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IŠRASTAS NAUJAS NAFTOS 
PERDIRBIMO METODAS

Helen. Kulber astovauja Eltai 
Jungtinėse Tautose, kaip nuola
tinė korespondentė. (Elta)

MADRIDO KONFERENCIJOS 
DIENOTVARKĖ

Helsinkio'komisijos nuomone, joje, Anglijoje bei kitose ša- 
žmogaiis teisės ir toliau bus lyse...” 
centrinė JAV tema. JAV “nedve- * * *
jos kritikuoti žmogaus teisių pa
žaidimus”. Madride laukiama ir 
naujų pasiūlymų: Rytų Europos 
valstybės žada sušaukti “ka
rinės detentės konferenciją”, 
o šveicarai nori sušaukti pasi
tarimą apie informacijos tėkmę 
ir. žurnalistų darbo sąlygas, 
žmogaus teisių ir ryšių klausi
mu naujų iniciatyvų žada paro- 
dvti JAV ir kitos valstvbės. 

.7. • * * *
F. STRUMILAS TURIZMO, 

EMIGRACIJOS IR “PERBĖ
GĖLIŲ” KLAUSIMAIS

Kompartijos aparatas Lietu
voje jau garsiai - tęismąsi, ry
šium su lapkričio mėnesį įvyk
siančia Madrido Konferencija. 
Atsakydamas į Literatūros ir 
Meno (15/12/79) redakcijos 
klausimus, “LTSR Aukščiau
sios Tarybos Užsienio komisijos

WASHINGTON, D.C. — Ash
land Oil bendrovė pirmadienį 
paskelbė apie naują naftos per
dirbimo metodą. Jį naudojant, iš 
statinaitės naftos gaunama 25% 
daugiau benzino, negu rafinuo
jant senaisiais metodais. Bend
rovė statys naują rafineriją Ash
land, Ky., už 70 milijonų dolerių.

Bendrovės prezidentas Orin 
E. Atkins pareiškė, kad valant 
naftą naujuoju metodu iš stati
naitės gaunama iki 70% benzi
no, gi naudojant senuosius me
todus atlaikų lieka pusė stati
naitės. .

Dabar AsWand bendrovė nau-
pirmini nkas” Feliksas S trumilas j uoj u metodu vald tik 200 na f- 
piktinasi, kad “imperialistinės . toS statinaičių per dieną, bandy- 
propagandos centrai, o ypač /dama įvairių šaltinių naftą bei 
buržuazinių emigrantų reakci- asfaltą, kuriame yra likę benzi
nes organizacijos triukšmauja, no vaiant senais metodais. Nau- 
esą Lietuvos gyventojai neišlei- dojant naująjį metodą, kiekvie- 
džiami j užsienį pas giminaičius, ‘ 
jų išvykimai- visokeriopai varžo
mi”. Anot jo, “pas gimines — 
JAV,’ Kanadoje, Australijoje, 
VFR bei kitose šalyse su as- 
rheriiniais iškvietimais nuolatos 
yra išvykę 4’00-500 žmonių, šie 
kalusiinai sprendžiami subtiliai

> ir humaniškai”. Matyt, to “sub
tilumo” dvasioje, Strumilas ne
užsimena apie/, lietuvius, ku
riems, pažeidžiant Helsinkio su
sitarimus, neleidžiama emigruo
ti' ar aplankyti giminių užsie
nyje.

1 Strumilas taip pat aistringai 
puola “perbėgėlius”: Simą Ku
dirką, Tomą Venclovą, Vladą 
Žilių, Joną ir. Aušrą Jurašus. Pa
smerkimo įkarštyje, komisijos 
pirmininko proza pakyla į poeti
nes aukštumas: “Šitaip vienas 
kitas žmogus, 'atsidūręs.už bor
to, tegali bejėgiškai niršti, ma
tydamas, kaip tas laivas tolsta

propagandos centrai,

ną dieną būtų gaunama 1.75 mi
lijono statinaičių benzino dau
giau. Dabar kiekvieną dieną* iš
valoma 7 milijonai statinaičių.

; — U.S, News, & World Report 
žiniomis Sovietų Sąjunga- finan
siniai rėmia organizacijas , ir pa
skirus sportininkus,. pasisakan
čius prieš boikotą olimpiados 
Maskvoje. Rusų oro linija pa
žadėjo nemokamą kelione . į 
Maskva. V

— Afganistano armija turėjo 
90,000 kovotojų, bet dabar tėra 

j likę tik apie 25,000. Dauguma 
kovotojų pabėgo Į namus ir pri
sijungė prie partizanų, daug jų 
nužudė rusai.

— JAV vyriausybė reikalauja 
.ištirti Sovietų karo jėgų varto 
j amus chemikalus Afganistano 
karo eigoje.

naujo ryto aušros link, kaip tėvų - 
žr-mė gyvena savo gyvenimą, 
kyla į naujas aukštumas’.

Pasikalbėjime dosniai pabe- 
riama statistinių duomenų. Su
žinome; kad “kasmet trumpalai
kiam ir ilgalaikiam darbui už- 

. sieny j e“ ' nuolatos buba išvykę 
iš Lietuvos apie 4 tūkstančiai 
specialistų (neskaitant jų šei
mų) . Ir kad šiuo metu “apie pus
antro šimto respublikds pedago- 

_  gų moko rusų kalbos Prancūzi-
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LINIUS VALDŽIA!
BANĮ SADR PRAŠO PALAUKTI 

IKI BIRŽELIO PABAIGOS

Prezidentas Carteris susirašinėjo su prez. Bąni Sadr, o pastarasis visus 
savo laiškus perduodavo mulai Chomeini skaityti.

