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GOMULKA PASIPRIEŠINO STALINUI 
f IR NIKITAI CHRUŠČIOVUI

TRIS METUS RUSAI LAIKĖ KALĖJIME; PATARĖ 
s ATŠAUKTI RUSŲ KARO JĖGAS Iš LENKIJOS

-'•VARŠUVA, Lenkija. — Rug- tojus klausimui išspręsti, 
sėjo 1 dieną Varšuvoj, vėžiu sir
gęs, mirė Vladislovas Gomulka, 
buVęs. Lenkijos komunistų par
tijos pirmasis sekretorius, at
kakliai pasipriešinęs Stalinui, 
Nikitai Chruščiovui, o vėliau ir 
Leonidui Brežnevui.

. Stalinas savo laiku du kartu 
iššaudė visus lenkų komunistų 
partijos Centro komiteto narius. 
Būtų atėjusi eilė ir Gomulkai, 
bet jis buvo areštuotas pačioje 
Lenkijoje ir laikomas atėjusių 
Sovietų karo jėgų priežiūroje. 
Jis buyo pralaikytas kalėjime 
trejus metus,- o kai buvo sušauk
ta lenkų komunistų partijos 
mėtinė, konferencija, Gomulka 
Buvo išleistas iš kalėjimo, o kon- 
ferencija išrinko jį partijos pir
muoju sekretoriumi. Tuo tarpu 
mirė StaĖnas-ir komunistų par- 
tijos; priešakiri a-hisfoj o Chruš-

Tuo pasitarimas pasibaigė, i 
Visi Sovietų galiūnai išėjo iš 
posėdžio ir nuvažiavo pas mar
šalą Rokosovskį, visų Sovietų ir 
lenkų karo jėgų viršinmką, pa
sitarti. Ten jie patyrė,-kad Go
mulka jau pradėjo dalyti gink
lus Lenkijos darbininkams, o j 
lenkų kariai yra apsupę Sovietų 
karo jėgas Lenkijoj. Chruščio-Į 
vas įsisodino maršalą Rokosovs-! 
kį į savo lėktuvą ir- išsivežė į Į 
Maskvą. Jis patarė Konevui ir 1 
kitiems nepradėti kovos su lerir j 
kais ,nes susidarytų labai blogas! 
įspūdis visame pasaulyje, ir ne
žinoma, kuo viskas pasibaigtų.

:Maršalas|-Rokošovskis, su nie
kiu neatsisveikinęs, kartu • šu 
maršalu Konevu ir Csruščiovu /
sėdo į lėktuvą ir išskrido į Mask
vą. Gomulkos vardas visą laiką 
bus surištas su rusų frąrin&L Va- 
dovybės' išvažiaviihii iš' Een'-3
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JORDAN

SIŪLO AUTONOMIJĄ JORDANIJOS 
IR GAZOS SRIČIŲ GYVENTOJAMS

TAIKAI LABAI DAUG PADĖTŲ, JEIGU TA AUTONOMIJA 
BŪTŲ PERLEISTA JORpANIJOS VYRIAUSYBEI

SANTA BARBARA, Calif. — bano, Jordanijos ir Gazos gy- 
Prezidentas Reaganas, beatosto- venlojams reikėtų duoti auto- 
gaudainas, sekė įvykius Libane 
ir pasiūlė savo nuomones toli
mesniems Artimųjų Rytų tai
kos žingsniams.

Prezidentas labai patenkintas, 
kad palestiniečiai jau išvežti iš

i ! Libano. Jie buvo ' tiek įsistipri- 
)nę Libane, kad Libano vyriau

sybė negalėjo savo krašto vah
I dyti. Palestiniečiai- nesilaikė jo-
? kių susitarimų, bet visokiais bū-
* dais puldinėjo Izraelio gyvento
jus. Izraeliui įgriso tie puldinė
jimai, 'kol jie privertė palestinie-

‘ Chruščiovas pabijojo
‘' f. ' kovos Lenkijoj

- K . • ' X.4- * -

Gomulka, žinodamas rusų ko
munistų . partijos užsimojimus 
ir praleidęs 3 metus lenkų ka
lėjime, susitarė.su lenkų kariais 
pastoti . kelią Sovietų karo j ė- 
gbras Lenkijoje. Rusams hį len- 
kams-bvo aišku, kad konfliktas 
su rusais neišvengiamas.

Spalio dieną Varšuvon at
skrido Chruščiovas, Molotovas, 
Mikojanas ir maršalas Konevas. 
Jie pareikalavo Lenkijos komu
nistų partijos politinio biuro po
sėdžio, kad .išsiaiškintų įtampą. 
Chruščiovas Gomulkos nepaži- .41 ’ f * v -S i į J- r
no ir ‘dar prieš posėdžio pradžią 
klausterėjo Molotovo: Kas yra 
tas žmogus?

— Aš esu Gomulka, —■■ atsakė 
jam Gomulka. — Dėl jūsų kal
tės aš praleidau trejus metus 
kalėjime.

Tuojau paaiškėjo, kad kalė
jime bereikalingai laikytas žmo
gus buvo veik vienbalsiai išrink
tas lenkų komunistų partijos 
pirmuoju sekretorium.

Diskusijos buvo ilgos. Gomul
ka ir kiti lenkų politinio biuro 
nariai priešinosi Sovietų val
džios norimai primesti valiai. 
Negalėdami susitarti ir nenorė
dami tęsti tuščių ginčų, Chruš
čiovas prasitarė:

■ — Mes čia be reikalo laiką 
gaišinam... šitą klausimą gali 
išspręsti .Sovietų karo' jėgos...

Gomulka tada Chruščiovui 
tarė:

!—: Atšaukite savo kero jėgas 
iš Lenkijos, jeigu nenorite, kad 
mes nutrauktume pasitarimus 
ir kreiptumės į Lenkijos gyven-

GRAIKAI RADO 
SENĄ TEATRĄ

.ATeNĄI. — Graikų archeolo
gai, .Makedonijoj • tyrinėdami se- 

, has liekanas,, rado žemes, dul
kių ir akmens- apverstus seno 
teatro likučius. '.Tarne teatre 
336 metais prieš Kristų buvo nu
žudytas graikų karalius Pilypas 
I^šis, Aleksahdfo Didžiojo tė- 
vak ' ..

'Salonikos universiteto profe
sorius Menolis Andronikos prieš 
3 metus rado seno pastato liku
čius, juos pasižymėjo, o kai su
rado reikalingų pinigų, tai pa-

nomiją. Jis nesako, kad tuojau, 
jis pažymi, kad tuo reikalu rei- 

. kėlų tartis, bet autonomija rei
kalinga.

Prezidentas nemano, kad ta 
autonomija turėtų būti Izraelio 
priežiūroje. Kol Izraelio karo 
jėgos bus Gazoje ar dešiniojo 
Jordano upės* kranto žemėse, 
tai taikos nebus. Ta autonomija 
privalo būti Jordanijos globoje. 
Tos žemės anksčiau priklausė 
Jordanijai, josios globa ir šian
dien turėtų būti.

šitas prezidento pasiūlymas 
sukėlė didžiausią nerimą izrae
litų tarpe. Visas Izraelio kabine
tas protestavo, nutarė atmesti 
prezidnto pasiūlymą. Izraelis 
arabų buvo užpultas, jis apsigy
nė it užėmė užpuolikų žemes, 
o dabar nori priversti izraelitus 
atiduoti tas žemes Jordanijos 
globai. Izraelio kabinetas prie
šingas pasiūlymui žemes grą
žinti užpuolikams.

Prezidentas nori, kad Jorda
nijos karalius būtų patenkintas. 
Karalius Husejinas gali sutikti 
duoti palestiniečiams autonomi
ją. Bet jis nesutinka jokios tai
kos pasirašyti su Izraeliu, jeigu 
negrąžins pagrobtų žemių.

Premjeras Begin tuojau pra
nešė prezidentui Reaganui, kad 
izraelitams toks galvojimas ne
priimtinas. Izraelitai jokiu bū
du neperleis palestiniečių auto
nomijos Jordanijos globon. Bet, 
iš kitos pusės, reikia turėti gal
voje, kad dabartinė Begino vy
riausybė parlamente turi tiktai 
vieno balso daugumą. Opozicija 
laukia rinkimų, kurie gali jai 
perduoti valdžią. Izraelitai yra 
pasiryžę siekti taikos, nes karas 
jiems jau labai įgriso. Jie sutiks 
laikiai gyventi su Egiptu ir Li
banu. kad tikrai nereikėtų ruoš
kis karui.

■ čius išsikraustyti is Libano,
Dabar iš Libano turės išsi

kraustyti- Izraelio ir Sirijos 
ginkluotos pajėgos,

Prezidentas labai patenkintas 
Philip . Habibo politine veikla, 
šis diplomatas pasiekė, kad pa
lestiniečiai pasitrauktų ; Li- 
į>anogymiai greičiau, negu dau
gelis trfcėįcŽT. Libano vyriausybė 
oficialiai paskelbė, kad organi
zuotų palestiniečių Libane jau 
nėra. . , -

Sekantis taikos žingsnis, pa
gal prezidnto nuomonę, turėtų 
būti: dešiniojo Jordano upės 
kranto ir.Gazos srities gyvento 
jų likimąs. Dabartimi!k metu 
šias jšritis valdo okupacinė' Iz 
raelid kariuomėnė.• \ Taikos ne- 

; busr; kol izraelitai valdys teikia- 
Gyventojai įsitikino, kad kai- Jordanijos Ir. Gazo.

tas ne prezidentas, bet 
siuntusieji į užsienio 
Meksikos atsargas.

SAUDI 
ARABIA

Libano vyriausybė paskelbė, kad visos palestiniečių jėgos jau iškeliavo 
iš Libano. Dabar atėjo eilė Sirijos ir Izraelio kariams ’ išsikraustyti.

LOPEZ PORTILLO NACIONALIZAVO 
VISUS MEKSIKOS BANKUS

PREZIDENTAS YRA ĮSITIKINĘS, KAD ŠIUO ŽINGSNIU 
SUSTABDYS DOLERIŲ IŠVEŽIMĄ I UŽSIENĮ

MEKSIKA, sostinė. — Meksi- kalingas instrukcijas, kurios už- 
kos prezidentas Jose Lopez Por-. draus meksikiečiams supirkinėti 
tillo trečadienį visiems 1____
gyventojams pasakė kalbą apie

samdė žmones ir pradėjo kasti, i dabartinį krašto ekonominį ir 
kol nustatė senojo Makedonijos kultūrinį stovį.
teatro likučius. Karalių Pilypą 
nužudė jo sargybinis.

Pastaruoju laiku visų meksi
kiečių nuotaikos buvo nukreip
tos prieš prezidentą Portillo.

tybinti Meksikos bankus ir už
kirsti kelią tolimesniams turto 
išvežimui į užsienį.

bankai,; sritis;
bankus ’ Prezidentas yra įsi tikinęs, kad 

I palestiniečiai jau nepajėgs kenk
ti Izraeliui; kaip jie- kenkė iki 
šio meto. Bet izraelitai nepriva 
lo erzinti "dešinio Jordano upes 
kranto gyventojų naujų koloni 
jų steigimu. Reagana^ patari 
kolonijų steigimą sustabdyti, 
kol tų žemių likimas nebus nu
statytas. Prezidentas žino, kač 
Jordanijos karalius bus nepa
tenkintas, jeigu Izraelis atims

krašto ’ dolerius ir siųsti juos į užsie 
nio bankus.

Ne prezidentas, ne vyriausybė 
nuvertino Meksikos pesus, bet 
prie to nuvertinimo prisidėjo 
daugelis meksikiečių, kurie ne
pasitikėjo peso verte, pirko do
lerius ir siuntė j užsienio ban
kus. Meksikos bankai prisidėjo 
prie peso nuvertinimo.

