus. Bet ji yra tiek 
žema ir primityvi, kad iš tik
rųjų kompromituoja ne šmei
žiamuosius, o pačius šmeižtų

į fątebfoAfifr tedak
d jai apie savd patyrimus "Gul
bės” universalinėje parduotu
ve e.

Vyriškos apvalinės skyriuje 
jM norėjęs nusipirkt kaliošus, 
bet tinkamo numerio radęs tik 
vieną kaliosąJ£r<dpęsi& į paida- 
vėją, kuri pasiūlas* sus rasti ki
tą. Neradęs kaliošui poros jis 
pradėjęs matuotis guminius au- 
imus. Bet ir vėl nepavyko, nes 
iš trijų, dĮydžių aulinukų radęs 
tik po viena. Pardavėja paaiški
no, kad po vieną jų tik ir bu- 

tvę.
* ♦ ♦

APRŪPINIMAS MĖSA
Sovlelų valdžios ligšiolinės 

priemonės aprūpinti gyventojus 
iria sto produktais neduoda pa
tenkinamų rezultatų. Lietuvos 

k miestuose ypatingai jaučiamas 
! mė~os trukumas.a

Kaip žmonės patys apsirūpina 
mėsos produktais, vaizdžiai ap- 

1 lašo Vilniuje leidžiamas žurna- 
nas Švyturys (Nr. 14, 1982 m.)

Alytaus skerdykloje, kuri yra 
vadinama “Alytaus mėsos kom
binatu”, darbininkai, “kombi
nuoja^’ tokiu būdu, kad 1988 m. 
skerdyklos sargai sulaikė 155 
žmones, bandžiusius išnešti 1,- 
14fr kg. mėsos produktų. 1981 
metais buvo sulaikyti 189 žmo- 

. nės su 1,662 kg. mėsos.
gydytojai padėjo lietuviams ne tiktai rūpintis lietuvių 
tautos laisvės reikalais, bet kartu ir su lietuvių daugu
ma dirbo.

Daug aštresnis komentaras buvo ir apie lietuvius 
teisininkus. Paminėjome, kad profesoriai P. LeonaSį M. 
Roemeris, V. Slanką ir V. Biržiška išąugino gana didelę 
lietuvių teisininkų šeimą, bet Amerikon atvažiavusieji 
teisininkai iš visuomeninio lietuvių gyvenimo išgaravo. 
Jeigu neskaityti Povilo Dargio ir Petro Stravinsko,, tai, 
buvę lietuviai teisininkai visuomeniniame darbe nesirodo. 
Už šias pastabas gavome daug priekaištų. . '

Teisininko Povilo P. Dargio suminėjome dalį vedamo 
visuomeninio darbo, o p. Stravinsko atlikto darbo dėl 
vietos stokos nepaminėjome. Stravinskas Įsitraukė į vi
suomenini darbą nuo pirmųjų atvažiavimo savaičių. Jis 
parodė reikalingos kantrybės išaiškinti pažiūrų skirtu
mus, nurodyti teisines formules ir Įtraukė Į AL'To bei 
VLIKo darbo žmones, stovėjusius nuošalyje arba ėjusius 
savais keliais. Stravinskas Amerikos lietuvių spaudoje 
parašė kelis šimtus straipsnių, aiškindamas teisines kon-
cepcijas. Jis yra parašęs 6 knygas, kurių dvi jau yra iš
leistos, o pirmoji išparduota. Tose knygose p. Stravinskas 
dėsto galvojančiam jaunimui, kokiais keliais jiems teks 
keliauti, jeigu jie norės būti naudingi lietuviams ir lietu
vių tautos vedamai laisvės kovai. P. Stravinsko aiškios 
teisinės koncepcijos kiekvieną kovotoją sutvirtina, pasta
to ji ant stiprių ir savarankių kojų, o su ta laisvės kova 
nesusipažinusiems Stravinsko knygos rodd kaip rasti tą 
kelią ir nurodys kaip jo nepamesti dėl takelio.

Padarėme didelę klaidą, prie šių dviejų teisininkų 
nepaminėję didelio teisininko Stepono Briedžio (Bredes), 
peršokusio80 metų amžiaus ir netekusio regėjimo ir klau
sos. Teisininkas Briedis Amerikos teisių mokykloje iš

uždarysi, į Sibiro lagerius neiš- 
tremsi. Reikia ilgos rankos, kuri 
pasiektų išeiviją kitoje Atlanto 
pusėje. Toji ranka yra sovietinė- 
propagandinė spatid^,; • radijas, 

r agentai, vietiniai kotiaunistai bei 
L jų laikraščiai. Pastaruoju metu
^ustiprėjo anoniminiai lapeliai- Kapsuko rajono Montvilos k<> 
biuleteniai. Juose šmeižiami vi- lūkio ‘"nusipelnęs kolūkietis” K.

autorius.
(Iš Liet Amerikos Vakaruose}

Pavergtoj Lietuvoj
BATŲ PARDUOTUVBJĘ.....