■r

PREZIDENTAS APKARPĖ BIUDŽETĄ, 
. SUSTIPRINO KRAŠTO APSAUGA ’

PREZIDENTAS TIKISI METŲ PABAIGOJE SUVESTI 
BIUDŽETĄ, SUSTIPRINTI GYNYBOS REIKALUS

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris apkarpė biu
džetą 15 bilijonų dolerių. Visa 
eilė valstybės tarnautojų nuken
tės, nes prezidentas nori baigti 
ilgametį lindimą skolon. Prezi
dentas yra įsitikinęs, kad biu
džeto deficito panaikinimas 
giamai atsilieps.

Bet prezidentas veik tuo 
čiu metų sustiprino krašto 
saugos reikalus. Prezidentas
ri skirti daugiau pinigų mokslo 
tyrinėjimams ir praktiškiems 
naujų išradimų ginklų gamy
boje pritaikymams. Prez. Car
teris turi pagrindo manyti, kad 
naujos ginklų rūšys bus naudin
gesnės ir padės lengviau įveitki 
priešą. Paskutiniais metais tyri
nėjimai buvo beveik sustoję, bet 
mokslininkai turi žinių, kuria 
kryptimi reikia vesti naujausius

tei-

pa- 
ap- 
no-

Žinia apie prezidento C.arterio 
pasiryžimą apkarpyti ateinan
čių metų biudžetą ir sustiprinti 
krašto apsaugą labai greitai pa
siekė visus pasaulio finansinius 
centrus. Amerikos doleris visose 
pasaulio rinkose smarkiai paki
lo. Ištisomis savaitėmis Hong 
Kongo biržoje už aukso unciją 
mokėjo po -*800 dolerių, bet tuo
jau nukrito, kai buvo patirti pla
nai apie krašto apsaugą. Dabar 
tame pačiame Hoiig Konge fi
nansininkai nenori mokėti dau
giau $510 už aukso unciją. Ban
kams apsimoka laikyti atsargo
je dolerį, o ne auksą.

AMERIKOS DOLERIS
SUSTIPRĖJO

.v--.--

Pavasaris ir artėjančios Velykos 
visiems neša džiaugsmą.

VĖŽYS ĮSISTIPRINO
ŠACHO VIDURIUOSE

KAIRAS, Egiptas. — Irano ša
chas pradeda geriau jaustis po 
operacijos, bet' gydytojai nusta
tė, kad vėžys yra gerokai įsistip
rinęs šacho viduriuose.

šacho blužnis, vėžio apimta, 
buvo' gerokzri ištinusi. Ji buvo 
labai didelė, futbolo dydžio. Ji 
spaudė plaučius ir kilus vidaus 
organus. Žmogus gali 
nies gyventi, galės be 
ir šachas.

Kairo karo ligoninė

be bluž- 
jos būti

KALENDORĖLIS

Balandžio 2: Teodozija, Pran
ciškus, Varda, Dimgaila, Nor
mantas, Ankodas.

Saulė teka 5:34, leidžiasi 6:16.

Oras kiek šiltesnis, gali lyti.

nomistai gana aštriai kritikuoja 
prezidentą Carteq. Jie tvirtina, 
kad jo nutarimas apkarpyti ke
liais bilijonais dolerių smulkes
nes išlaidas ir beveik tokia pat 
suma padidinti krašto gynybą, 
mažai ką pakeičia. Visa eilė 
valstybės tarnautojų galvos stoti 
į krašto apsaugos gamybą, jeigu 
bus pakankamai apdairūs ir tu
rės užtektinai žinių apie elektro
niką. Bet vyresnio amžiaus tar
nautojai turės rūpesčių, nes ne 

“risi galėsTfūti įtraukti i naujus 
darbus.

— Diplomatai stebisi Egipto 
prezidento Anwar Sadato drąsa, 
kad pakvietė i kraštą buvusį 
Irano šachą Rėzą Pahlcvi. Ta
čiau bijoma, kad kiti arabu 
kraštai gali nutraukti Egitpui 
neoficialią paramą.

ELENOS VIRŠŪNĖJE
YRA NAUJAS KRATERIS

PORTLAND. Oregon.—Moks
lininkai nustatė, kad pirmadie
nį šv. Elenos kalno viršūnėje 
atsirado naujas krateris, iš ku
rio veržiasi sierds dūmai ir ak
menys.

Iš senojo ugnikalnio veržiasi 
!tie patys sieros dūmai ir akme- 
. nys. Kartais dūmai prasiverž’a 
.kiek ąukščiau, bet bendrai jie

praneša, 
kad vėžys buvo ne blužnyje. Jis 
buvo kituose organuose, iš kur 
atėjo į blužnį ir ją labai padi
dino. Jos padidėjimas kėlė 
skausmus. Biuletenis sako, kad 
vėžys palietė kepenis. Gydytojai 
mano, kad šachas dar galės ilga: 
gyventi, jeigu prisilaikys nusta
tytos dietos.