Naujai išrinktas prezidentas 
Miguel de la Madrid Hurtado 
klausėsi prezidento Portillo kai 
bos ir kartu su kitais jai pritarė. 
Dolerių išvežimas yra pati svar
biausioji peso nuvertinimo prie
žastis.

PAR-TENGAS PRADĖJO
TUOS KONFERENCIJĄ

PEKINAS, Kinija. — Vice- 
premjeras Tengas Hsiaopingas 
trečiadienį pradėję 12 ą ją Kini
jos komunistų partijos konfe
renciją. Tengas pasveikino su
važiavusius Kinijos komunistų 
partijos atstovus ir jiems pra- - Jordanijai priklausančias žemes 
nešė apie svarbiausius klausi- Tas ž^mes Izraelis turės ati 
mus, kurie šioje konferencijoje duoti.
bus svarstomi. j Prezidentas mano, kad dabar

Pirmoje eilėje ši konferencija ' palestiniečius iškrausčius iŠ Li- 
turės priimti naują partijos sta
tutą, nustatantį taisykles, ko 
partijos vadovybė laukia iš na
rių ir kaip jie turės svarstyti 
šiuos klausimus ateityje.

Posėdžiai pradėti didžiojoje 
liaudies salėje, kurioje telpa 
tūkstančiai žmonių. Tengas yra 
ne jaunas žmogus, bet jis lab* 
gerai orientuojasi, turi gerą 
balsą ir aiškiai dėsto pagrindi
nes organizacinio partijos dar
bo mintis.

<— Washington, Ill., miestely .-Visi jį kaltino, kad prezidentas 
o susirinko priemonių pesui stabi

lizuoti. Gyventojai buvo įsitiki
nę, kad taip bus ir toliau, tačiau 
prezidentas savo kalba visiems 
nurodė, kad šį kartą bus imtasi 
griežtų priemonių.

Prezidentas krašto gyvento
jams išaiškino, kaip bankai do
lerius išvežė į užsienio bankus. 
Patys krašto gyventojai pirko 
dolerius, o bankai juos nešė į 
užsienio bankus. JAV paskolino 
vyriausybei vieną bilijoną dole
rių. Žmonės pradėjo yti 
dolerius, * leido inoktįff už juos 

 

pasakiškas sumas ir'sįuntė dole
rius į užsienio banku^.

buvo 27 darbai, 
482 jaunuoliai.

KALENDORftLE

Rugsėjo 3: Bronislava, Jau- 
gėla, Mirga, Samanė, Napdis.

; Saulė teka 6:18, leidžiasi 7:22.
i Oria debeėueUs^ gali lytų

Vladislovas Gomulka vakar 
mirė vėžiu, sulaukęs 77 

metų amžiaus.

Meksikos bankus kontroliuos 
valstybinis batikas

Savo kalbos 'pabaidoje prezi
dentas Portillo paskelbė, kad 
vyriausybė, norėdama neleisti 
mažesniems Meksikos bankams 
vesti užsienin dolerius, naciona
lizavo visus Meksikos \bankus. 
Iki ateinančio pirmadieni visi 
Mcnksikos bankai bus užd ti.

Prezidentas krašto gyvento

 

jams paskelbė,, kad Meksikos 

 

Valstybinis bankas įpareigotas 
kontroliuoti visus nacionalizuo
tus Meksikos bankus. Tuo tarpu 
visi Meksikos bankai gaus refc^

Bankai išvežė M,eksikos .-į 
atsargas s*

— Esu apskaiičavęs, kad šian
dieniniai mūsų bankai, besiva 
dovaudami tiktai pasipelnymo 
sumetimais, išvežė iš Meksikos 
daugiau vertybių, negu iš Mek
sikos bet kada išvežė kraštą val
džiusieji išnaudotojai, — pareiš 
kė prezidentas Portillo.

Prez. Portillo pabrėžė, kad jis, 
nacionalizuodamas bankus, tu
rėjo galvoje viso krašto gerbū
vį, t ne kokius asmeniškus iš
skaičiavimus. /

Prezidentas pabrėžė krašto 

 

gyvatoj am s, kad Meksika nėra 

 

pakfupdyta. Josios atsargos iš

 

vežios į užsienį, bet Meksika flft 

 

sig^us ir .peso vertė bus atsta-

/Krašto gyventojai patenkinti 
prež. Portillo nutarimu suvals-

Kariasi čž Sovietų > Vid&ios 
atstovų sauvaliavimą L:n 
kijoje ir už lenkų tautos tur
tų išvežimą į Sovietų S-gą.

— Tengas Hsiaopingas ncpa- 
tenknitas 
mu į 
Taivanui, bet jis4 gerai priėmė 
Reagano paaiškinimą.

— Vakarų, Vokietijos kandę* 
ris Helmut Schmidt kritikavo 
ūkio nrinisterio padarytus pa
reiškimus. v

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $388.

POLICIJA SUĖMĖ VIRŠ 
4,000 LENKŲ

VARŠUVA, L-nkiji. — Pra- 
itą antradienį Jaruzehkio pali

eja suėmė 4JKXb protestuotojus 
•r kimšte prikimšo visas stovyk
las ir kalėjimus.

Kalėjimuose paskutiniu metu 
njvo liktai 610 Solidarumo uni
jos narių, bet antradienį ir tre
čiadienį suimtųjų skaičius žy
miai padidėjo. Vietcnrs policija 
uimtųjų netardė. Daibo valan

domis matė gatvėse, tai suėmė 
r išvežė.

Sakom* 
eis būtų 
13rūmo > 
/la padcjnonstravę 
: darbą, bet dabar
l eną kovodami prieš lenkų po
liciją ir karius.

Du lenkai buvo nušauti ne 
Liubline, kaip yakar radijas 
iranoš**, bet Lubino mažame

kad jeigu Jaruzels- 
cs, tai Salt- 
licną valan- 
' hutų grįžę 
raleido visą

ja fhi darbininkus nušovė^visai 
be reikalo. Jie neskubėjo leistis 
į kasyklą.

■

susitar%25c4%2597.su


V. POTVIO GYVENIMO BRUOŽAI
(Tęsinys)

Vladas Pūtvis stropiai žiūiė- 
j<\ kad šauliai, kaip organizaci
ja, aiba ir pavieniai šaulai, 
/cuip oficia
liai ar neoficialiai nesikištų į 
parimę - politinę veiklą Jis sakė, 
kau šauliai tuvi stovėti prie Sei
mo durų, bet neiti į vidų. Iš ki
tos pusės, jis nuolat kartodavo, 
kad šauliai yra ne vien tik Tė
vynėm gynėjai, kariuomenės pa- 
gelbininkai, bet ir pavyzdingi 
pil ečiai. Kaip piliečiams šau- 
Lains nedraudžiama dalyvauti 
paltuose ar šiaip politinėj veik- 
kloje, bet tai darydami jie turi 
nusiimti šaulio ženklą ir veikti, 
kaip demokratiškai valdomo k ra 
što susipratę laisvieji piliečiai. 
O pilietines pai eigas vykdydami 
jie turi būti labai aktyvūs.

Kada Lietuvos- Respublikos 
vyriausybė, kovodama dėl Vil
niaus atgavimo iš lenkų nagų, 
per Tautų Sąjungą gavo Belgi
jos ministerio ir atstovo Tautų 
Sąjungoje Hymanso (Paul Hy
mans) projektą, kaip sutaikyti 
Lenkiją su Lietuva, įvairiais bū
dais apkarpant Lietuvos nepri
klausomybę ir padidinant lenkų 
įtaką lietuvių tautos gyvenime, 
Lietuvos visuomenė sukruto 
priešintis. Kadangi ir pirmasis 
ir antrasis Hymanso projektas 
buvo kenksmingas ne tik mūsų 
tautai, bet turėjo sužaloti ir val
stybės struktūrą, tai šauliai, 
Vlado Pūtvio įsitikinimu, kaip 
pavyzdingi piliečiai ir tautinės 
organizacijos nariai turėjo būti 
besipriešinančiųjų projektui pir
mose eilėse. Ir Pūtvis energin
gai ir dažnai ugningai ragino 
šaulius dalyvauti mitinguose ir 
susirinkimuose, raštu ir žodžiu 
skubiai veikti prie£> projektą, 
neperžengiant defnokratinės san 
tvarkos piliečiams leistinų ribų. 
Jisai gąts, kaip Trimito bendra
darbis stipriai motyvuotuose ir 
aišidai formuluotuose straips
niuose griežtai priešinosi prieš 
artimesnius valstybinius ir tau-

Lenkija neatitaisys Lietuvai pa-1 
darytos skriaudos, t y-, Su vai-J 
kų sutarties sulaužymo ir Vii-» 
niaus pagrobimo. Patys stip
riausi VL Pūtvio pasisakymai 
prieš Hymanso projektą tilpo 
1921 metų Trimito straipsniuose 
“Ar turime teisės pasiaukoti?” 
(Žiūr. II, 256-256), “Ką turime 
atsakyti?” (Žiūr. II, 258-250) ir. 
“Aukso dėžutė” (Žiūrėkite 
II. 261 — 269). Į klausimą 
ar tunme teisės pasiaukoti Pūt- 
vis atsako: “Mes neturime tei
sės aukoti Lietuvos ateities kitų 
naudai!” (II, 257). “Aukso dėžu
tėje” panaudodamas pasakos for 
mą, šarvuoto raitelio lūpomis 
Pūtvis šaukia, jog negalima mo
čiutės vergovėn parduoti, nega
lima samdyti vilko kūdikiui au
klėti, negalima tautos sielą ir 
laimę duoti kaimynams globoti. 
O į kausimą, ką turime atsaky
ti, Pūtvis atkerta: “Štai kaip 
mes turime išspręsti klausymą, 
ką turime pasakyti visiems ir 
visam pasauliui. Vergauti nie
kam neisim! Savo nepriklauso
mybę apginti sugebėsimu Į Hy
manso pasiūlymą turime tuo 
tarpu vieną trumpą, griežtą, su
tartinį žodį: Ne!“ (II, 260).

Kaip žinome, Lietuvos vy
riausybė Hymanso projektą at
metė. Kiek jai padarė įtakas vi
suomenės pasipriešinimas,, te
sprendžia istorikai, čia, tik tebū
na pabrėžta, jog tas pasiprieši
nimas buvo stiprus, didelis ir 
vieningas. Tauta aiškiai pareiš
kė savo norą ir valią. O tautos 
vaitos reiškėjų tarpe VI. Pūt
vio ir šaulių vaidmuo buvo tik
rai reikšmingas. Tai galiu tvir
tinti kaip anų dienų ir - įvykių 
liudininkas ir šauliškoaio^.^akci- 
jos prieš Hymanso projektą ak
tyvus dalyvis; - rezervuodamas 
sau teisę kuria kita proga šiuo 
klausimu pasisakyti plačiau ir 
išsamiau. , z b*

Vadovaudamas Lietuvos Šau
lių Sąjungos kovų su bermonti
ninkais ir lenkais metu, būda-

Lietuvio ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio klestėjimo

KULTŪRINĖS CHICAGOS LIETUVIŲ
; ORGANIZACIJOS

Amerikos, atėmė “Žiburėlio” 
atstovybę « A- Rankos ir ją per
davė suorganizuotai “Žiburėlio” 
atstovybės komisijai iš šių as
menų: J.\Neviacko, J. S. Pruse-

mas Sąjungos viršininku ir cen- šyviai dirbo ir fronto užnuga- galėjo tiktai Steigiamasis Sei- 
tro valdybos pirmininku, VIa-- ryje, toliau plėsdamas Lietuvos mas.
das Pūtvis visada veikė centro Šaulių Sąjungą ir ją ugdydamas 
valdybos arba jos prezidiumo pilietinio sąmoningumo bei tau- 
vardu ir periferijoje palaikę vi- tinio susipratimo dvasioje.
suomeninįpradą.Tuo jis’suvaržė ' 
save ir kitus, iš dalies pa sunkina 
damas darbą. Anais kovų me
tais įskaitant ir oficialius ir ne- 
oficiialius posėdžius) centro vai* 
dyba dažnai turėdavo posėdžiau 
ti du kartus savaitėje, o jos pre
zidiumas — kasdien. Prie to pri
sidėdavo pafrontės šaulių viene
tų lankymas ir tokie darbai,kaip, 
pvz., ekspedicinių vienetų suda- 
rinėjimas iš moksleivių šaulių 
būrio. Pavojui ištikus, Pūtvio 
šaukiami, tų vienetų nariai nu
traukdavo savo profesinį _darbą 
arba mokslą gimnazijoje ir vyk
davo tolimų uždavinių vykdyti 
arba stodavo į kovą su įsiveržė
liais. . .. .