Kovo 8 d. milicijos pareigū
nai sulaikė autobusą stotyje tris 
moteris, nešusias mėsos “pirki
nius”. Pasirodė, kad visos trys 
buvo mėsos kombinato prižiūrė
tojos, kurios saugojo, kad nebū
tą vagiama mėsa ... ■ - 
j Bet susektos vigystęs- sudaro 
tik. nedidelį' procentą , bendros 

i fkodUŽėij'os.'’Feritei- '$šbs' lie- 
| tuvos mėsos, kombinatuose sar- 
t gąi sulaikė 1,487 vagis. O 
I nešulakė?
| Vien tik Alytaus mėsos kom

binate, apskaičiuojant pagal nor 
mas, is paskerstu galvijų pagal 
svorį trūko 108 tonos jautienos, 
16 tonų subrokuotų ir 416 tonų . 
riebalinės žaliavos. Tomis to
nomis mėsos "apsirūpino” patys 
darbininkai, nelaukdami kol vai 
džia juos aprūpins.

i

moko daug nekalbėti, bet jeigu jau paprašydavo susirin
kimuose ar posėdžiuose žodžio, tai visuomet būdavo aiš
kus, tikslus ir trumpas. Neilgos kalbos padaro gerą ad
vokatą, bet teisės principų žinojimas ir pajėgumas tuos 
principus trumpai ir aiškiai išdėstyti jj išgarsino.

Amerikos Lietuviu Taryba 1952 metais aiškino tuo
metiniam krašto prezidentui, Valstybės departamento 
pareigūnams ir Kongreso atstovams apie didžiausią lie
tuvių tautos nelaimę, bet teisininkui Steponui Briedžiui 
atėjo geniali mintis kreiptis į Kongresą ir prašyti, kad 
JAV ištirtų visų — Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių
pavergimo eigą. Adv. Briedis pasiūlė Įstatymo projektą, 
pagal kuri buvo sudarytas Kersteno komitetas visam Lie
tuvos pavergimui ištirti. Briedžio idėją Taryba nuvežė Į 
Kongreso komitetus, ji buvo Įvilkta Į Įstatymo rūbus ir 
buvo sudarytas komitetas, kuris apklausinėje šimtus liu
dininkų ir išleido knygas, vaizduojančias sovietinį Lietu
vos pavergimą.

Prie rimto ir naudingo darbo reikia priskaityti ir tei
sininko M. Gelžinio tyrinėjimus, retkarčiais skelbiamus

— Mao Cetungo žmonai bu- 
• va paskirta mirties bausmė, b<t 
Tengas davė jai du metus apsi
galvoti. Po dviejų melą mirties 
sprendimas gali , būti pakeistas 
kalėjimu iki mirties.

— Palestinos teroristų orga
nizacijos vadas pareiškė, kad 
jie terorą vartos, žymiai rečiau.

spaudoje.
Lietuviams labai brangiai kainavo teisininkų išmoks

linimas, bet savo žinių jie nepajėgė pritaikyti lietuvių 
laisvės pastangoms.

— šveicaru bankai sutiko 
pranešti JAV mokesčiu inspek
cijai apie amerikiečių uždirb
tus pinigus.

BRONIUS V. GALINIS

VILNIAUS GETAS 1943 METAIS
(Tęsinys)

— Matote, pone direktoriau. .. Mes kalbam 
su pasitikėjimu Jumis ir su visišku atvirumu. 
Mes labiausiai suinteresuoti, kad kaip galima di
desnis geto žydų skaičius galėtų dalyvauti Įvai
riuose statybos darbuose. Tokios galimybės susi
daro, kaip mes išsiaiškinom, tada, kai mūsų dar
bininkai skiriami atlikti Įvairius pagelbinius dar
bas. Pavyzdžiui, nešioja statybines medžiagas, 
valo darbų vietas, kasa žemę fundamentams, na, 
atlieka visokius kitokius daugiau ar mažiau rei
kalingus pagelbinius darbus. Tokiems darbams 
mes galim duoti iš karto keletą šimtų darbininkų.

Buvo viskas suprantama, net ir be tokio aiš
kaus paaiškinimo. Jiems buvo svarbiausia ne pati 
statyba, ne kokios rūšies ir specialybių darbų ga
lima gauti, bet aplamai kuo didesnio skaičiaus 
žmonių gelbėjimas. Tad reikėjo padaryti spren
dimą ir duoti atsakymą.