Operacijos metu buvo paim
tos mažos dalelytės iš kitų ša
cho vidaus organų. Dabar jau 
nustatyta, kad vėžys įkėlęs koją 
kepenyse. New_Y’orke padaryta^ 
operacija kaklo liaukose, bet da
bar viskas ten gražiai sugijo. 
Gydytojai tvirtina, kad šachas 
gerai stiprėja po operacijos.

— Cook apskrities Demokra
tų partijos pirmininku ir vėl iš 
rinktas GecYge Dunne.

— Aukso uncija antradieni 
kainavo 509 dolerius.

PREZIDENTO CARTERIO REIKALAVIMĄ IŠLEISTI AMERI
KIEČIUS VADINA “VELNIŠKA APGAVYSTE”

TEHERANAS, Iranas. — Pre
zidentas Bani Sadr pasiuntė pre
zidentui Carteriui ilgą praneši
mą apie reikalą palaukti iki bir
želio pabaigos. Jis pataria prez. 
Carteriui nieko nesakyti, nieko 
nereikalauti ir dabartinės Irano 
vyriausybės nekaltinti dėl suim
tų JAV diplomatų, tylėti ir lauk
ti, kol naujas Irano parlamen
tas tars savo' žodį.

Bani Sadr nieko nesako, ar 
Irano naujas parlamentas išleis 
suimtus diplomatus, bet jis nori, 
kad prezidentas nieko nesakytų 
ir kantriai lauktų, net nephsaky-

. damas, ko prezidentas turi lauk- 
fti. Jis pabrėžia, kad reikalas
pasikeis, jei JAV vyriausybė ar 
kitos valstybės imsis priemonių 
prieš dabartinę Irano vyriausy
bę ir reikalaus tuojau išleisti 
visus ambasadoje laikomus dip
lomatus. !

Prez. Bani Sadr, Revoliucinio 
Islamo korniYeto'1' piffmihirikas, 
!au buvo nutaręs tudjau per- 
'eisti visus Amerikos ambasa
doje esančius kalinius Irano vy
riausybei, bet paskutinę minutę 
jam nepavyko. Jam buvo at
siųsta Irano militarinė policija 
kaliniams perimti, bet paskuti 
niu momentu visas reikalas bu
vo sustabdyta.’ ir kaliniai neper
vesti vyriausybės žinion.

Prezidentas Bani Sadr buvo 
jaruošęs antradienio rytą šiuo 
reikalu pasakyti vyriausybės

j kalbą, bet visą reikalą sustabdė, 
nes gavo mulos Chomcinio pra
nešimą kalinių reikalu. Pasiro
do, kad Chomeini įdavė savo sū
nui pranešimą sustabdyti kali
niu atidavima vvriausvbei. Cho
meini liepė laukti iki birželio 
pabaigos, kai susirinks Irano 
parlamentas ir nutars, ką daryti 
su Amerikos ambasadoje laiko
mais kaliniais.

— Prezidentas Carteris pri- 
valo žinoti, kad jis, siųsdamas 
nuverstą ‘šachą į Egiptą, apgai- 
'estaudamas padarytas klaidas 
ir prisipažindamas prie ameri
kiečių apgaulės, taikomos netur 
tingoms tautoms, įskaitant ir 
Iraną, ir tuo pačiu prašydamas 
manęs rasti išeitį sprendimą 
šnipų lizdui Amerikos ambasa
doje, turiu pasakyti, kad jis eina 
klaidingu keliu, -- nakties va
landomis pareiškė mula Chomei
ni. Jo paruoštą kalbą vyriausy
bei įteikė fihomeinio sūnus, o 
netrukus ji buvo paskelbta Ira
no radijo bangomis.

Keli įtakitfgi Irano vyriausy
bės pareigūnai paręiškė. kad da
bar, paskelbgsjokį griežtą mu- 
įtčs Chomeinį pareiškimą, negali 
būti jokios khlbos apie kalinių 
perleidimą iš studentų į vyriau- 
svbės žinia. Prezidentas Bani 
Sadr įsakė militarinei policijai 
palikti amerikiečius ambasadoj, 
studentų žinioje, o pats pradėjo 
ruošti ilgą pranešimą prez. Car
teriui, prašydamas nieko nesa
kyti, nieko nedaryti ir blogu žo
džių Irano vyriausybės nepa-

KOMUNISTINĖS GRUPĖS 
IŠPROVOKAVO PANIKĄ

SAN SALVADORAS, sostinė. 
— Salvadoro jungtinė karių ir 
civilių valdžia, paskelbė, kad 
sekmadienį kairiosios grupės iš
provokavo paniką minioje, kai 
ji prie katedros rengėsi lydėti j 
kapines teroristų nužudytą arki
vyskupą Oscar A. Romero. Su
keltos panikos metu žuvo 31 aš
muo, o 148 buvo slaugomi ligo
ninėse. Tačiau Raudonojo Kry
žiaus ligoninės kalbėtojas pa
reiškė, kad 10 žuvo, o 450 buvo 
sužeisti.

Valdžios išleistame dokumen
te foto nuotraukomis Įrodoma, 
kad pamaldose prie katedros da
lyvavo ir ginkluoti komunistinių 
bei teroristinių grupių nariai.

Pirmadienį San Salvadore vėl 
sprogo bombos, bet užmuštų ar 
sužeistų nebuvo. ...