Šalia budėjimo ir įtempto- vi
sokeriopo -darbo,' vadovaujant 
Šaulių\Sąjungai įvairiuose 'fron 
tuose. Pūtvis, visą laiką" in ten-

ir ja

įstatus 
metais

3£
i

Great 
American 

Dream 
Machine.

Nežiūrint neramaus Lietuvos 
gyvenimo, jam pavyko įgyven
dinti daug sparto ir šauliško kul
tūros darbo ir taip pat išplėsti 
šaulių namų statybą po visą 
kraštą. Šaulių Sąjunga išaugo į 
milžinišką (tų laikų sąlygoms) 
organizaciją ir jai administruo
ti reikėjo neniabi jėgų ir laiko. 
Patogiai progai pasitaikius,ypač 
aprimstant kovoms fronte, vis 
išlįsdavo šauliams nepalankus 
elementas ir organizacijai dary
davo daug kliūčių, nes jinai bu
vo lengvai pažeidžiama. Mat, 
sąjunga vis dar neturėjo statu
to ir vadovavosi tik laikinais įs- 

. tatais ir atskirais įsakymais bei 
potvarkiais, kurių nepakako pla
čiai LŠS veikiai tvarkyti 
apginti. v

Minėdamas laikinus 
kalbu apie 1919-taisiais
rugsėjo 15 d. Krašto Apsaugos 
Mrmsterio Povilo Žadeikio pa
tvirtintuosius “Pagrindinius Lie 
tuvos Šaulių Sąjungos Įstatus”, 
kurie jau buvo paminėti perei
tam skyriuje. Nepaisant visų V/ 
Pūtvio ir jo bendradarbių pa
stangų, iki 1921-jų metų liepos 
mėn. pradžios anie kovų metais 
paskubomis paruošti įstatai, ne
bepatenki ndami išaugusios są
jungos reikalavimų, tebebuvo 
vienintelis vyriausybės patvir
tintas dokumentas, kuriuo šau
lių organizacija iri veikia legališ- 

ikai rėmėsi Lietuvos Respubli
koje. Susidariusi situacija buvo 
paradoksiška: iš vienos pusės, 

I Šaulių Sąjunga turėjo praktišką 
, pripažinimą ir buvo įvykdžiusi 
i daug jai vyriausybės duotų svar 
t bių uždavinių ir fronte, ir užfron 
’ 'tėję. Iš kitos pusės, ši didžiulė 

ir ginkluota organizacija, gry- 
į nai juridiškai kalbant, vis dar 
i nebuvo pilnas juridinis asmuo 

ir. neturėjo bei negalėjo turėti
* pastovaus statuto iki šaulių Są

jungos įstatymo priėmimo. O
I tokį įstatymą priimti anuomet

i

(sAiųSijJ r
, Chicagoje dr. M. F: Bozinch 
suorganizavo “The Providers 
Life Insurance Co.”. Buvo skel- 
biama, kad tai esanti lietuvių ir lai..io įr K šidlausko. 
lenkų bendrovė. Dr. M. F. Bon- (
zich buvo lietuvis iš Vystyčio, 1918 m.

r bet Veikė daugiau lenkų orga- j pastangomis New
nizacijose, Į

Į 1917 m., pagal banko egzami-* 
natoriaus, privatinio A. Olševs- į 
kio pranešimą, banko turtas bu-

i vo: Real Estate — $261,229.16, 
‘ Lietuvos Ihib. Co. serai -— 
j $97,700, Notos — $10,000, Įvai

rūs — $57 Š.
1917 m. kovo 2 dieną A. 01- 

Į ševskis suorganizavo ir inkor- 
• poravo Universal Stale Bank su 
į $225,000 kapitalu.
j Rugsėjo mėn. 26 d. susiorga

nizavo Draugystė Brolių ir Se
serų Pašalpos Kalvarijos Staci
jų ir Panos švenčiausios Rožan
čiaus. Vienu metu turėjo 256 

i narius, 1937 m. liko tik 27. Nu- 
Lietuviškos Šaulių Sąjungoj tarė lygiomis turtą pasiskirstyti 

įstatymas Steigiamojo Seimo pa* ^ko po $24..7O. Likvidacijos 
’ ‘t P: Gedizlas, 

K. Rubinas ir J. Drazdauskas.
Buvo Jono M. Tananevičiaus, 

kaip subankrutavusio banko 
valdytojo, teisinas. Jo “receiver” 
liudijo, kad bankas turėjo dau
giau kaip :2,000 depoiztorių ii 
apie $-170,000 depozitų. (Lie
tuvą) Į ’

Roselando ir W<est Pulman 
lietuvių kolonijose veikusios 12 
draugijų surengėmritingą ir pri
ėmė protesto rezoliuciją prieš 
prievartinį jaunuolių ėmimą*jį 
Jungtinių^-Amerikos . Valstybių 
kariuomenę. ‘ : į . ;

Lietuviai Real Estate —. na
mų ir žemės sklypų pardavėjai 
bandė susiorganizuoti į vieną 
bendrovę ir turėti tik vieną 
įstaigą, o visas kitas, buvusias 
paskirų savininkų vardais, už
daryti. šio plano sumanytojai ir 
organizatoriai buvo: A. Ažukas, 
A. Vizbaras, M. J. Kiras, A. Pet
raitis ir Sinkus. Sumanymas ne* 
įvykdytas.

“Darbininkas” rašo: “Kongre
se apsireiškė didelė mūsų tauti
nė silpnybė. Vyčiai didžiuma 
balsų nutarė iš savo programos 
ir konstitucijos išbraukti mili
cijos ir militariško lavinimosi 
reikalus. Buvo karštų diskusijų. 
Nutarimas perėjo nedidele bal
sų didžiuma. Bet visgi perėjo 
ir tuo užtraukė didelę gėdą ant 
mūsų jaunimo ir ant visos mūsų 
tautos. Įdomus buyo j'ėgų pasi
skirstymas. Prieš miliciją bal
savo veik visi veikliausieji vyčių 
buvusieji vadai ir veikėjai svie- 
tiškiai, o paskui juos ir dauge
lis esančių jų įtakoje. Gi, kad 
paliktų miliciją,* balsavo didžiu
ma kunigų ir beveik visas čia 
gimęs ir augęs jaunimas”. (Nau
jienos Nr. 194, 1917).

Amerikos vyriausybė birželio 
5 d. įsakė registruotis visiems 
21-31 metų amžiaus vyrams. Tai 
lietė ir svetur gimusius šio kraš
to piliečius ir nepilieėius.

A. Bulotienė, išvykdama iš

galiau buvo priimtas 1921 m. lie' sudarė^
pos mėn. 7-tą dieną. Už nepilno 
mėnesio, 1921 m. lapkričio 3 d?

■ įstatymą pasirašė Lietuvos Res
publikos Prezidentas (dokumen 
te “E. Respublikos Prezidento 
pareigas”) ir Steigiamojo Seimo 
pirmininkas Aleksandras Stul
ginskis ir Ministeris Pirminin
kas dr. Kazys Grinius. ‘

Įstatymas penkiais žodžiais 
apibūdina Šaulių Sąjungos tiks
lą: “stiprinti ir didinti valsty- 
bės gynimo pajėgas” (§ 1). šį 
savo tikslą L Šaulių S-ga vykdo 
sekančiai: “a) auklėja pilietinę 
sąmonę ir krašto gynimo dva
sią; b) tobulina savo fizines pa
jėgas ir vikrumą bei moko karo 
mokslo; c) reikalaujant valdžios 
ir visuomenės organams, ein jai 
pagalbon...; d) karo ir karo pa
dėties metu Sąjunga gali būt: 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
pašaukta prie valstybės gynimo 
fronte ir kariuomenės užpaka
lyje ribose šio įstatymo ir Šau
lių Sąjungos statutė”. (§ 3) Są
junga padeda valdžiai trimis at- 

, vėjais: “1. jieškant, suimant bei 
laboj ant Respublikos įstaty
mams nusikaltusius asmenis; 2. 
saugoj ant valstybės turtą ir jos 
gerovę; 3. ištikus visokioms vi
suomenės nelaimėms”, (§ 3). 
Tačiau įstatymas čia kartu pa
brėžia, jog “šauliai neturi teisės 
: avarankiškai imtis administra- 
cSjis pareigų”. (§ 3).

Sąjungos nariais būti įstaty
mas leidžia visiems Lietuvos pi
liečiams ir pilietėms, “kurie sto
vi ant pamato nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos Respub
likos, kurie nebuvo baudžiami 
už kriminalinius bei tėvynės iš
davimo, ar kokius kitus nusikal
timus ir nusižengimus, atiman
čius visas arba kai kurias pilie
čių teises”. (§ 2). Jaunųjų šau
lių amžiaus įstatymas neapribo
ja, tiktai reikalauja, kad “pilie
čiai, nebaigę 17 metų turi pri
statyti tėvų sutikimą’^ (§2). į 

(Bus daugiau) ’

Ul. J. Oliupu
Į YorKe ir Chtcagoje ęsiRūre Vil- 

iuaus Universiteto Draugų Są-
1 junga. Miss Adams buvo tos są
jungos pirmininkė Chicagoje. 
Tikslas — rinkti pinibus, ypa
tingai tarp svetimtaučių, finan
suoti Vilniaus Universitetą ir 
bendrai Lietuvos žmonių švie
timą. Draugijos pirmininku bu
vo adv. J. S. Lopatto, o sėkr. dr. 
J. Šliūpas.

1, 1 d. tautininkai ir katalikai 
surengė masinį mitingą Seventh 
Regiment Armory salėje, kur 
buvo pareikštas protestas prieš 
lenkų ir bolševikų tikslus Lie
tuvoje. Mitingui pirmininkavo 
adv. Bradčulu. Kalbėjo S. Ko- 
dis. S. Šimkus, J. Karosas ir an
glas McGarty. Meninę progra
mą atliko St. Šimkus, vadov. Bi
rutės choras ir Pociaus vad- Vy- 
čių choras.

19. 12 d; miesto centre įvyko 
visų tautų paradas, kuriame ga
na gausiai dalyvavo ir lietuviai. 
Parado tikslas buvo supažindin
ti amerikiečius su tautinių gru
pių veikla Chicagoje ir jų kil
mės -kraštais. 4 j .