Pasitarimą užbaigiau, pasakydamas advoka
tams. kad aš pamėginsiu gauti geto žmonėms dar
bų ne tik prie Kailio fabriko, bet ir prie kitų sta
tybų. Mano vadovaujamą bendrovę vokiečių kari
nė ?r civilinė administracija spaudžia atlikti visą 

lę c;; ’ - t nustato skubotus ferthinns. Kadangi 
• L t‘nk r''ųn”-''au visiškai pasitikėti mūsų pasi- 
arbnų ‘ lapt t’ u kadangi negalėjau žinoti, ką

. . gP oc pareikšti gestapui apie mūsų 

pasikalbėjimus, jeigu bus klausiami, aš dirbtinai 
stengiausi sudaryti viešą Įspūdi, kad man rūpi 
konkretūs ūkiški reikalai, pirmoje vietoje stovi 
savosios bendrovės interesai, o Kailio fabriko star 
tyba yra tik viena iš tų, kurios turi pirmumą tarp 
kitų panašių.

BANDYMAS PASISEKS
Viena iš mūsų vykdomų didelių statybų buvo 

VELFO elektrotechnikos reikmenų keturių aukš
tų pastatas. Fabriką organizavo ir jo direktorium 
buvo dipl. inž. Kęstutis J. Jesaitis, o statybos dar
bus vykdė mūsų STATYBOS bendrovė. To fabri
ko gamyba buvo svarbi krašto ūkiui.

Tik neseniai Į tą statybą buvau perkėlęs dar
bų vedėju Joną Oleinikovą. Tai buvo apie 50 metą 
amžiaus, plačių pečių, vidutinio ūgio, ‘ gerokai 
praplikęs, apvalaus, bet taisyklingų veido bruožų 
vyras. Jis turėjo gerą patyrimą darbus organi
zuoti, bet svarbiausias jo būdo teigiamas bruožas 
buvo sugebėjimas santykiauti su žuToaėmis. Be to, 
jis nuo seniai darbavosi Vilniuje ir turėjo itia 
plačių pažinčių su statybom darbininkais. Jo vyk
domuose darbuose dar niekad nebuvo kilę ginčų 
su dirbančiaisiais, ko nepajėgta išvengti kitose 
darbovietėse.

Pasikvięęiąu Oleinikovą pasitarti ir išsiaiš
kinau darbn sąlygas Kailyje, nes kaip tik iš čia jis 
buyo nukeltas į VELFĄ. Bekalbant apie žydų dar
bininkų gavimo galimybę ir specialų reikalingu
mą suorganizuoti jiems maisto tiekimą, jis nenu
stebo ir tik davė man ypač gerą idėją. Pasirodė, 

kad ankstyvesniais metais, kai dar nebuvau atsi
kėlęs Į Vilnių, Oleinikovas savo grupėse yra tu
rėjęs žydų darbininkų. Tada pagal vokiečių ad
ministracijos išleistas taisykles (Zirkular Nr. 1, 
1941 m. spalio 15 cL kažkokio Ross pasirašytą) 
darbdaviai buvo Įpareigojami paruošti žydų dar
bininkams karštą sriubą pusdienyje. Tas potvar
kis vis dar nebuvo atšauktas, ar užmirštas atšauk
ti, ir juo mes galime pasinaudoti. Potvarkis pa- 
lengvintų teisę Įgabenti maistą į darbovietę — 
tiksliau sakant, padėtu užmaskuoti maisto opera
cijų mastą ir jo tikrą pobūdį. Reikia tik išgauti 
oficialų leidimą geto žydams dirbti statybose.

Tada pradėjau redaguoti raštą gestapui, pra
šydamas leidimo duoti iš Vilniaus geto 180 dar- 

, bininkų prie Kailio statybų ir 30 darbininkų prie 
HELIOS kino teatro statybos (jis buvo statomas 

:prie Gedimino gatvės), argumentuodamas, kad 
šiuos pastatus būtina kuo greičiau užbaigti. Jie 
esą svarbūs karo reikalams rytų fronte... Toliau 
nurodžiau, kad mūsų bendrovė dabar veda 17 
skirtingų statybas darbų ir reikalinga stambios 
darbe jėgea. Ji turi per 1000 darbininkų, g kurių 
apie 200 dirba stalių ir mechaninių dirbtuvių są
state, bet tas skaičius, dar atmetus raštinės tar
nautojus, paskirstytas į septyniolika vietų, yra 
visiškai nepakankamas reikiamu greičiu darbus 
atlikti ir parengti pastatus naudojimui. Todėl 
papildomos darbo jėgos gavimas yra būtinas, ir 
jis bus panaudotas kaip tik tose statybose, kurios 
pagal Reicho Įstaigų patvarkymus turi pirmumą 
prieš kitas statybas, atliekamas vietos reikalams.

Formaliai ir stilistiškai žiūrint, atrodė, jog 
tokio rašto turinys yra šimtu nuošimčių pro- 
vokiškas ir norįs suteikti patarnavimą jų karo 
sėkmei. Bet jo esmė ir priežastis bei paskirtis, 
kaip jau suprantama, buvo visai kita. Ji buvo 
surišta su pavojum ir rizika, jeigu kas gestape 
susigaudytų, lietuviškai tariant, “kur šuva pakas
tas”, ar, jei kas tas kombinacijas įskųstų.