ALKOHOLIU VAROMI AUTO
MOBILIAI PARDAVINĖJAMI 

BRAZILIJOJE

Pirmadienį Brazilijos sostinė
je pradėtos pardavinėti vietinės 
gamybos mašinos, varomos -al
koholiu, tikrumoje 96% alkoho
lio ir 4% vandens mišiniu. Jos 
nėra brangesnės už benzinu ar 
dizeliu varomas maišnas, tačiau 
benzino galonas Brazilijoje kai
nuoja $2.15, o galonas alkoholio 

tik apie vieną dolerį. Mano
ma, kad 1985 m. Brazilijoje bus 
apie 20% alkoholiu varomų au
tomobilių.

_ Žvalgybos surinktomis ži
niomis, Sovietų Sąjunga paspar
tino karinių laivų statybą. Rake
tomis ginkluoti puolamieji lai
vai turi pirmenybę prieš kitokio 
tipo laivus. Jų skaičius bus pa
didintas 50'..

iškyla pusantros mylios aukštu
mom Naujas krateris yra 4-5 
pėdų atstumeje nuo pirmojo. 
Mokslininkai mano, kad dujos ir 
akmenys negalėjo prasiveržtu 
vienu krateriu, todėl šalia praskj 
mušė naujas krateris. Moksli-i 
ninkai pranašauja, kad abu kra’4 
toriai susilies į vieną ir bus di
delis krateris.

šv. Elenos kalnas “miegojo’’ 
ištisą šimtą metų. Mokslininkai 
prieš savaitę nustatė, kad kal
nas prasiverš. Jiems tai rodė 
įvairūs tyrinėjimai ir nuo viršū
nės bėgantieji žvėreliai, žvėrių 
ir žvėrelių baimė jau praeitame 
šimtmetyje kiniečiams ir japo
nams pasakojo apie artėjantį minėti.
prasiveržimą, - WASHINGTON, D.C. — Pre-

zidentas Carteris, gavęs Iranb 
prezidento Bani Sadr praneši
mą, tuojau įsakė sukviesti sau
gumo tarybos narius ir aptarti 
tolimesnius žingsnius. Be to, 
prezidentas Carteris nori dar 
paklausti kitų valstybių nuomo
nės apie suimtų Amerikos diplo
matų kalinimą ir toliau Tehera
no ambasadoje.

Prezidentas Carteris nesiren
gė vartoti karo jėgc’s, kad fariS- 
tiški elementai neisiveržtų į 
Amerikos ambasadą ir neišžu- 
dvtų ambasadoje laikomų kali
nių. Mulos Chomeini tvirtini
mas, kad tiktai Irano parlamen
tas turi teisę išspręsti Amerikos 
diplomatų likimą, yra nepriim
tina amerikiečiams, nes santy
kius tarp abiejų tautų sprendžia 
buvusios sutartys. Prez. Carteris 
būtų norėjęs tuojau paskelbti 
JAV priemones prieš Irano vy
riausybę, bet jis pats visą rei
kalą atidėjo, kol nustatys kilų 
valstybių poziciją šiuo’ klausi
mu. Manoma, kad antradienį 
vakare bus žinomi JAV žings
niai suimtiems diplomatams 
paleisti. ...
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dirt* MMAS NlMdAVIČIUS

tė paramą lietuviškiems laik
raščiams Ne taip jau <Uūf: vis 
po kokią vieną kitą šimtinę, ši
tuo būdu ne vienas laikraštis 
ne tik neprasigyvens, bet ir iš 
piniginių sunkumų neišsikaps
tys.

Niekas netikės
Tu, rožyte, tu raudona, 
Tu žydėjai kaip aguona. 
Tik nerodyk, kas beliko 
Iš to žiedo, kai nupliko..

Tu bijūnas, tu raudonas. 
Suvedžiojai kaip šėtonas, 
O dabar tylėk kaip žemė, 
Kur pamatęs vargšę senę.

Buvo laikas, kad žydėjo 
Pumpurėliai apledėję, 
Iš po sniego daigas kėlės, 
Kai jį šildė... pasakėlės.

Buvq laikas — saulė švietė, 
Spindulėliais širdį' lietė... 
Daug kas šitaip dar šnekės, 
Betgi niekas netikės.- .?•

MIKĖS MELAGĖLIO LAIŠKAS 
GERBIAMAS P- 

NERIMAVIČIAU!

Dėkui Tau už mano viešna
gės Čikagoje aprašymą. Tada 
aš Bridgeport© ar Marketparko 
žemaičiams ir lietuviams pasa
kojau, kad Arizonoje yra labai 
sausas klimatas, jog ten nė var
lės nemoka plaukti; Sakiau, kad 
aš vedžiau milijonierką ir jos 
dvaro plaukymo baseinuose .įs
teigiau varlių plaukymo mokyk
lą. Niekas tuo nenorėjo tikėti. 
Dabar aš galiu dokumentais įro 
(lyti.

The New York Post laikraštis 
aprašė Sįeve Shagan filmą “The 
Formula” su vyriausiu artistu 

;Marlon Brando, pasamdyto vai
dinti už virš dviejų milijonų do 
lenų sumą. Aprašyme yra ir 
taip rašoma:

— Stambaus kūno aktorius, 
lęųris už savo rolę paėmė $2.7 
milijonus, prašė Shagarą sukur
ti sceną, kurioje artistas išgel
bėtų varlę, skęstančią maudy
mosi baseine.