Chicagoje. su$M^gŽmzuota Li- 
berty.-I^anif’fBbndrovė. Jos orga- 

Įii^atoriai ir pirmieji direktoriai 
buvo: Rozenskis,^?A.^V5xbaras,

ris, Z. Mikevilius, Liįžki, Bag- 
ševidi ir kt. Pirmininkavo Ro- 
zenskis. Bendrovė buvo inkor
poruota 3100,000. Turėjo apie 
400 akcininkų, sutelkusių per 
85,000 dilerių. Susidarius dide- 
niam kapitalui — užpirko 6,000 
akrų žemės su keliais ežerais ir 
viešbučiais Woodboro, Wiscan- 
sin. Dalis užpirktos žemės buvo 
suskirstyta į sklypus po 40—80,- 
000. Parduotose sklypuose ben
drovė apgyvendino apie 30 šei
mų. Likvidavosi 1929 m.

(Bus daugiau)

UŽUOMARŠA
—Atsiprašau, — sako padavė

ja, imdama pinigus nuo staloabet 
Jioje sumoje nieko neįskaityta 
padavėjai.

Užsisvajojęs pašto valdinin
kas, žvelgdamas nuo skaityto 
žurnalo:

— Argi aš ir padavėją suval
giau?
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atėmus.iš jaunuolio jo pfigim, ra jau . toks didelis lietuviams

JADVYGA PAUKŠT1ENĖ Kauno senamiestis (Tapyba

su vyresniaisiais,

L, VAIČIŪNIENĖ 
į F _ S'

Jaunimo draugijos ir vyresniųjų kelias
Spausdinau J. Vaičiūnienės mato savo veidą, bent nori jį 
rašinį apie Amerikos lietu-! pamatyti Atsisukuš veidu į sa- 

1 vių jaunimo draugijas ir jų ‘ve, išgirsti ir klausimą. Kieno 
pirmiausioji prievolė, kad mūsų

Manome, kad jauniesiems šventovėse vargonų paliekamas 
bus įdoniu susipažinti su 
auklėtojos mintimis. N.R.

ir paliksimas tuščias vietas ne
užimtų svetimybės ? Turime pa
rapijų vadovybes. Turime Lie
tuvių Kunigų Vienybę. Lietu
vių Vargonininkų Sąjunga tik
riausiai dar nenusprendė persi- 

Į tvarkyti į Gitarininkų Sąjungą!

nei/ros praktikų ir teorinįnkų savo 
II____________—<4,^;

Brūkšnys ilgesnis: už tašką. Il
gas kelias daugiau žino už trum-f 
pą. "Kad aisikeltij, dangų pa
remtų”. .

Mūsų jaunasis jaunimas visai Turime aukštos muzikos-kultū- 
nekaltas, kad nei nei’/ros praktikų ir teorinįnkų savo
"kanklių” savaime, patys v sa-|<muzikų. Turime apskritai kuL 

' vęs, kitokios pažinties asociad-1 tūrininky, labar vertinančių, vi
jos neturi; kaip tik tą, ką ma- Į sų sričių kultūrinius laimėji- 
to šios dienos aplinkoje, ką gir-/mus. Turime Liet. B ne, ne tik 
di pasakojant, išskaito iš ras-! saugojanėią, kad lietuvybės ži- 
tų, ką pajunla'įtaigojamas, kaip Į dinių neišpustytų umarų pasi- 
tie įlaigojimai paveikia, kokio- ’ kėlę vėjai, bet tuos židinius kurs- 
mis spalvomis plykstelia^. ! tančią. Turime ‘‘koordinatorių”, 

Tai ir reiškia, jog atvėrti du-Į kas Reiškia pusiausvyros laiky- 
ris | praeitį ir mesti spinduliui tojų, kad niekas perdaug ne- 
pluoštą ateitin įmanoma ir da- įsmuktų žemyn, i 
Dantiniam jaunimui, kad jis ne tyn, nevirstų į kurią puse, 
tas, kaip sako mūsų patarlė, rime autoritetų, 
“ką ta diena iškasa, tą ir lesa”.} 
Bet,. nelyginant, kaip tas geo
metrijos taškas, gali judėti į rime kultūros tarybą.... 
visus tolius. Tai įrodo nors ir ; 
“gitarų” stvėrimasis. O įtiki- : 
Ramiausiai įrodo alabamininkų [ džiaugsmingai užgrojus 

‘ f

nekiltu aukš- 
Tū- 

ir daug kitų, 
taip gerai suprantančių aplinkos 
galią lietuvybės palaikyme. Tu-

I

Tačiau iki šiol nesame išgir
dę prieštaraujančio žodžio, 

gifaro- j 
mis Kanados Prisikėlimo šven-j 
tovėje, nei atžygiuojančiai į mū
sų šventoves kitų tautų tauti
nės muzikos kultūrai.Ameriko
je! Visi tyli, lyg pelenais pasi- 

dėl negrų teisių dabar, kad jie barstę galvas, lyg nusprendę, 
tas teises turi, -kovoja, nes suži-] dar žemiau nuleisti tautinio 
nojo apie negrų tikrai buvusią auklėjimo vėliavą.

žygiai ir lapkričio 13-sios jung
tinių.tautų sąžinės judintojai.

Tarp šio dvejopo mūsų jauni
mo skirtumas,-pirma, bene bus 
tas, kad alabamininkai kovoja

■

■i

bedalių ilgą praeitį, nulėmusią 
jų nuo dabarties atsilikimą.

Net L. Bendruomenės taryba, 
ligoko kelio patyrusi šviesiau

. Prisiminus čia alabatniniEkus šioji galva ir budriausios akys,
žengdama į kitus metus, turėjo 

kad didžioji dalis į “svarbesnių reikalų” negu žvilg-

si
H

ir 13-sios lapkričio žygininku; 
.akivaizdu, 
mūsų jaunimo, tiksliai metais 
Liesais t omo, be šio darbo, dar 
rstisa eilė visiems žinomų darbų 
yra įrodžiusi tebeturinti, bent 
i'ki ‘*šiol;?r hėsūlankstyl# ^tiešiį 
n a as tą ir gerą pinigą. Tik rei
kia, ‘ kad •' senstelėjusieji, būdami 
ilgesni keliai, išmintingu žodžiu, 
paremtu pavyzdžiais, primintų, 
kaime, kaip tuo mastu matuoti, 
ką už tą gerąjį pinigą pirkti.

' Kad neprisipirktume, nelygi
nant išpardavimo rinkoje, už-ttimą laiku ir vietoje niekas iš 
sigmlėjusių, atnaujintų pavir-resmės nieko neturi. Bet šiuo at-^ 
šiunai, nereikalingų dalykų, pa
sitikrinkime, ko jnums iš tikrų
jų ti/ūksta, ko mums/be musų buvę garbingai apsvarstyti 
pačiųį, joks svetimas “draugas” 
neduos, nes pats neturi. O jeiigu neišvengiamai reikėjo, neat- i • •— > •• x • i .y . y. ,1 » • v , ’ajj. •• • •-

telėti į ateities darbo plotus, pa
silypėjusi nors ant slenksčio... 
Tai pati save apsidraudė nuo 
ateities darbu pasvarstymo, čia 
pat neišmintingai' pasikeitus 
Įstatymą — vis tiek, ar rašytą 
ar paprotinį. Svarstant ateities 
darbus, gal būtų iškilę skubiai 
laiko atneštų darbų vykdymas. 
Kad ir tautinės muzikos orkest
rėlių organizavimas.

Prieš keistinų Įstatymų kei-

veju mums, mažiams, būtų la
biau patikę, kad pirma būtu

ateities darbai. Tik paskui, jei-

ką siūlo, tai .tą; kai* pačiam* nau
dinga,/ kad /mes paimtume, bet 
ne mirms.. . \ .

' Veidu į save v

{Gyvenime ir veidrodyje kiek-

sižvelgiant nė į primityvų pa
dorumą, keisti nuostatus, vis 
tiek ar jų keitimas liestų vieną 
vardą ar kitą, ar kurią grupę. - 

Jeigu ateities darbai būtų bu
vę išmąstyti Tarybos sesijoje, 

vienai regintis pirmiausia pa- šiandien man nebūtų kilusi pa-

JL’OZAS ŽEMAITIS

Lietuviškasis festivalis Marquette Parke
ŽIŪRINT Iš VISŲ PUSIŲ 

buvo pilkas pilnutėlis visokio 
amžiaus smalsuolių. Kuris kurią 
kryptimi ėjo, ar stovėjo, ar gla
monėjosi, teisiog, nusakyti ne
būtų galima. Masė, ir tiek.

Minioje pažįstamų neieškojau, 
nes išeidamas iš namų turėjau 
tik vieną tikslą — kuo plačiau 
ir kuo tiksliau padaryti išvadą, 
ar šios rūšies festivalis save 
pateisina. Keliavau ne vieną 
kartą nuo vieno galo į kitą, o 
gal 6, 7 ar 8 kartus, vis ieško
damas, ar nebūsiu ko nors 
pražiopsojęs. Ir taip jau dėjosi, 
kad kiekvieną kartą vis ką nors 
naujo pąstebėdavau. .

Pirmiausia norėjau įsitikinti, 
kokia \. kalba čia daugiausia 
kalbamu. Stebėjau jauniklius, 

‘ __
^jųr .pasakyti, kad tikdš siu Jpa-: 
skūtiniųjų galėjau išgirsti lięJJi- 
višką žodį ir tai ne iš visų. Anie, 
pirmieji tekalbėjo* tik angliškai. 
Niekaip nebuvo galima nustaty
ti, kokia tautybė čia sudarė dau-

(Tęsinys)

Antrąją kelionę į festivalį taip 
pat atl’kau pėstute, kaip ir pir
mąją. Važiuoti mašina nesiry
žau, nes žinojau, kad nesurasiu 
jokios vietos jai patupdyti. Pa- 

: sirodė, kad neapsirikau. Beveik 
kuo nevisuose trijuose blokuo
se, aplink Marquette Parko 
Downtowna, buvo tiek prigrūs
ta mašinų, kad ir uodas nosies 
jau ten neįkištų.

- Artėjant prie festivalinės gat
vės — Lithuanian Plaza Court, 
net prieš pusantro bloko jau bu
vo girdėti kožkoks muzika 
atmieštas ūžesys. Įžengus į gat.. 
ve, vaizdas jau buvo gęrpkai 
pasikeitęs, kokį jį patikau r ^2 
pirmojo vizito. Žmę^ū, atfegdė^J 
T ’ ’ ' ‘
pirmiau. Visas gatves'^vidurys,
, , , . j • --"paauglius iri jau «pnokusiU^Ti>!buvo gal net ir daugiai kaip,5a. 6 . , j ... .x& nnsakvti kan tiktis sFrr M-

gunda rašyti šito, "ne savo vte- 
toje”, man pačiai nemalonaus

Air ne moksliškai, rašinio.
Pag^ensime — pamat^d^^f ^^uXna.^ Žinoma, reik tikėti kad tik ant tėvų

mūsoji čia vyravo.
Nežinau kelintą kartą jau bu

vau bežingsniuojąs, kaip staigiai 
pastebėjau gana simpatingą jau-j 
nųolių porelę, kurie tarp savęs 
kalbėjosi gryna ir visiškai tai
syklinga lietuviška kalba. Jokiu 
būdu nenorėjau tikėti, kad jie 
būtų čiabuviai. .Nejaugi tokių, 
Amerikoje gimusių jaunuolių, 
mūsų tarpe dar esą?

Skaudu, bet taip yra. Perdaug 
kaltinti nieko negalima. Ameri
kietiškas gyvenimas mala mūsų 
jaunimą, kaip akmeninės girnos 
grūdus. Reiškia, festivalyje mes 
aiškiai parodėme ten atvyku
sioms kitataučiams, kad mes su 
mūsų prieaugliu nuo savosios 
kalbos eesame nusisukę. Nema
nau, kad būtų nepravartu nu- 

b vykti į meksikiečių ar portori- 
čių panašius festivalius ir pasi-Į 
klausyti kokia kalba anie ten 
kalba.