Raštą padaviau išversti Į vokiečių kalbą ir 
paruosti išsiuntimui bendrovės reikalų vedėjui 
Nikodemui Antanavičiui, kurį, dar tik atvykęs Į 
STATYBOS bendrovę Vilniuje, jau radau dir
bantį tose pareigose. Tai buvo jaunas ir inteli
gentiškas, turįs patyrimo žurnalistikoje pareigū- 

I nas, atliekantis visus savo uždavinius be priekaiš- 
l to. Pasirašiau šį raštą, visai skirtingą nuo kitų 
kasdieninės rutinos raštų, taipgi pajusdamas vi- 

. sai skirtingą pergyvenimą. Jis lietė ne tiek tech- 
■nologiją, kiek gyvus, nelaimingus, kenčiančius 
žmones.

! Atsakymas greit atėjo ir, mūsų pasitenkini
mui, buvo teigiamas. Geto žydų prašymas jiems 
padėti šiuo ypatingu būdu buvo išgirstas. Darbų 
vedėjas Jonas Oleinikovas tuojau buvo sugrąžin
tas į Kailį, o jo vieton Į VELFĄ darbo vedėju pa

skyriau Beresnevičių,. Vilnijos lietuvį, kilusj iš 
, Lydos. Tai buvo irgi geras darbų vykdytojas.
VELFO fabrikas 1944 m. balandžio men. buvo už
baigtas, pašventintas ir perleistas naudojimui.

(Bus daugiau)
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Rugpjūčio 11 d. Vilniuje, ei
damas 71-sius metus, mirė Vik
toras Galinaitis, ilgus metus po 
II-rojo pasaulinio karo ėjęs Lie
tuvoje prokuroro pareigas ir pri 
sidėjęs prie daugelio lietuvių nu 
teisino mirtimi ir ilgamečiu ka
lėjimu.

V. Galinaitis gimė 1911 
lapkričio 16 d. Vilkaviškyje, 
mosios bolševikų okupacijos 
tais buvo Vilkaviškio nv vykd. 
tarybos pirmininku ir prokūra-j 
tūros tardytoju. Prasidėjus vo
kiečių žygiui į Rytus, jis pabė
go į Rusiją. Po karo grįžo į Lie
tuvą ir buvo paskirtas Kauno 
m. prokuroru. Nuo 1957 iki 1961 
m. buvo prokuroru visai Lietu
vos teritorijai. Vėliau—respub
likos aukščiausiojo teisino na
rys.

Už didelius nuopelnus okupan 
tui,V.Galitaitis buvo apdovano
tas sovietiniais ordinais ir me-

i * ■ ■■ r
ARKIVYSKUPAS POVILAS

MARCINKUS BĖDOJE

Vatikano banko valdytojas 
arkivysk. Povilas Marcinkus 
(lietuvis, gimęs Cicero mieste
lyj e) įlindo į labai nemalonią 
bėdą. Subankrutavus vienam iš 
didžiausių Italijos bankų Amb-

For constipation relief tomorrow 
_ reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax 
‘'The Overnight Wonder?

ŠIS TAS APIE CUKRINĘ
Dažnai tenka girdėti kai ku-i 

riuos žmones kalbant apie cuk-j 
raligę. Turinčius šią ligą vadina 
tuos žmones, kurie turi vadina
mąjį diabetą. Pats diabetas yra 
toks reiškinys, kada žmogaus 
kraujuje yra padidėjęs cukrinių 
daledfų kiekis. Kai tų cukrinių 
dalelių kraujuje yra mormalUs 
kiekis, tad tatai vadinama svei
ku reiškiniu.

Dėl tų cukrnių dalelių krau
juje galima suskirstyti žmones į 
ti^is rūšis. Vieni žmonės turi sa
vo kraujuje normalų cukraus 
kiekį; kiti — padidintą kiekį, o 
dar kiti — sumažintą kiekį. Kas 
turi normalų savo kraujuj cuk
raus kiekį, tad tokie žmonės 
niekad neturi tos pasireiškian
čios cukraligės. O kas turi su-

rcsiano bankui, pasirodė, kad 
Vatikano banko valdytojas Va
tikano sąskaiton buvo prisipir
kęs galybe to banko akcijų.

Italijos teisingumo organams 
pradėjus nuodugniau tikrinti 
Ambrosiano banko piniginę afe
rą, Vatikano banko valdytojas 
Povilas Marcinkus, bijodamas 
tardymo, iš viešojo gyvenimo 
pranyko ir užsidarė Vatikano 
rūmuose.

mažintą ar padidintą sukraus ’ 
kiekį savo kraujuje, tad turi prij 
silaikyti tam tikrų taisyklių, no
rint neturėti pasireiškiančio cuk
raligės, nes h>kiu būdu visada 
jaučiama gera savijauta.