Aš iš to dalyko padariau iš
vadą. kuri man atneš labai daug 
pelno. Nutariau pasamdyti tą

artistą varlių plaukymo mokyk
los instruktorium. Turtingi ame
rikiečiai man.suneš tiek pinigų, 
kad aš nespėsiu nė skaičiuoti. 
Matote, Amerikoje yra labai 
daug pinigų, tik reikia mokėti 
juos paimti... -i i

Tau išduosiu dar vieną paslap 
tį: nutariau stoti į LB ir tapti 

: politikierium. Tai bus labai lęng 
va, nes^ lietuviškos spaudos ži
niomis, bendruomenininkąs Čė- 
sonis iš Baltimorės turi raktą 
nuo , Baltųjų Rūmų. Aš tikiu, 
kad jis mane ten įlėik, ‘o vėliau 
man bus lengva įstoti į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Vi
suomenės reikalų arba politini 
komitetą. . T

i ^ Noriu pasiteirauti, ar tiesa, 
kad pasaulioliėtūvių sostinė yra’ 
jaune Čikaga, bet Lemonto mies 
telis?

Milijonzėritcs Mikė
* ❖

KAIP BENDRUOMENĖ 
REMIA SPAUDĄ

Vienybės 4 nr. Girnakalis sa
vo skiltyje-*iarp kita rašo -apie 
tokius dalykėlius; >

. “Anąkart vienas fondas- svarsf; lės? - '■

Paramai gauti buvo sąlyga: i 
kad-.-nieko nepalankaus nebūtų J 
idioma apie L. Bendruomenę.! 
Kas nors ir ne. žodžiu ir ne dar
bu, beį. nors mintimi nusidėjo,

Į tas jar padažo ir negavę.
; Be jokių įstojimo pareiškimų 

visi lietuviai išeiviai, išskyrus 
politinius eretikus, kas labai pri 
tinka žadančiai politika neužsi
imti organizacijai, visi lietuviai 
yra LB nors šioki .toki nariai. 
Pagal LB procedūras, ligi šiol 
nei vienas, išeivių lietuvių kalba 
leidžiamas laikraštis nebuvo nei 
teisiamas nei nuteistas. Bet va, 
pasiimame kad ir “JAV •leidžia
mų lietuviškų laikraščių ir žutt 

. haių sąrašą’’ (žiūr. Darbininkas, 
19761 Nr. 3) ir randamę, kad LB 
jau nuo seno nemėgstamą spau 
dą “remia” rago smaigaliu, nu-, 
tylėdama.” •

L VARTOTA KIAULYTĖ

Jauna amerikiečįų pora nutą-j 
rė. vasarą, praleistį savo, senolių 
tėvynėje Škotijoje. Jie. .mažame 
kurortę, išsinuęmąvo vilą,,, bet. 
^paaiškėję, kad niękas nesuren
ka ir neišveža maisto atlaikų. 
Šeimininkė jiems paaiškino, kad 
vasarotojai perka kiaulytės, kii- 
rįos. suėda liekanas. Amerikie
čiai taip;ir padarė. . .. . 1

j , Rudenop, 4 atsiskaitant. su sei*j 
mininkė,.Jaunoji amerikietė ša-1

Į — Mes parduodame tą kiaūly- 
;tę..įŲž ją mokėjome.12 dolerių' 
■ ir- jos . patarnavimais, naudojo- 
. rųis. visą vasarą. įmanau, ka^; 
šeši, doleriai' nebus perdaug.

.Į TĖVYNĖS-: MEILĖ. ••
t Karo mėtų viėrfaš* pofitriilsės 
! įvairiais būdais išslšukiriėjės” 
nuo karo prievolės? Jo’"žmona

Įkartą paklaušiis:- s.
’—- Ar'tu'bent kiek mylr tė

vynę? r--,-—'...
c — O kaipgi, myliu. Labai my

liu: ■ r* ■
' ; — Tar‘kodėl tu neini kariau
ti? ■ '' • ■ ;

— Kvailiuke,- juk’mane gali: 
' nušauti. O kas tada -tėvynę my-

(Skirsnelis iš Juozo Švaisto knygos PETRAS 
ŠIRVOKAS, 228 psl., kaina $2.75, gaunama Naujienose)

(Tęsinys)

Linksmų Velykę švenčių-

pas Martišių, noriu pabaliavoti! 
Martišius žino kaip sumaišyti 
skanų gėrimėlį, kuris širdį lyg 
glostyte glosto ir linksmumo 
priduoda. Vedu per šešias die
nas liūdėjov; aš net šešis kartus 
ąpsiverkiau ir sūrias ašarėles 
braukiau. O kiek rūpesčių, kiek 
liūdnų valandėlių pergyvenau

nemoku nė suskaičiuoti. O 
Vedu liūdėjov dėl Naujienų, dėl 
savo buveinės. “Dievuliau! Ne
jaugi ir vėl teks kraustytis ?’ 
galvojau. Juk dar nesenai krausi 
tėmės iš Bostono į Čikagą — ar-l

.-J^eši kietaširdžiai valdžios tar- 
ifeutojai atvyko į Naujienų na- 
Ąįiis ir užrakino jų mašinas! Nei 
.eilutės negalėjo atsispaudinti!

Tėve, kasė liepė tiems po- 
'n&čiams užrakinėti Naujienas, 
'■ jiį darbininkams atimti darbus 
n£ tūkstančiams skaitytojų atim 
^malonumą pasiskaityti savo 
dienraštį??? Kas?!