Tai viena mūsų festivalio di
mensija.' Nėra jau tokia didelėj 
garbė bet. kurią svetima kalba 

įkalbėti, bet yra didi gėda savos 
nemokėti. Kaip mes šioje srity
je' bedejuosime, bet visa atsako
mybė krinta ne ant jaunimo, o 

Reik žinoti, kad

kultūrinis nuopelnas. Reik ži
noti, kad kitais metais vyks Chi- 
cagos miesto burmistriniai rin
kimai, tai bet koks mums pasa
kytas saldus žodelis, Jane Bur. 
ne, balsavimo metu, gali, labai 
apsimokėti.

Žinoma, jei kokius nors Įvy
kius vertintume lik skaičiais, 
atseit, tik kiekybe, o ne koky- 
b, tai šiuo festivalju tikrai galė
tume pasididžiuoti. Nenorėčiau 
tikėtų kad čia buvo prigužėję 
lygiai 20,000 žmonių, kaip kad 
buvo Naujienose pažymėta, \ bet 
tas skaičius tikrai buvo nema
žas. Šiandien, kada tam tvarkin
gam ir švariam Marquette Par
kui iš rytų grasinama suteriio- 
jimu, didesnieji mūsų susibūri
mai gali daugiau paveikti mie
sto valdytoju,kaip pavienių žmo 
nių, nežiūrint kas jie bebūtų, tų 
valdytojų ofisų lankymas. Tik 
labai gaila, kad mūsų jąunoji 
karta, kuri savo lietuvišką lie
žuvį peremodelino į angliškąjį, 
anglų kalbos laikraščiuose, lie- 
tuvšikų reikalų gynime, pasi
lieka tik nebyliais./

Juozas lernaitii

tos tautybės kalbą, atimama iš 
jo ir tautybė.

Antroji dimensija, tai festiva
lyje jaunuolių elgsena. Gerai 
žinome visi, kad spontaniška 
jaunuolių energija nėra jau taip 
lengvai apvaldoma. Jei vyksta 
kur nors ir koks nors kultūrinis 
subuvimas, jaunuoliai nėra taip 
lengvai įviliojami. Gal nieko ir 
ncustabaus, nes tokiame am
žiuje rimti dalykai nelimpa. De
ja, ten kur yra galimybė pilnai 
>avo energiją išlieti, kur laisto
si upeliais alkoholiniai skystimė
liai, kaip kad per šį festivalį 
Lith. PI. C. gėryklose, jaunuo
lis praranda ir gėdą, ir etiką, o 
apie elgesį nėra ko ir kalbėti. 
Nenorėčiau pilnai kaltinti tų fe
stivalio jaunuolių, kurių ran
kose buvuo ar tai stikliukai, ar 
tai popieriniai puodukai, kurie 
buvo pripildyti, reik tikėti, 
ne belaipsniais gėrimais, o vi
są kaltę už jų elgeesį tektų 
suversti ant tavemiškų landy
nių savininkų galvų.

Apie dešimtą valandą vakaro 
pati gatvė buvo pilna sutremtų 
popierinių puodukų ir primėty
tų alaus bonkų. Jei po vidudie
nio lietaus ji buvo, seniai išdžiū
vusi, tai dabar neatrodo, kad ji 
būtų sausa. Atsimenu, prieš, ku
rį laiką pasirodė amerikietiško
je spaudoje aprašinėjimų, kaip 
atrodė vieno miesto viešbučio 
kambariai, kai juose porą nak
tų praleido kokių tai ansamblių 
ar sportinių organizacijų lietu
viškas jaunimas. Buvo rašoma, 
kad kambariai turėjo būti iš 
naujo perdažyti...

Turint tai.visa galvoje, tenka 
labai rimtai pagalvoti, ar tokie 
festivaliai, kokie vyksta lietu
viškame Marquette Parke, gar
sina mus, kaip kultūringus lie
tuvius, ar parodo tik kaip mūsų 
priauganti karta šėlsta? Ar tos 
visos abipusiai gatvės išsidėsčiu- 
sios prekyvietės, valgyklos ir 
tavernos paaukos savo uždar
bių bent mažą dalį lietuviškiems 
kultūriniams reikalams, ar vi
sus pinigėlius susižers į savo ki
šenes? Neatrodė, kad. prie tų 
stalų, ant kurių buvo išdėstyti 
charakteringi: mūsų tautai išdirr 
biniai, perdaug kas lankėsi. Ten4; 
kur pasirodė kokia nors ameri
kietiška prašmatnybė,- ir žiūrė
tojų, ir pirkėjų netrūko.

Visam Marquette Parkui did
žiuotis, kad čia- pasirodė Jane 
Byrne ir, kad pasakė lietuvius 
esant gerais žmonėmis, tai nė-

ATSPĖJO
— Kokios būtybės gali gyven

ti jūroje ir sausumoje?.
— Jūreiviai!

' GERA7 ATMINTIS ,
— Kiek kartų aš prašiau, kad 

netrukšmaųtum? {
— Septynis kartus, mamyte.

ENERGY 
WISE
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• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moksle 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenirtą, Vine< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir Vi 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis & 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. RŪkitelės Ir A. Varne 
kūrybos poveikiais. 365 puri. knyga kainuoja tik 83. .

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojoa Ir tCT- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes b<^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimif 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly-
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82. t

• Lljtriu VU KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalanaka 
įdomiai parašyt* studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdornūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys flluatruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą Labai 
oan<fingoje 335 pu«L knygoje yra Rytprūsių Umėlapia. Kaina M.

f EAUMJtS E1M1, raiytojoa Petronėlė* Orintaittt sttf- 
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprlk. Lietuvoje ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tik 13. -.

• JuLIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupral 
tu ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poa- 
riją. Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja W. 1
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rovei parduoti tuos amerikiečių patentuotus kompreso
rius rusams, kad galėtų tas dūjas stumti iš Šibiro j 
Prancūziją. _ J

Prezidentas Reaganas įtraukė Dresser France ir 
kitą bendrovę į juodąjį amerikiečių pramonininkų sąna
šą, kad jokia Amerikos bendrovė neturėtų jokio biznio 
su dviem prancūzų bendrovėmis.

Antanas Marma ir kiti devyni Reorganizuotos Lietų
jų at January 1, 19$$ 
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vių Bendruomenės nariai nuvyko rugpjūčio 30 dieną; ly
giai 12 valandą, ir Pavergtųjų Tautų Chicagos skyriaus 
vardu įteikė protestą Prancūzijos konsulatui prieš kom
presorių pardavimą Sovietų Sąjungai. Marma prie pran
cūzų konsulato nuvyko ne vienas, bet kartu su kitais 
Reorganizuotos Lietuvių Bendruomenės nariais.

Žurnalistas Marma gana tiksliai aprašė Pavergtų 
Tautų demonstraciją prie konsulato. Jis turi fotografijas 
visai 40 žmonių protesto demonstracijai. Kaip į šį reikalą 
įsivėlė melas ir kuriam galui jis čia buvo reikalingas?

Vienas melas žingsniavo paskui kitą melą, todėl ir 
gavosi tokia nemaloni propagandinė košė. Jeigu ir toliau 
taip eis, tai žmonės visai netikės Kutkaus vadovaujamų

NAUJIENŲ rištinė stdari kasdien, iiakyrM serinattieada, 
aso 9 vaL ryto iki 5 viL sopiet Šeštadieniais — iki U nd.

Niekas melu toli nenuvažiavo 
ir nenuvažiuos

šiandien spausdiname trumpą šaulio ir žūmalisto 
Antano Marmos korespondenciją apie Chicagos pavergtų 
tautų komiteto protesto demonstraciją prieš prancūzų 
konsulatą Chicagoje.

Kaip žinome, prezidentas Reaganas labai pasipiktino 
Prancūzijos Dresser France bendrovės nutarimu par
duoti Sovietų Sąjungai 21 kompresorių dujoms stumti 
iš šiaurės Sibiro į Vakarų Europą. Rusai gali nutiesti 
plieno vamzdžius, kuriais kompresoriai tas dujas stums 
i Vakarų Europą. Rusų vamzdžiai nepraktiški, gerai savo 
darbo neatlieka ir, be to, nepajėgia išskirti, dujų vamz
džiuose atsiradusio, vandens..;

Amerikos kompresoriai moderniškiaū pritaikyti du 
joms stumti. Jie gali dujas stumti aukštyn esančiais 
vamzdžiais, gali jas stumti i šoną, gali Įstumti į didesnes 
cisternas, kad sudarytų didesnes atsargas it galėtų dujas 
stumti ten, kur jos labiau reikalingos. t Amerikos kom
presoriai yra sudėtingi.

'Dallas mieste veikianti Dressėr Industries bendrovė; 
gaminanti kompresorius dujoms stumti, buvo išėmusi 
patentus dideliems kompresoriams gaminti. Dresser In
dustries Prancūzijoje Įsteigė savo skyrių, pavadintą 
Dresser France. Galima sakyti, kad Dresser France buvo 
Dallas Dresser Industries bendrovės skyrius. Kai Dresšet 
France pradėjo dujoms stumti kompresorius gaminti 
Prancūzijoje, tai ji gavo Dalias Industries bendrovės lei
dimą naudoti Amerikos patentus. Ji galėjo gaminti kom
presorius prancūzams, bet neturėjo teisės gaminti kom
presorių Amerikos ir Prancūzijos priešams.

Bet Prancūzijos prezidentas Suvalstybino Dresser 
France bendrovę. Jis Įsivaizdavo, kad jam nebuvo jokio 
reikalo prisilaikyti Amerikos patento. Jis, girdi, galioja 
amerikiečiams, ne prancūzams.

Prezidentas Miterandas norėjo, kad Prancūzijos pra
monė gautų $700,000 už kiekvieną kompresorių. Jam at
rodė, kad tokia didelė dolerių suma atgaivins dolerių ne
turintį Prancūzijos banką ir atgis visa Prancūzijos pra
monė. Jis ne tik leido, bet ir Įsakė Dresser France bend-

padalinių tvirtinimais.
Visi žinome, kad Pavergtų Tautų Savaitę sugalvojo 

ir padėjo Kongresui pravesti Amerikos Lietuvių Taryba. 
Įstatymą pasirašė Kongresas ir pirmą Pavergtų Tautų 
Savaitę paskelbė prez. Eisenhoweris. Chicagos Lietuvių 
Taryba, apimanti visas lietuvių organizacijas, visą laiką 
dalyvavo Pavergtų Tautų Savaitės eisenose. Kutkaus ir 
prieš jį kitų vadovaujama Bendruomenė buvo priešinga 
Pavergtų Tautų Savaitei. Lietuvių skautų vadovybė tą 
savaitę išvežė skautus Į Rako farmą, kad nedalyvautų 
Pavergtų Tautų dienos eisenose.

Bet praeitais metais Laukiškis pradėjo domėtis Pa
vergtomis Tautomis. Kol dar buvo gyvas pirmasis Chiea- 
gos Pavergtų Tautų Savaitės pirmininkas, tai su latviais 
ALTas bendradarbiavo. Bet kai Pavergtų Tautų Savai
tės komiteto priešakiu, Chicagoje atsistojd apie politiką 
nesiorięntuojahtjs' Ber'mans, tai jis, bę Chicagos Lietu- 

;Vių: Tarybos, prajėjd tartis ir su Laukaičiu. Befmansui 
neužteko Chicagos Lietuvių Tarybos narių, Chicagos Pa
vergtų Tautų komiteto iždininkės Mikužiūtės, todėl jiš 
pradėjo tartis ir, matyt,, susitarė su Laukaičiu, Kutkaus 
Liet; Bendruomenės atstovu.