Kas yra diabetas apie tai man 
teko pirmą kartą sužinoti 1910 
metais, taigi prieš 72 metus. 
Tada aš buvau pašauktas stoti į 
kariuomenę. Bet man atvykus 
stoti į kariuomenę, mane patik
rino ir surado, kad aš savo krau-1 
juje turiu padidintą cukraus 
kiekį ir dėl tokios priežasties 
nepriėmė stoti į kariuomenę. Ir 
aš tada buvau nuvykęs pas pa
žįstamą gydytoją. O gydytojas, 
viską ištyręs, smulkiai papasa
kojo apie tą diabetą, ir nurodė, 
kaip reikia prisilaikyti, kad ne- 
pasireišktų vadinamoji . cukra
ligė. Būtent, jis pasakė, kad 
niekad nereikia gerti alkoholi
nių gėrimų degtinės, alaus, vy
no, ir ypač nerūkyti pypkės bei 
cigarečių, ir stengtis susilakyti 
nuo apasitaikančųdūmų; jei tek
tų pakliūti į tokią vietą, kur pa
sireiškia didesni dūmai, tad rei
kia lengvai sušlapintą skepetaitę 
pridėti prie nosies ir tokiu būdu 
kvėpoti, norint apsisaugoti nuo 
kenksmingų dūmų.

šiais laikais gydytojai kito
kius nurodymus duoda turin
tiems. diabetą,būtentzkad neval
gytų jokių saldumynų ar su cuk 
raus priemaiša jokio maišto; taip 
pat nieko nepasako apie varto
jimą visokių alkoholinių gėra
lų, degtinės, alaus, vyno ir kitų 
panašių gėralų; taip pat nieko 
nepasako apie cigarečių ar pyp-

esu apsigimęs.”
Tenka pasakyti, kad spėlioji

mai, kad svoris pats savaime 
didėja, gydytojų teigimu, turi 
labai mažai pagrindo.

Tik išimtinuose atsitkimuose 
pasreiškia toks žmogaus nenor
malumas.

yra ta, kad žmonės nutunka dėl j 
to, kad perdaug suvartoja mai
sto kalorijų.

Pirmą antrą savaitę gal jie 
pasitenkina 1,8000 kalorijų, bet 
paskiau, nejučiomis tie asmenys 
grįžta, prie 3,000 ar net daugiau 
kalorijų.

Toks poelgis, kaip tik padidi
na mūsų svorį.

DAUG GALI ATLAIKYTI
ŽMOGAUS KAULAI <

1
ii

Prieš kiek laiko Berno univer
sitete, Šveicarijoje, buvo atlik
ti bandymai su žmogaus kau
lais.

Pasirodo, jog jie yra ne ką mą 
žiau ištvermingesni už geležį, 
atlaiko sunkesnį spaudimą, ’ ne
gu granitas, o du ir tris kartus 
sunkesni už plytas. ,

Stipriausi iš kaulų žmogaus J 
kūne yra kojos. ' ®

Jos gali atlaikyti 3,500 svarų 1 
spaudimą. • j

Ekspertai teigia, kad patys t 
stipriausi kaulai žmoguje yra I 
apie 30 metų amžiaus, vė- g 
liau jų ištvermingumas pradeda | 
mažėti. f f

UUNT set bis 
world on fire

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDžIAUSLk LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

h/ 2S33 W. 71st Street
i 1410 So. 50th Ave., Cicero ■'
• , Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

Read labd and follow 
directions.
© Ex-Lax. Inc., 1982

Apdrausta* perknv*tyme» 
Ii fritfy Mstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tat 374-1882 arba 37M9H

Crab Salad Served In Melon Boats

SOPHIE BARČUS
RADIJO 1E1MOS VALANDOS

SeštadieniAls ir sekmalieniaif 
fiuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
Stetiee WOPA - 1490 AM _ 

trujUiuojimoc g rhūey ttudije® 
Marą^ette Perlce.

Vedejt — Aldona DiukiM
T«<H4 778-1543

With twelont bow at local market*, an exciting
Jsncheon i<Ma h Carried CHb Mrion SaW. Famiy dt 
mtR enjoy the n^bt, satiafying combination of delicioua 
AJ^ka King emb MH Micy sweet honeydew melon.

Sncealeni Ahsbl Kiftg erab fc sliced and tossed with crisp 
WgetaHes and A MWty-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad fe setuid on peeled and quartered melon “boat*” on 
bbdiridual Mtbce-Wned aalad plates.

Alaska King crib Wet il snoA-y white in color with bright 
atriMMM. FnilT cooked, with tendons and cartilage 

temoyed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-ahell paCki of whole Alaska King crab lop 
and split left are also available.