— Klausimai vietoje, Maiki- 
Šeši ponaičiai, mintą taksų mo
kėtojų duonele, vaikštinėja iš 
vieno biznelio į kitą ir užrakinę 

duris ar mašinas. Kas juos 
šttmdo?! Biurokratai, Maiki. Ši 
Žaisva šalis yra apsėsta biurokra 
tų, kurie savaliauja lyg despotiz 
mo laikais! Jie nepagalvoja, kad 
kerta tą šaką, ant kurios tupi. 
Į^ati valdžia pasidarė bejėgė. Ji, 
.turėdama savo rankose galią 
^ausdinti pinigus, užmiršo, 
Jėad veda šalį prie bankroto. Pi 
ingai pasidarė menkaverčiai. 
Žmonių suntaupos skęsta inflia 
•cjjos jūroje; o kas blogiausia — 
.silpnesniems biznieriams atima 
teisę gyventi ir verstis bizniu.

Ne vis! bizniai suspėja laiku 
ąpskaičiuoti kiek taksų sumokė
ti; valdžiai. Ne visi sumoka lai- 
lįu. Iždui skolingų biznierių yra 
^daugybė, bet tie šeši ponaičiai 
nevisur įleidžiami. Didieji biz
nieriai turi savo sargus, savo sau 
įgumo organus, tokie biurokratų 
samdiniai ten nekiša nosies. Nau 
jienos savo sargų' meturi, tai 
16iu rok rateliams ten lengva pa
rodyti savo galybę.

Tu, Tėve, buvai susitūpi-

būreliu kitų tautiečių, Bostone 
pradėjo lefcti Sandarą, ir aš tą 
gazetą užsisakiau. Paskui Juo
zas Pronskus parvežė Sandarą 
į Čikagą — mūsų draugingumas 
dar labiau sustiprėjo. Pronskus 
ir vedu su Maiki buvom nepers
kiriami draugai. Dabar, Naujie
nas uždarius, vėl norėjau glaus
tis prie Sandaros. Ačiū dievams, 
dabar dar būsiau su Naujieno
mis.

Kovo mėn. 26 d. man sušvitėjo 
džiaugsmo saulutė — laiškinin- 

)kas atnešė du numerius Naujie
nų — kovo .25-tos ir 26-tos.

Dėkui p. Gudeliui, kad nepa
sidavė uždaromas. Dėkui
siems, kurie prie jo peties prirė
mė savo petį! Naujienos visuo-

Buvau. Maiki. Jau krei
piaus į Sandarą ieškodamas prie 
glaudos. Juk be prieglaudos ne
bėrai. Vedu, kad ir vargšai, vis- 
fiek noriau turėti kambarėlį, ku 
riame galėtume batus nusimauti 
ir kojines pasidžiovinti. Nežinau 

Sandara būt davusi vedum 
JcJtmbarėlį, bet praeities ryšys 
^katino mane ten kreiptis Ke
liaudami iš Bostono Čikagon ten 
vedu staptelėjov ir buvov man
dagiai priimti, tikėjau, kad ir 
d^bar priims.
"GTiesa vedums pažvalgos tru
putį, skiriasi nuo sandariečių. 
njat vedu buvoV solialistai. Tas 
iocialistiškas dūkas dar ir dabar 
tebėra vedums snūroje. Vienok 
fcįs dūkas vedum nekliudė san
tykiauti su sandariečiais. Kai

Kartais tos būtybės pasirodo ir žmonėms, * aiškiai 
pasirodo — geruoju ar piktuoju, štai kad ir dabar. Smar. • 
kiau sutreška nukritusios šakutės ir suslėpsi šlapi per- ■. 
nykščiai lapai. “Gal žvėris koks?” — pagalvoja vaikinas. 
Jis ausylai klausosi ir atsidėjęs žiūri. Iš tankumynės iš
rieda dailus vienratis vežimėlis, lengvai stirnaičių trau
kiamas. Vežimėly moteriškas pavidalas. Netoliese susto<-l 
ja ir šaukia jį: ' ;

— Eikšen, ką pasakysiu! , ; :
Vaikinas galvoja: kas čia per ponia būtų, kad naktp ‘ 

viena važinėja? Vis dėlto įsidrąsinęs prierna.Tojf'po-- 
nia klausia:

— Kas tu esi, kad čia naktį girioj nakvoji?
— O kas tu tokia?
— Laumė! i ” -
— Laumė? — nustebęs kartoja vaikinas;
— Taip! Geroji laumė.
Bernaitis sumišęs: pirmąsyk mato laumę. Mėnulis ,z 

šviečia stačiai jai į veidą. Ji jauna ir graži, kaip nė vie
noj pasakoj. Ji meiliai žiūri,' švelniai šypsosi, nes vaiki-" 
nas dailus ir jai patinka, kad drąsus. 0 šis visai suža- 
vėtąs. Jos šypsniai, kaip šiltos marių putos, glosto Širdį. 
Jis visai užsimiršęs. Žiūrėtų taip ir. svaigstų be galo. Tik 
ji vėl paklausia: jos balsas skamba, kaip sidabro var- . f •* • ' J-

— Aš pasisakiau, o kodėlgi man nifeko neatsakai? '/ 
Tik dabar susigriebia vyraitis: į

Taigi.. Mes čia trys broliai ir dar vienas toks į 
senas kareivis.