Tuojau atsirado pranešimas, kad protesto demonst
raciją, ruošia ftė tik Chicagos Lietuvių Taryba, bet ir 
Lietuvių Bendruomenė. Visi žinome, kad tos Bendruo
menės Chicagoje nebuvo ir nėra. Ji rengėsi pravesti kelis 
planus, bet nieko iš to neišėjo. Ji rengėsi padėti pensi
ninkams, bet pirma reikalavo, kad pensininkai pasakytų 
kiek jie turi pinigų ir kokiame banke juos laiko. Nė tfk 
pensininkai, bet ir visi namų savininkai atsisakė nepažįs
tamiems sutvėrimams duot isavo bankų adresus.

Kai pasklido žinia, kad Pavergtų Tautų protestą, be 
Chicagos Lietuvių Tarybos, organizuoja ir Chicagos Lie
tuvių Bendruomenė, tai reikėjo skelbti, kad tame proteste 
dalyvavo 300 narių. Laukaičio vadovaujama Bendruome
nė nebūtų sudariusi 200 protestuotojų, bet kai su Laukai
čio Bendruomene būtų ėjusi ir Taryba, tai du šimtai 
būtų susidarę.

Lietuviški radijo pranešėjai gana dažnai paskelbė 
nebūtus dalykus apie Chicagos Lietuvių Bendruomenę, 
tai ir šį kartą, kaip Marma rašo, paskelbė žinią apie 
200 dalyvių protesto demonstraciją prieš kompresorių 
pardavimą Sovietų Sąjungai.

Jeigu Bermans būtų nepradėjęs tartis su Laukaičiu, 
tai nebūtų atsiradęs pranešimas, kad Pavergtų Tautų de-

40, o lietuvių tik 10, ir daugumą 
sudarė R.LB. Taigi, mums pa
tiems jau nereikia kovoti prieš 
okupantą, tegul kovoja Hana- 
fordas. Be to, okupantui nepa
tinka mūsų demonstracijos ir 
okupanto tarnai demonstrantus 
vadina komunistais, kad savo 
veiklą pridengtų Tad reikia pri 
sitaikyti prie okupanto reikala
vimų; .kad niekas nežinotų kaip 
okupantas kankina ir žudo mū-

Iš Vieno Kuprio padare 200
Pavergtųjų Tautų Komitetas 

suorganizavo demonstracijas 1982 
m. rugpiūlio 30 d., 12:00 vai ry
to, Chicagos miesto centre, 444 
N. Michigan Ave., prie Prancū
zijos konsulato. Demonstracijos 
užtruko vieną valandą.

Konsului buvo įteikta ir pro
testo rezoliucija, kam jie laužo 
tarptautinę teisę,parduodami du-

Prancūzų Konsulas prižadėjo 
šią rezoliuciją persiųsti prancū
zų ambasadoriui Washingtone. 
Demonstracijoms vadovavo Pa
vergtų Tautų Komiteto pirm. 
Bermanis.

Televizijos 7 kanalas filmavo 
demonstracijas, buvo ir fotog
rafių Vienas praeivis atkreipė- 
dėmesį į mano lietuvišką vėlia-

jų kompresorius rusams, dujų 
vamzdžiams tiesti į Europą.. O 
tuo pačiu išduoda’ ir Amerikos 
patentus, kurie pagal pasirašytą 
sutartį irz tarptautinę teisę, yrą 
laikomi paslaptyje. .

Amerika galėtų savo sąjungi
ninkams pagrasinti, jei jums 
rusai komunistai draugai, o ne 
Amerika, tai Amerikai nėra rei
kalo ten laikyti savo karųiomenę 
ir daryti tokias didėles išlaidas 
Tai tfiėš atitraukiamo s'avo ka- 
ruomeflė, o jūs ir toliau feufetl 
draugai. Tuomet sąjungininkai 
būtų sukalbamesni ir taip nesi- 
šiauštų. , t ' i

vėlę ir pasiteiravo,- kokios tai 
valstybės? Aš jam atsakiau, kad 
tai yra rusų okupuotos Lietuvos 
vėliava. f

Lenkai turėjo savo didelę vė-! 
liavą su užrašu “Poland” ir 4 di
deles baltas vėliavas su užrašu 
— Solidamosc. Demonstracijos 
praėjo tvarkingai, jokių, išsišo
kimų nebuvo, dalyvavo 7 tauty
bės. Tvarkai prižiūrėti buvo 4 
policininkai.

Tik labai gaila kad JAV prez. 
Ė. Reagan kovoje prieš rusūs 
komunistus ir jiems parduoda 
javus. Į demonstracijas susirih- 
ko juokingai, mažas skaičius—tik

monstraciją organizuoja Chicagos ALTas ir Ir. B-hė.
Laikraščiai visą laiką iš šipulio (teisingiau butų — iš 

šakalio) priskaldydavo vežimą, tai Petrutis galėjo pa
skelbti, kad dalyvavo 200.

Reorganizuotos narys Antanas Marma šakalių ve
žimą nustūmė į šalį ir pranešė teisybę. Protesto demonst-
racijoje prie prancūzų konsulato'dalyvavo tiktai dešimt 
lietuvių, o ne 200. Iš viso, minėtoje demonstracijoje daly
vavo 40 asmenų. Dešimt lietuvių ir 30 kitataučių ameri
kiečių. O Laukaičio vadovaujamos Liet. Bendruomenės 
prie prancūzų konsulato nebuvo nė vieno. Demonstracijai 
besibaigiant, prie konsulato atsirado Kuprys. Prie de
monstrantų jam buvo gėda prisidėti, nes nebuvo nė vieno 
D Bendruomenės nario.

Chicagos ALTo nariams žinotina: Pavergtų Tautų 
protesto demonstracijoje ALTą atstovavo Reorganizacinė.

sų pačių lietuvių rankomis.
Tad reiškia, kad mes prez. R. 

Reagąn padarėme gėdą ir. jo 
yėiksmiį priešvrusus neparėmė
me. Adv. Kuprys prisistatė, tik

■ prieš „pat uždarymą demdnktrė- 
čijų. Nežinią kuriuo tifeslu, kas 
painformavo Petrą Pėtrutį Mar
gučio radijo programos vedėją,' 
kad demonstracijose dalyvavo 
apie 200. Tai buvo pranešta £er 
“Margutfr rdgšėjo meni 1 d- 7 
vai. ryto. Nežinia, kokiu tikslu 
reikia skelbti tokias netikslias 
žinias? 1 į

Aritands (trina

— Union Federal Savings 
Assn, susijungs su Firsf Federal 
Savings of Chicago bendrove.

— Union Federal Savings 
Assn, turėjo 111 mifijoHį dole- 
tin if nepajėgė apsiginti;

— General Motors Bendrovė 
žada sumažinti naujų automobi
lių kaihas.

— Tengas įtikinėjo suvažia
vusius komunistus, kad gamyba 
yra pats svarbiausias Mausimas. 
Juo daugiau kiniečiai gamins 
prekių, tuo Kinija bus galinges
nė ir visi geriau gyvens.

Ja. taupymo bonus

VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS

RAGANIUS
ŽEMAITUŠKA

I
Visų kaimynų manymu, Grigas turėjo prisi

krovęs gero skatiko, tik buvo labai šykštus.
— Tai titnagas, ne žmogus, — kalbėjo apie jį.

— Reikalui prispyrus ar bėdai ištikus, vieno ska
tiko iš jo negausi skolon, neišprašysi...

Anksčiau dar, būdavo, vienas kitas mėginda
vo kreiptis pas jį.

— Klausyk; kūmai 1 Rodos, turi šiek tiek at
liekamo skatiko...

— Sau turiu, — kaip kirviu fiukirsdavo kalbą 
kūmas: — Bet kitiems — tai tie.

— Na, jau! Imsiu ir patikėsiu. — mėgino dar 
įkalbinėti žmogus. — Manau, šimtus prisikrovęs 
turi. Paskolintai man. Juk atiduosiu...

M

— Mano pinigus Diėvas skaito ir aš, o tu, 
žmogau, negi gali žinoti, kiek jų mano kišeniu- 
je yra ? ...

Paskutiniu motu, net didžiosios bėdos prispir
tas. niekas jau nei nemėgino pas jį kreiptis.

\.~ ■’■'ždžias dalbas? Grefelau iš alkano šu- 
'icc k^ulą . -'lusi, negu iš jo skatiką skolon iš-

n ajif gi • • tfkrųių neturi. — mėgino abe

joti, tokias kalbas girdėdamas, vienas kitas gre
timų kaimų vyras.

— Ehe,- brol! Kaip gi, netUri! 11 k Ckiš kaip 
eketė, pastatai kaip stiklinė, patsai nei geria, net 
bylinėjasi — kur jis gali pinigus dėti? <.;

— Kad bent vaikų daug turėtu dukterų..» 
O dabar vieną tik sūnų, ir tasai Iš hafnifiio darbo 
rūbo neišsi velka, kaip kažkokį s vargšas samdL 
ninkėlis.

(Bus daugiau)

Bronius v. galinis

VILNIAUS CUiTAS 194.3 METAIS
(Tęsinys)

Gabusis Oleinikovas Kailio statybose taip su
maniai sutvarkė darbų vykdymą ir naujų darbi
ninkų aprūpinimą, kad netrukus maisto produk
tai pradėjo plaukti į getą. Tatai trūko ligi 1943 m. 
rugsėjo 16 d. Tą dieną apie 2.QOO Vilniaus geto 
žydų buvo perkelti į Kailio fabrike stovyklą. Są
lygos čia buvo geresnės ir laisvesnės. Čia pagrin
dą sudarė dirbantieji mūsų bendrovės vykdomose 
statybose ir jųjų šeimos, po tp, visi mokantieji 
dirbti kailių siuvimo darbus ir jų šeimos.

Dalis mūsų paliktųjų pastatų buvo atiduota 
naudojimui pavasarį, o kitose dalyse darbai buvo 
vykdomi ir galutinai užbaigti 1944 m. birželio 
mėn.. kada Sovietų armijos jau artėjo prie Vil

niaus. Tų metų birželio 30 d. tarnybos reikalais 
išvykau Į Kauną, bet atgal jau nebegrįžau. Ne
trūkūs pradėjau kitą kelionę į Vakarus, kuri po 
kelių metų pasibaigė Bostone, Amerikoje.

ATGARSIS ŽYDŲ OPINIJOJE

Daugiau nei ketvirtis šimtmečio praėjo nuo 
tų ĮtykiU< Jų paveiksiąs; įspūdžius ir prisimini- 

kai kada užtinkame lietuvių raštuose — išei
vių fr Lietuvoje pasilikusiųjų. Bet gal daugiausia, 
apie juos yra rašę patys žydai, Vilniaus geto paJ 
likūonys, ar šiaip arti stovėję liudininkai. Jų dėA 
mesio priežastys suprantamos, nes tai juos paliete 
skaudžiausiai ir tragiškiausiai.

Notėjati tik trumpai paminėti vien^veikalą, 
▼ieną iš daugelio, liečiantį kaip tikzVnniaus žydų 
geto likimus ir jų pastangas išsigelbėti

Tži stambi, ftttotraukomis ir dokumentais 
IHustruota knyga, 400 puslapių, išleista New Yor
ke Central Oundė Publishers. 1969 metais. Jos 
klitorius yra Isaac Korwalxki, Vilniuje gimęs ir 
augęs žydas. Nacių okupacijos metu buvęs dar 
jaunuolis, žydų spaustuvininko sūnus ir pats 
spausdinimo meistras, Vilniaus geto Įnamis, visų 
dramų ir tragedijų liudininkas ligi sėkmingo jo 
pasitraukimo —išbėgine ą Rūdninkų miškus 
partizanauti, kur jis priklausė lietuviams žinomo 
Henriko Zimano Sovietinių partizanų daliniui ir 
leido bei redagavo to būrio partizanų laikraštėliu? 
lenkų ir lietuvių kalbomis.