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

frozen Alaska King 
emb meat, thawed 

enp Hired celery 
tablespoons chopped 

green onion
Drain and slice cmb. Com bum with celery and green onron. 

fMetrd HMJCTOil.w. curry poArder, sugar and lemon juice, 
toss with cr^b mixture. Chill. Cat melon into quaffetslength
wise; remove seeds And rind. Tf>ce melon quarters on *ala<fr 
plates lined with greens Spoon erab aaUd onto melon. Makes 
4 .

AR GALIMA NUTUKTI IR 
a MAŽAI VALGANT?
Dažnai tenki nugirsti ir tokių 

nusiskundimų:
uAs taip mažai valgau, o ma

no svoris vis didėja. Tur būt aš

7159 S*. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 6OE29

RAOUO PROGRAMA
Seniausia Uetavki Radijo progra
ma Naujame ABtfljeH, iš stotie* 
VVUYN, Išee kmgi AM, Teikia tek- 
madieniaia nuo 8 iki 8:30 vai. ryte 
perduodama vėliausių pasauliniu 
kinių santrauką, fte to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutėa 
Pasaką, šia programą veda Stepo 
rum if VateBCna Minkai. Bisnic 
reikalais kreipto į Baltic Florvta — 
įėlX| šei dovaną krautuvą. 5BB i

Ia tMML Mm-
TeMomei M tM. Ten pat gan 
oafttdi ^Naujienos**, didelis pasi 
rinkimas lietuvišku knygą ir lie 

to^šfcu aeraniL

3/4

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

1 teaspoon Jeėaoa jxrica
1 honeydew melon.

Saląd greeni

A. Kelmutis

Qdeafw

UMivię

Laidetivię 

Direktorių 

JLsoeiScijec

I^anešu skausmingame nuliūdime, kad 1982 m. rugpjūčio
31 dieną, 3 vai. popiet, mirė mano Tėvelis

. STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

BUTKUS - VASAITIS
T<1 OLympic X-1M1

8a CALIFORNIA A VE.

111111111111111111110111 Ullt 41
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AMSULANSO
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

3«4 WEST 4MM STREBT REjuHic 7-1211 I
11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Pfolo. Hilu, m >74-4411
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AUGUSTAS KURAS,
ftinięs Lietuvoje 1891 nl. gruodžio 16 dreną.

Amerikoje išgyveno 32 metus.

Pašarvotas Evans koplyčioje, 9837 S. Kcdzie Avenue.

Vizitacija ketvirtadienį nuo 3 vai. p.p. iki 9:30 vai. vak.

Pcnktadsea^ rugsėjo 3 d., 9:30 vai ryto įvyks budėjimas 
|Zio^.EvJjjpg<$iky. ^teropii .Mėfierd'A

LaMi. llč Pamaldos 10 yiL ryto, o po gedulin 
rnaldy bus nulydėtas j šv. Kazimiero Lietuvių kapinei ir 
palaidotas šalia savo žmonos ir mano Mamytės Magdalenos.

Duktė Ircna su šeima rnmnmri



R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ >
RUOŠIA

JAUNIMO STIPENDIJOS ĮTEIKIMĄ 

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

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

karalienė Bona, Zigmanto Au
gusto motina.

Čia buvo įsteigtas didelis 
dvaras ir eilė kaimų.

hMHi. ŽMM — PantevIiMii , _,Mainai, — PardariBrtt.v t
UAL MSTATI FOR SALI | ?0RIAL MTATĮ FOR RALI

— _ . - - - - -. -. - - - z ------ i u ■ - i i i n —

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS:!
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai Į 1

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

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Trisdešimt Chicagos restora

nų su įvairiais fejerverkais bei 
Glen Campbell ir Count Basie 
koncertais pasirodys Grant Par
ke, kai siu metų rugsėjo mėn. 
5 ir 6 dienomis Chicagos bur
mistre Jane Byme tame parke 
paminės Darbo Dienos šventę.

Abi dienas, nuo 11 vai.' ryto 
ligi 10 vai. vakaro restoranai 
pasiruošę pavaišinti visus tos 
šventės lankytojus. Valgių kai
nos svyruos nuo 50 centų ligi 
3 dolerių už '’neblogo užkan
džio” porciją.

Įėjimas neapmokamas.
J J. ž.

niekas ryte negalėjo pasakyti, 
kada Perkūno žala bus pataisy
ta. Gali užtrukti kelias valandas.

JURBARKO MIESTAS DAŽ-, 
NAI MINIMAS LIETUVOS i 

ISTORIJOJE

ji Į1 Didysis miškas, kuris pirmiau 
priklausė Grigonįjui Valavičiui, 
perėjo karalienės Bonos žinion.

Nepriklausomybės laikais bu
vusieji miškai nuo Jurbarko į 
vakarus yra liekana senųjų gi-

Bendroji Lietuvių Dailės Pa
roda šiais metais bus atidaryta 
spalio 1 d. Čiurlionio Galerijo
je, Ine., 4038 Archer Ave., Chi
cago, Ill. 60632. Bus skiriamos 
premijos: dail. M. šileikio 
($750) -— už tapybą ar skulp
tūrą, Čiurlionio Galerijos, Ine

BUTŲ NUOMAVIMAS 
A NAMŲ PIRKIMAS ♦ PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

, VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA } 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave<
$

2 po keturis, medinis, Brighton Parke.