— A kurgi jūs einat? •
— Mes einam pasižvalgyti pasaulyje. Namie neturi 

rim iš ko maitintis. r.
— Še tau šitą staltiesę, kad jūs neturit iš ko maitin? 

tis. Kai tik norėsit-.valgyti, gert,, pasitięskit staltiesę. ^ 
Ant jos visko atsiras. Dar duodu tau šitą dėžutę. Kai tu 
ją atidarysi, tai stosis labai gražūs rūmai ir visa tarnyba^

Jaunikaitis igražiai padekojo'W' apsisveikino su g^ii 
rąja laume. Grįžęs pakurstė begęstančią ugnį. Staiga sii- i 
abejojo, ar čia ne nionai tik. Pats vienas atsargiai-išsi. į 
vyniojo staltiesę ir pasitiesė. Iš tikrųjų: apstu atsiradę 

met atliko savo įsipareigojimus įvairių valgių ir genmų. Vėl susivyniojo. Nutarė pas|
- džiaugti drauge Su broliais ir svečiu.

Tekanti saulė pažadino visus vyrus. Jaunylis pa>\ 
daug ką galiau prisidėti, bet i klausė: 
nors .nuoširdų žodį galiau tarti j - -- - ...
kitus -paskatinti... Laikykimės, . 
mieli naujieniečiai!

MAGARYČIOS

• Moteriškų teisių organiza
cijoms prestyžas žymiai suma
žėjo, kai Hiannis, Mass., bankas 
paskelbė dolerinių monetų su 
Zuzanos B. Anthony atvaizdu iš 
pardavimą. Jis siūlė pirkti pen
kias dolerines monetas už ketu: 
ris ir pusę dolerio, bet atsirado 
tik labai mažai pirkėjų.

• Populiariausi paukščiai yra 
balandis ir gandros: pirmasis 
neša taiką, o antrasis sumažina 
mokesčius.

• Marquette Parko užkietė
jęs viengungis teoretiškai išra
do būdą būti motersn glėbyje 
nepatenkant į jos rankas, bet 
buvo persenas tai įrodyti.

• Sakoma, kad meilė yra ak
la.' bet kaimynai viską pastebi. 
Kai abu partneriai apanka, ta
da įvyksta vedybos.

• Aforizmai apie knygas: 1. 
Nespręskite apie knygą pagal 
jos turinį susuktą filmą. 2. Dau
guma knygų pamirštamos laike 
vienerių metų, ypatingai jei jas 
paskolini. 3. Knyga laikoma ge
ru draugu, todėl daugelis nesu- 
piausto jos puslapių.

• Nuobodus asmo visuomet 
kalba tada, kai jūs norite kal
bėti, o jis klausytų.

• Šias Gavėnios nuotaikų ma 
gąryčias užbaikime Petronėlės 
Petrauskaitės eilėraščiu “Kai 
ne vienas’’: r

Saule žėri pilkos dienos,
Sieloj skamba gitara, 
Nes žinau, kad aš nevienas, 
Nors jau vakaro žara...

S. Pališylė

— Gal norit ką užvalgyti?
— Žinoma! — atsiliepė vyresnysis: ■— čia be jokio 

klausimo, broleli. Rasi turi iškepęs ką nors skanaus,' 
kad taip plačiai visa burna šypsaisi? i ..

Aš turiu geriau, negu visi mūsų kepsniai. Maft: 
Laumė davė, duosiu ir jums. ' • . jį--

Visi pavalgė, atsigėrė. Petras skubiai pasibalnojo 
Į ir rengėsi joti savais keliais. Q;

— Palauk, pasilik su mumis! Eisim visi kartu kol 
bus pakeliui, — draudė broliai:. —— Tu puikus žmogus! 
-Mes tave pamilom, kaip tikrąjį savo tėvą.

Šjo.,- ėjo ir išėjo iš girios, čįa žaliavo pievos, išmar
gintos gėlėmis, toliau bangavo javų laukai. Visa tai 
piaėjo. Sustojo ant sauso pakilesnio dirvono. Priešais 
raudonavo kunigaikščio dvaras.

truputį! pasiūlė jaunes-
raudonavo kunigaikščio

— Pasitikim čia
nysis.

Jis 
rūmai.

atidarė laumės
Vaikščioja visi _____  ____

bariai, linksmai groja kapelija, budri sargyba iš lauko 
saugo, valgyti ir gerai sočiai — gyvenk tik ir; 
norėk.

dėžutę. Tuojau stojos puikūs 
ir stebisi. Puošnūs dideli kam-

(Bus daugiau)

(D
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ŠT. PETERSBURG, FLA
> - A -

f jar apie gen. štabo pulkininką Škirpą

iotu

Union Federal

7159 South Maplewood Avenue Tel: HEmlock 4-2413
CHICAGO, ILLINOIS 60629

— Bu v. Kalifornijos guberna
toriaus R. Reagan rėmėjai ragi* 
na jj kandidatuoti prezidentūroj 
tik vienam terminui. Dabar j iš 
yra G9 metų. ■

pasitraukė
askir-

VISOS SOPHIE BARČUS RADIJO iEIMOS PROGRAMOS IJ W0PA 1490 kll. AM

tarnavo krašto apsaugos štabo

tą uniformą, tuo skiriasi nuo 
visų kilų jūrų šaulių.