Knygos pavadinimas — “A Secret Press in 
Nazi Europe — The Story of a Jewish United 
Partisan Organization”. Bendrai paėmus, knyga 
yra Įdomi ir naudinga susipažinti.

Kowalskio knygoje nesijaučia specialios ne ■ 
apykantos lietuviams. Kiek jis galėjo patirti, tiek 
jis surašė net teigiamų faktų apie lietuvių drau
giškumą ir pagalbą gėlo žydams.

Kowalskis daugelyje knygos vietų mini žydus 
darbiftinkūs Kailio įmonėje, liudija jų problemas 
ir pastangas išsivaduoti, nenutyH ir tai, kad žydai 
iš liėhivių čia yra sulaukę palankumo n* pagalbos.

/

Kowalskis pavaizdavo Gete ir Kailyje įvairų 
žydų aktyvumą: slaptos spaudos suorganizavimą 
Ir karihės organiseeijOs suformavimą. { partiza
nus Žydai bėgo ne tik IŠ Geto Nr. 1, bet vėlinu 
sugebėjo pabėgti ir iš Kailio fabriko stovyklos.

Man šiuo atveju teko iškelti šiek tiek kitų 
užkulisių ir savo paties patyrimais liudyti, kad ir 
tie žydų veiklos pasireiškimai bei partizanai buvo 
gausesni Ir apie 2.(Wo žydų galėjo gyvi išlikti 
dėl tol jog lietuvių vadovaujamos įmonės slin
kiais ikįkrtis, sau patiems labai rizikingais bū
dais, zihmdskumo vardan yra prie to stambiai 
prisidėjusios. ; V’

\ (Pabaiga)
\ , ils T. žodžio)
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Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

FALANDOB: $ dirbo dieno&ds ir

jv^iuvos žemes ūkio akademija
TaLt M3-V17 acte M2-X7X?

DR. PAUL V. DARGUS 
•YDYTOJAJ IR CHIRURGAS

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas NEĮVYKS penktadienį, rugsėjo 
3 diena. Jis atidėtas iki spalio 1 d*.

A. Kalys

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

SUSIRINKU! t 
PRANEŠIMAI

KALBOS KAMPELIS KĄ KITI RAŠOIŠ KITOS PUSESService 855-4506, Pssjc 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

2907 West 103rd Street

į Praeitame numeryje buvome ties priepuolio užtiktas, pa- 
sustoje prie Br. Juodelio repor- sakęs: 
tažų Drauge iš frontininkų sto
vyklos. Pasirodo, jie dar nebuvo 
pasibaigę, nors ir nebuvo paly
dėti (b. d.) ar panašiai. Prieš 
akis guli dar vienas. Jei pirmieji 
buvo skirti “užsiangažavusių 
lietuvybės išlaikymui” pramo
goms ir valgiui, paskutinis re
portažas skambėjo 'karingiau:

“... ‘sunkioji artilerija’ buvo 
sukoncentruota šeštadienio sim 
poziumui ‘Lietuvos laisvinimo 
problema, dabartyje ir atei
tyje’.”

narna — preKes yerie puu-^. gpren3gįan( reportažo, di- 
gaiš, kiek uz tą prekę pirkdami. d£sQių 
mokame. t. . , . . » .,. •. , . , . rbuvo. Po istorines apžvalgos, il-Kainorastis — niekiu kainu ... ... . . , ... ,pi 4 . gejiau sustota prie jprasto VLI-
sąrasas. . , , I Ko apšaudvmo. Kažkas, išmin-

Kainotojas — žmogus, kuris _______ _________________
nustato prekėms kainas.

Kainoj imas — kainų nustaty- iš šių pavyzdžių: Mes jau kelio- 
mas prekėms, ar kitiems daik-Jika metų randamės Amerikoje, 
tams.

DDJS. — DANTŲ GYDYTOJAS
4600 W. 103rd Street

Valandos pagftl susitarimu

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko a kinins 

ir “contact lenses”.

žodžių kainoti ir kainuoti 
vartojimas

Daugelis rašydami neskiria 
žodžių kainoti ir kainuoti reikš
mės, nes tie žodžiai tikrai savo 
reikšme ar rašmenimis yra ar
timi. Bet vis dėlto tarp šių žo
džių yra reikšminis skirtumas 
ir reikia žinoti, kada kurį žodį 
rašant vartoti.

Štai turime žodžius: kainoti, 
kaina, kainoraštis, kainotojas, 
kainoj imas. |

i
Žodis kainoti reiškia nustatyti 

prekės kainą (prekės vertę). |
Kaina — prekės vertė pini- ’

INKSTŲ, PŪSLRS IB 
.PROSTATOS CHIRURGIJA 

2454 WIST 43rd STREIT

ne-

64

A.aLi, panašiai Kaip neturime 
minėti be reikalo Dievo varda,

KNOW YOUR HEART

NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Miške 
randasi grybų. Iš kur tiek daug

* * *
Žodžio rastis-randasi 

reikšme

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

1
?■

S

NUO

„ STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS1914 metu

BUTKUS - VASAITIS ‘ ;
TH.: OLjmpic Z-1MI

Į S

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI Friday, September 3, 1982

HELP HOUR HEART FUND

n
i

TURIM* 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSI.

Read label and follow 
directions.
C E» L» '•» !«5

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax Ixclps restore your system’s own natural 
rhythm overnight Getdy. Dependably Try rt tonight. 
You'll like the relief-m the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax i 
“The Overnight Wonder'

Midland Savings »otar- 
nauja taupymo u as m u 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojami 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi ii 
ateitvie.

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

U24 WEST STREET REfubHc 7-1211
1102X SOUTHWEST HIGHWAY. Pakw Hilu, HL *74-4411

Ofiso telefonas: 776-2SM, 
RazideadiM Mošų 441-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgus. . .

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33718 

TeL (813) 321-4204

’ PERKRAUSTYMAl
Z

Kainuoti, kainuoja, kainavo.
žodis kainuoti reiškia — už 

kokią jau nustatytą kainą pre
kę parduoda. Paprastai parduo
tuvėse prekių kainos yra nusta
tytos (prekės yra įkainotos) — 
pirkėjams lieka tik paklausti: 
kiek kainuoja (tik jau ne kai
noj a) mūsų perkama prekė, 
pvz.: kiek kainuoja dviratis, 
kiek kainuoja moteriški batai 
ir 1.1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

K ŠERĖNAS. TeL 925-SOtf

Nežinau, kur dabar randasi 
mano brolis. Ateik, mes dabar 
randamės Jaunimo Centre. Mar
gutis randasi 67 gatvėj. _Aš da-^ 
bar randuosi pas save namuose. 
Direktorius dabar randasi atos
togose.

Visuose šiuose sakiniuose pa
vartotas žodis randasi ne vietoj. 
Minėti sakiniai turi būti rašo
mi: Mes jau keliolika metų gy
vename Amerikoje. Nežinau, 
kur dabar gyvena (yra) mano 
brolis? Ateik, mes dabar esame 
Jaunimo centre. Margutis yra 
67 gatvėj. Aš dabar esu savo 
namuose. Direktorius dabar 
atostogauja.

Šiaip jau žodis randasi yra 
vartotinas, tik reikia jį vartoti 
ten, kur jis savo reikšme tinka.

Apdraustai perkraustymaa 
g įvaldę atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tai. 176-1arba 37M996

žodžio rastis reikšmė — da
rytis, atsitikti, tapti

Kada vartojame paprastąjį 
veiksmažodį rasti (randa, rado), 
jo vartojimas nesudaro mums j Randasi — savaiminis veiksma-
jokio neaiškumo, išskyrus atve- į židis, vartotinas, kur veiksmas 
jį, kada tą žodį ne vietoje (ne vyksta savaime, pvz. 
jo reikšme) pavartojame. Pvz.
Mokytojas rado mane kaltu. Ge-? uodų atsiranda? Iš kur vis ran
dam pasakyti: mokytojas apkal-' dasi čia to vandens? Iš kur tu, 
tino mane, ar pripažino kaltu. Pilypėli, radaisi, kad aš tavęs1

Geriausiai paaiškės klaidingas anksčiau nepastebėjau? 
žodžio rastis-randasi vartojimas A. Tamulynas

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmalienlaia 
nuo 8 JO iki 9 JO vaL ryto. 
Stotie WOPA - 1490 AM _ 

transliuojamos iš mū*v studijos 
M*rqu*H* Parka.

Ved* j. — Aldoną Dtukvt 
T♦<»€: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVL 
CHICAGO, IL 60429

4*
RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuviu Radijo progra- s 
ma Naujojw AagKroe, iš Moties ’ 
WLYN, 138& hengi AM, veikia eek- 
madieniaia nOo 8 iki 8:30 vai. ryte . 
perduodama vėliausiu pasaulin ę 
Hniu santrauką. Be to^JtomeTjZa- 
rai, muzika, daino^ir Magdutėa 
Pasak^-JL<^pr8įraaaą veda Stepo- 
oaa ir Vatanhna Mtnkai Banin 
reikalaia kreipta į BaUic FloriaU— 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, B.
Broadway. Sol Realia^ MnBk 02127.

Ton pat gau
Dama* ^Naujienos”, didelis pasi- i 
natiniai LeUvisku knygų ir lie | 

hivUJhj da^atm

2657 W. 69 STREP* 
CluM9< IL «M3S 

?•' 9U-T4&
8929 SO. MaITLBM avė, 

8rrd4«viMt, IL 6O45£ 
T.L JW-HOO

‘‘Ateitis priklauso prakti
kams, kad būtų darbo tęstinu
mas. Kalbant visų vardu reikia 
būti išmintingam..

Reportažas, pagaliau, atėjo 
prie galo:

“Prie Baltųjų rūmų (ne 
Washingtono, bei Dainavos 
stovyklos — vm) liko atsisvei
kinimo BUČKIAI. Rezistenci
jos auklėti ir grūdinti fronti
ninkai, nuolaikom ir pastan
gom pralenkę ‘kitus MINKŠTO
SE KĖDĖSE išaugusius kole
gas, grįžo į savo bazes tęsti to
limesnį LIETUVOS LAISVI
NIMO DARBĄ"’.

Čia autorius pabėrė eilę mįs
lių. Kažin kokios tos ‘bazės’ — 
ar tik ne gydytojų, kabinetai; 
kas tie išaugę ‘minkštose kėdė
se’, ir kuo pasireiškė rezistenci
jos užgrūdinimas — ar tik ne 
tango ir rumbą šokant?

Nedaug naujo gali patirti ir 
iš kito reportažą—Antano Na
ko Darbininke:

.. pabaigoje, stovyklautojai, 
ypač moteriškosios, į Baltųjų 
rūmų salę rinkosi dailiai apsi
rengę; pastarosios., šukuosenas 
sutvarkę, deimantus ir auksus 
KUR REIKIA, išdėstę, kvepa
lais išsišlakstę. Tik gausūs 
detroitiečiai, po pusantros, po 
dvi valandas čia keliavę, atro
dėme skurdokai”*

reportažuose ir įkalbose šiokia 
tokia pagarba būtų reiškiama 
rezistencijai ir išlaisvinimui, jų 
nelinksniuojant su kiekvienu 
patiekalu. Juk su A. Naku kal
bant, frontinninkės “išdėstė net 
deimantus ir auksą kur reikia

(vm)
(Iš Dirvos)

— Stepas Paulauskas, SLA g 
301 kuopos pirmininkas, parašė j, 
gausiai iliustruotą, 70 pusi, atsi
minimų knygelę “Gyvenimo ke
lias”, kurioje aprašo Palangos 
vidurinės mokyklos mokytoją; 
Mečj Gedvilą, kaip rusai tvarkė 
Lietuvos policiją ir lietuvių 
areštus, kai raudonoji armija 
okupavo Lietuvą, lietuvių var
gus nuvykus į Belgijos anglių 
kasyklas ir vargingas pastangas, 
baigus sutartis, iš Belgijos iš
vykti. Knygutė gaunama Nau
jienose.