PERKŪNAS DAUŽOSI 
MARQUETTE PARKE

Trečadienio rytą, dar prieš 
7’ vai., perkūnas taip smarkiai 
daužėsi Marquette Parko apy
linkėje, kad visai išjungė elekt
rą lietuvių bažnyčios, ligoninės 
ir plačios apylinkės srityje, 
šviesos ir šaldytuvai neveikė, ir

TRUMP A ! “i

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks rug
sėjo mėn. 3 d. 7 vai. vak. Lietu
vio Sodyboje, 6515 So. Califor
nia Ave. Nariai prašomi gausiai 
dalyvauti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti. Valdyba

— JAV LB (R) Cicero Apy
linkės Valdyba rengia Tautos 
šventės minėjimą š. m. rugsėjo 
mėn. 5 d. 10:30 vai. ryto Šv. An
tano parapijos salėje, 1500 So. 
49th Ct., Cicero, III. Visus kvie
čiame dalyvauti. Valdyba

— Mokesčių inspekcija patirs 
vardus visu Amerikos biznierių, 
laikančių pinigus kitais vardais 
Šveicarijoje.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

: BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — SI.

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

Prieš II-jį pasaulinį karą, Jur- rių.
barkas turėjo virš 7,000 gyven-j Tačiau žiaurusis rusas okupan- 
toJU- r. j tas ir tuos likučius pribaigė —

Tai buvo gyvas ir gražus mie- j iškirto.
stas, prisišliejęs prie Nemuno^ Jurbarkas greit atsipeikėjo ir 
upės: ’ J r 1611 metais 'gavo Magdenburgo

Jurbarkas turi IT SaVO Upę bei ! Inicnm 
upelį, tai Mituvą ir Amsrę, ku-r 
rie plaukia per miesto parką ir. 
miestą. < •

Nemažai jurbarkiečių yra at
vykę į JĄ. Valstybes ir čia pla
čiai dalyvauja lietuviškame vei- atiduotas kunigaikščiams Ptad- 
kime. vilams. ? :

Jurbarkas yra buvusi pasku-:. Kai caristiniai rusai'užgrėbė 
tinė kryžiuolių ‘ ordino pilis, is-į Lietuvą, tai Jurbarkas buvo ati- 
tomiuose užrašuose vadnama’. duotus kunigaikščiui Vasilčgko- 
Georgenburgu arba Jurgensgur-J vui.
gu. ‘

Pilis statytą- 14-^me-šimtmety.
Kęstutis, pašalinęs iš Vilniaus- 
Jogaila ir pasiskelbęs didžiuoju] 
Lietuvos kunigaikščiu, užpuolė 
Jurbarką, bet jo nepaėmė ir :piliakalnių, kurie buvo pasta- 
1382 metais tą puolimą pakarto- J tyti sulaikymffi Tcryžiuočų nuo 
jo didysis Lietuvos kunigaikštis’ žygiavimo toliau Lietuvon. 
Vytautas.
, Jurbarkas krito, o iš jo pasi
liko’tik pelenai. ' -

Didžiuose miškuose, aplink 
Jurbarką, įvykdavo medžioklės, 
kuriose dalyvavo, ir atvykę iš| 
užsienio.svečiai.. I

16-tame Šimtmety Jurbarkas^ 
buvo Lenkijos ir Lietuvos kara-j 
liaus nuosavybė..

Tą miestai paėmė savo žinion’]
—---------- ———___________i

*•****♦, vaui i*viuv ajlav- > pv ncvuiio. j,

($500) - už kūrinį bet kurios S39-500- Savininkas duoda paskolą.
technikos ir dail. T. Petraičio 2 po 4-ris medinis, bengtas skiepas.

-ii r-i 72-ros ir Campbell. $39,000.($2uu) uz akvarelę ar- grafika
Y A  “ •   • — A  Z «v v w M /n

72-ros ir Campbell. $39,000.
X'rh'in+iai; ‘6 butu mūrinis. 4 mašinų mūrinis gaNorintieji parodole dalyvauti ražas/$17,600 pajamų. Arti 64-tos

Jurbarkas greit atsipeikėjo ir

arba laisvo miesto teises,
To miesto gyventojams nerei

kėjo eiti baudžiavos, jie tik tu
rėjo mokėti karaliui nustaty
tus mokesčus.

Kiek vėliau, Jurbarkas buvo

Kai buvo panaikinta baudžia
va, tam Vasilčikovui pasiliko 
tktai dvaras, p miestas tvarkėsi 
savarankiškai.

■ Apie Jurbarką yra -nemažai

Lietuvių dailininkų 
žiniai

KILLS 
FLEAS,TICKS!

Sergeants
SENTRY’ I 

Flea & Tick Collar

KBs Fleas -KifcTcks

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

+ 619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS--
NEPRIKLAUSOMYBĖS
. Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 

Siųsti čekį: . X ’

Naujienos, 1739 S. Halsted St '
Chicago, IL 60608 _

dailininkai atsiliepia laiškais ga
limai anksčiau, atsiųsdami $10 
registracijai. Parodai galima 
siūlyti iki 10 darbų, iki rugsė
jo 1 d. atsiunčiant kūrinių 
skaidres ar fotografijas. Čika
gos ir apylinkės dailininkai j 
gali pristatyti pačius kūrinius I

T>__ •• > i-ii •Priimtų parodai darbų juo
da-balta fotografijos, tinkamos 
katalogui ir spaudai, atsiunčia
mos ne vėliau rugsėjo 15 d 
Darbai parodai pristatomi nei 
vėliau rugsėjo' 27 d. Vėliau at
siųsti kūriniai parodoje nebus 
išstatyti. . }

Premijuoti kūriniai paliekami 
Meno Kūrinių Fonde, Nepri
klausomai Lietuvai. Kūriniai 
pristatomi ir grąžinami savi
ninku saskaita.

Jury Komisija bus paskelbta 
vėliau.

Lietuviai dailininkai, dalv- 
vaukite kūrybos varžybose! 
“Siekite ten, kur vyzdys nepa
siekia, laužkite tai, ko protas^ 
nepajėgia!” .... 4 j

susivienijimas lietuvių Amerikoje i 

yn seniausią didžiausia ir turtingiausia lietuvių trstem&Unė tsr- 
lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metu*

SLA — atlieka kultūriniu/ darbiu, gelbsti Ir kitiems, kuris tcct 
dkibug dirba.

L Į ’ • •> ■
t ..‘ ...

S-A — išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerii 
ipdraudų savo nariam*.

7“/P^raudžia pigiausiomis kainomis, neieško peiso, 
nam<i patarnauja tik savišalpos pagrindu

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugu pu 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — EiidownkeiH "" ’ 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekiančijua 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiai

^La — vilkus apdrvudzii pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 tpdraudof rūmą temoka tik $3.00 metam*.

SLA — kuopą vyra vbote lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
Į savo apylinkės SLA kuopų veikėjui jie J ūma 
mielai pagelbės 1 SLA mrašytt

Galite kreipCir tr tiesiai j SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
'c Nev Tert, N. Y. T 0601ht w. p.< r ' t«l tri) w-ms

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimu*,

Dr. A. Gus#en — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905. 
metj Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
ruirūpininų-------- ------------------- - ----------- 1X.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais  $4.00

Minkštais viršeliais, tik 83.00

Dr. A. J. Gn«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ $2.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntua čekį arba 
money orderį prie nurodytos kainos pri

dedant |1 pentiuntirno išlaidoms.

NAUJIENOS,
ITM S*. BALJBTKD ST, CHICAGO, IL IMK

ir Kedzie. ,
2 sklypai arti vandens. 
Hot Springs Village.

Skambinti teL 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

=ai—■- - I .T 

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidau
Dirbu ir užmiesčiuose, groti, 

garantuotai ir s^ziningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ,

4514 S. Taltnan Avė. ?
Tri. 927-3559 !

. DĖMESIO
62-50 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas p»’n«inlflh;, 
tams. Kreiptis;

A. LA U R AITU į
4445 So. ASHLAND AVI. - 

TeL 523-8775

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700 ' :v

u

Miko šileSdo apsakymų 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 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629. -

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, —- teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos* 
išleista knyga su legališkomif 
formomi*:

Knvga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoje

— Britai is Glasgow siunčia 
turbinas į Sovietų Rusiją. Tos 
turbinos bus naudojamos tiesia
mam dujotiekiui iš Sibiro į Va
karų Europą. x

— Bušai sako, jog preziden
to Reagano pastangos nesustab
dys dujotiekio statybos.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717

Pardavimas ir Taisymai 
1646 Was! SfraatV TU .
T*L Rėpublk 7-lHT j

' . >*<

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus - ?

F. NEDA5, 4051 Archer.
Chicle, HL MMOL Tri. YA 7-S9tt

M. ŠIMKUS 7
Notary PuMIe 

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

>
■ t

HOMEOWNERS POLICY

w. tsHi u

40641, . 4244*54

Advokatas ’
GINTARAS K CEPŽNAS 

ą - * t

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

šešta d.: nuo'.-9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street 4

Chicago, DL 60629

6 — Naujienos, Chicago, 8, ID. Thursday, September 2. 198$

ADVOKATŲ DRAUGIJA
* V. BYLATHS 
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą.

G606 S. Ava.
Chicago, I1L 60629

PATS SKAITYK IR DAR K1 
fUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*