Atrodo, kad tie paskutinieji 
svečiai tik vieni neturėjo rezis
tencinio užgrūdinimo. Kitaip — 
kaip gali po pusantros ar dviejų 
valandų kelionės suskursti?

Rimčiau kalbant, norėtųsi, 
kad, panašiai kaip neturime

ONA B. KLIMANSKI
(l’AGAL TĖVUS RIMŠAITĖ)

Gyv. Brighton Parke, Chicagoj. Anksčiau gyv. Bridgeporte.
Mirė 1-IS2 m. rugsėjo 2 d. ryte, sulaukusi 100 metų am

žiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps. Amerikoje išgyveno 
76 metus. Velionė buvo žmona mirusio Peter.

Paliko nuliūdę; dvi dukterys — Anna Moris (jos vyras 
|Peter miręs) ir Bernice Avelis (jos vyras Robert’ miręs), 
sūnus Anton Rymus, jo žmona Nancy (sūnus William ir jo 

’/miona Nora Ktnnanski minę); 11 anūkų, 34 proanūkai ir 
p pro-proanūkai bei kilk giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Brighton Tarko Lietuvių Moterų, Žagarės, 
Našlių bei Našliukų ir /Pavienių, Upytes ir Jouiškiečių 

įKlubams. [
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, 2 vai. popiet, Gaidas- 

□aimid (Euderkto) koplyčioje, 4330 S. California Ave.
šeštad.enj, rugsėjo 4 9 vai. ryto, bus lydima iš kop

lyčios į Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, o |>o gedulingų 
pamaldų i>us laidojama Šv. Kaaimiero Lietuvių kapinėse.

■ , f Vigi a.a. Onos KlimanskieSėš giminės, draugai^ii',jjgžįs- 
karrf nu<xširdžiai kviečiami dalyvauti’laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Dukterys, sūnus, giminės.
Laidotuvių direktoriai — Dovydas Gaidas ir GcraMas 

>aimid. Tcl. 52.30440.

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St 

Chicago, IL 60608
24 Hour Service

EUDEIKISĮ
GAIDAS - DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2b33 W. 71st Street

<
 A lt 1410 So. 50th Ave^ Cicero

* Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL, 60650 
TeL : 652-5245

TKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
pu tarėjai ir Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštė! automobiliams pastatyti

Ukic<roa

UeClvii

Direktorių

AMeULANSO 
patarnavimai

PETRAS B
TeLt/LiAf<yetU l-MTf

1444 8a. KHh An

U44 Sa CALIFORNIA AYR

gn i iii n 111 niin i u i u u į i u n i n»u 111 n Trrrn



R. LIETUVIU BENDRUOMENĖ

RUOŠIA

LIETUVIŲ TAUTINIUOSE NAMUOSE,

.M. ŠILEIKIS Waukeganas

uzmig-
JAU ATSPAUSDINTA

LIUCIJA’

NUSIBASTYMAI
kurie

dolerii

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

eixKiTE jav taupymo bonus

KOVOS DĖL LIETUVOS

F2.00

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

KAIP SUDAROM
« TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą,

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

3) Kalnų Dievaitė Ledyną. 
Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti mūsų tautą, pradedant nuo 
ledų slinkimo.

4) Lietuvių Sostinė Vilnius. 
Kilni kova karaliaus Kęstučio, 
pradėjus statyti Vilniaus mies-

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Archer Avtnm, 
Chicago, Iii. *0431 f*!. YA 7-59N

ISPANIJOS SOCIALISTAI
PRITARS BAZĖMS

SCENOS VEIKALŲ 
RAŠYTOJAS

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS

A. T V ERAS
Laikrodžiai tr brsntenybte

* J w * "* *> -Z * ** * *

Pardaviau* tr Trtsymaf
2446 West Hth SttMf i 
T»L REpvNIe 7-1941 i’

SUĖMĖ 23 FILIPINŲ 
TERORISTUS

317. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekj:

ų pradžia 
pa angliška satitraiika

MADRIDAS. — Ispanijos 
premjeras Calvo Sotelo pasira
šė naują sutarti su JAV dėl kė-

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

, — Salvadore maištininkai su
sprogdino elektros transforma
torių ir paliko pusę valstybės 
:be elektros šviesos.

* —- JAV karinė vadovybė sa- •/
ka, jog dabartiniu metu turi 
pakankamai savanorių kariuo
menėje.

Miko šileikio 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 
antenų: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. TL 60629.

P. A^estf
TM4W W. 9SH» 9t 
■▼•r*. m.
40642, J 424-UM

• — Arafatą j uostą lydėjo vie
nu tanku. Kai jo automobilis 
privažiavo prie uosto, tai sargai 
paliko tanką Beiruto gatvėje.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRASTp^AUJiENOS*

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings

e ADVOKATŲ DRAUGIJA
, V. BYLATTIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto ild 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, 111. 60629

TeL: 778-8000

Notary Publie , : j 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450’
Taip pat daromi vertimai, giminių' 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra; 

žyniai ir kitokie blankai.

— Prez. Reaganas sako, kad 
palestiniečiu išvežimas iš Bei 
ruto buvo pats sunkiausias.

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

Maraiį, — Pardevlmuį 
«AL E STATI FOR SALI

- — 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

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Ktrr Y«X N. T. IQGflH 

W R
T»L W 2815

— Tamsta rašinėji teatrui? :
— Kaipgi jau turėjau kelio

lika premjeru.
— Kodėl premjerų?
— Nes kiekvienas mano vei

kalas buvo tik vieną kartą vai
dinamas.

18-toį apylinkėj moteris turi 4 kam
barių butą ir pageidauja rasti -kitą 
moteriškę, sutinkančią gyventi tame 
pačiame bute.

Skambinti 733-1283

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

DĖMESIO .1 
62-8C METŲ AMž. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui lutomebilla 

Liability apdraudimas penyje fa- 
karna. Kreiptis:

A. LA U RA I TJI 
U45 So. ASHLAND AVI. "• ' 

- > TeL 523-8775 •?,

— Suvažiavusieji pripažino, 
kad Tengas nėra kerštingas, po
litiniu priešu nežudo.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos.

Advokatas 
GINTARAS K ČEPĖNAS

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

Seštad.: nfco'9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, I1L 60629

teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomi.* 
fermomis.
; Knyga su formomis gauna
ma Naujiena administracijoj*

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentą,

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

Mieli Lietuviai, padėkit man 
šias knygas išleisti. Tos knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,
Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue 
Springdale, Conn. 06907

VISŲ RCšlŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ’< 

X BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE n < 1

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Dr. X J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___

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

dedant SI penduntimo išlaidom*.

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ii 
jautrus lietuvių tautefs gyveni
mo ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini
kas. Kruopštus vainiko aprašy
mas, kaip lenkai jį pagrobė ir 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini- 
'ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 
surado.

— Libano diennraštis paskel
bė, kad laike izraelitų kovų su 
palestiniečiais Beirute žuvo 
17,825 žmonės, o sužeistu žmo
nių skaičius siekė 30,105.

MANILA. — Filipinų policija 
suėmė 23 unijose dirbančius 
teroristus, kurie rangėsi pradėti 
savo
F. Marcos būtų išvažiavęs į JAV. 
Prezidentas nenori, kad krašte 
prasidėtų neramumai, kai jis 
kelioms dienoms išvažiuoja.

Pirmon eilėn buvo’ suimtas} 
Bonifacio Tupaz, profesinės dar-i 
bininkų sąjungos sekretorius, j 
Jis taip pat yra Filipinų Solida
rumo vadas. Prezidentas yra 
įsitikinęs, kad Tupaz yra vienas 
tų vyrų, kuris gali pradėti var-} 
toti terorą prieš savo politinius. 
priešus. Policija turi pagrindo! 
manyti, kad suimtieji gali iš-J 
sprogdinti kelis valstybinius 
pastatus. Prezidentas nori ra
mybės visame krašte.

— Vyčių senjorų piknikas 
įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 
5 d., Vyčių salėje ir sodyboje. 
Bus įvairių laimėjimų, kugelio 
ir kitų valgių. Gros Gintaro or
kestras. Visus kviečiame.
; Valdyba

— Tunisijos policija suėmė 
kelis palestiniečius, belaukdama 
Arafato. Valdžia nenori, kad 
kiti maišytųsi po kojomis, kai 
susitiks su Arafatu.

Sergeants
SENTRY’S 

Flea & Tick Collar

Kiti reikalai bus lengviau spren 
džiami.

— Izraelio vadai anksčiau 
prez. Reaganą paskelbdavo savo 
draugu, o kai prezidentas pata
rė atiduoti karaliui Husejinui 
pagrobtas žemes, tai Reaganą 
skaito Izraelio .priešu.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimuik

Dr. A. Gasmen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
nietų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
BUAirūpiainų -_____ \________ _

Dr. A- J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, 
grožis. Kietais viršeliais Ay.___
Minkštais viršeliai^ tik ____

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

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

turiu bazių, kurias amerikiečiai Į 
turi Ispanijoje.

Socialistai iš pradžių buvo 
priešingi naujai sutarčiai, bet 
vėliau pakeitė savo nuomonę ir 

pasiryžę už jas balsuoti.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turtu Chicaoos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose. gr«Hs 
. garantuotai Ir sąžimn^aL 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Ava. 

Tai. 927-3559

SUSmENUTMAS LIETUM (J AMERIKOJ?
yra seniausia, dldž^^usif tr turtingiausia lietuvių tratemBlinė ar- 

faniixctx neturtams ištikimai tarnaujanti jau per 82 xnetua_

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti tr kitiems, 
darbus dirba.

SLA — Išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MHJJONUS 
apdraudę sava nariams

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis . SL a neįeito
.... v patarnauja tik savišalpos pagnnūv

Kiekvienas lietuvis tr lietuviu dr sugar 
Surivienijime apsidrausti iki $16.000.

CXA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — EndowiGOUl 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, tiekianč-uiM 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiaL

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
11,000 apdraudof rimą temoka tik $3.00 metwnr

kuopų vyra visose lietuviu kolonijoje. Kreipkite 
l Bivo apylinkės SLA kuopn veikėjui jie Jutus 
mielai pagelbės 1 SLA išprašyti.

— Nesvartykite 
site!

Kad aiškiai žinotum* mūsų tau
tos tikrąją praeitį, jos kilnumą, 
jos viršžmtfnišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės- 

_ niais sukurtą gyvenimą bei tik- 
| ra visatos pastovumo nustaty- 

' tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais,’ tikra taw 

_ _ . . tine valia ir Šveiku, tarptautinių
veiklą, kai prezidentas j §mėk]y neužburtu pi.otU) aš pal 

rašiau šias knygas:
1) Karalienė Birutė. Čia apra

šomas jos ’ kilnus gyvenimas, 
į kai mus puolė žiaurūs kryžiūo- 
I .čiai, naikindami viską, ką mūsų 
1 kilni tauta gerbė ir mylėjo.
I. 2) Po Galindų Skydu. Galin

dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi
stovia.

HOMEOWNERS POLICY

KILLS 
FLEAS,TICKS!

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