4647 W. Lincoln Hwy. (at Lincoln Mall) — Matteson, Ill 
60443 - Phone 747-4100
Country Side Mall —1214 W. Northwest Hwy. (at Bald
win Rd.) — Palatine, Hl. 60067 - Phone 991-4800
Meadowbrook Mall - 2121W. 63rd St. - Downers Grove, 
Hl. 60515 - Phone 964-8400

Lietuvon, izoliavo naminiu areš
tu Berlyne ir spalio pradžioje 

; privertė pasitraukti į; p.. Vokie
tiją. 1942.’ grįžo-į5 Berlyną ir'tat- 

I ąauj ino lyšiūs su režistenęįnė- 
ijižįs organizacijomis "Lietuvoje; 
ĮT944-II-5 • tįeikė Įfteidho. ' vyriauį 
isybei motyvuotą - menįorandu- 
Į&ą, kad atšauktų okupaciją 
Lietuvoje Vir perleistų .krąšto 
valdymą patiems lietuviams. 
iJI-14 š. antrą kartą suimtas, , i$- 
aųstąš)|. politinia;intmmuotųjų 
Stovyklą Bad Godesbergę, iš kur, 
1945-II perkeltas į Schloss Eisen
berg Sudėtuose. Karui pasibai
gus, š; drauge su kitais Minier-

3430 S. Halsted Street • Chicago, UI. 60608.
Phone 523-2800

ALDONA DAUKUS IR DUKRA SOFIJA 
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Pakyla saulė, čiulba sugrįžusieji paukšteliai, 

susprogsta medžiai, sužaliuoja pievos ir darželiai.

Kiekvienas j’aučiame artėjančią šią prisikėlimo 

šventę.
Mūsų taupyto jams, draugams ir visiems lietuviams 

linksmai atšvęsti ŠVENTAS VELYKAS linki —/

nuotais buvo perimtas ameri
kiečių ir evakuotas į-'Paryžių; 
1946-11 persikėlė;į Airiją, kur 
dėstė rusų kalbą Airių naciona
liniame • universitete Dubline. 
1949 emigravo Į JAV, kur dirba 
:(jau mirė —: P. K.) Kongreso 
bibliotekoje Vašingtone..

Pokariniame laikotarpyje š. 
stengėsi nutiesti pastovius pa
grindus Lietuvos diplomatijos 
ir VLIKo bendradarbiavimui, o 
1957-1958 buvo pirm. VLIKo

Lietuvių kalba: Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 4:00 — 4:30 
vai. popiet, šeštadieniai; ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto.

Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo koncertas

Kovo 16 ir 17 dienomis Pietų 
Amerikos jaunimas koncertavo 
St. Petersburgo Lietuvių klubb. 
Pirmą dieną P..J. šauliai tvarkė 
trafiką klubo rajone tikslu su
talpinti daugiau mašinų, o antrą 
dieną, atsisveikinant, kuopas 
šaulys Petras Pocius kuopos 
vardu įteikė šokių vadoVui ir 
administratoriui po laikroduką, 
kurie pirmutiniai yra pagaminti 
pagal dailininko Jurgio Juodžio 
projektą, su Vytimi ir lietuvių 
bei anglų kalbomis užrašu * Lie-

ATIDARYTA STUDEN
TŲ VALGYKLA

šių metų kovo 28 <1. atidary
ta studentų suplanuota, paruoš
ta ir įrengta. Chicagos universi
teto (Circle Campus) moderni, 
nebrangi ir sveiko maisto val
gykla, esanti 750 S. Halsted St.

f 1

Valgykloje gali užkąsti ir pa
valgyti už 25 centus, iki $3.50. 
Valgykla atidaryta mokymosi 
dienomis. Visi patarnavimai ir 
paruošimai daromi pačių stu
dentų, o; dažniausiai pasitarnau
ti turi pats valgyti norįs.

švaroS dftrbtrs pnzfurejo šftttfen- 
tas architektas Fred Schmidt, i

Galima gauti prancūziškų, ita
liškų, arabiškų, meksikietiškų. 
ir lietuviškų valgių. Yra įvairios 
rūšies žuvies, mėsos ir saldumy
nų. Netrukus ten padainuos ir 
pagros gabiausi studentai. Jei 
Ėųs geras oras, tai bus galima 
užkandžiauti lauke.

Studentas <

gale .p^ftelĮtą^į Berįyną (JįĮ4tu^ 
voš f pąšiųptmių ir įgaliotu, ’mi
nistru' Vbkietyai?« Klibą kardii, 
1939-IX-8 pasiūlė vyriausybei, 
kad-Lietuyos ‘kąriudmeųe.nėdeU 

mas motyvus ir planą, kaip tai 
atlikti neįveliant Lietuvos į ka- 
ių. 1940 Sovietų Sąjungai oku
pavus Lietuvą, š. ' 1940-XI-14 
Berlyne sudarė Lietuvių akty
vistų fronto branduolį iš lietu
kų, esančių Vokietijoje, ir nu
statė gaires tautos sukilimui, 
siekiant atkurti Lietuvds nepri
klausomybę.
f 1941-VI-23 įvykus sukilimui, 
s. sukilėlių Lietuvoje paskelbtas 
Laikinosios Lietuvos vyriausy
bės ministru pirm. Tačiau vo
kiečiai sukliudė jam šias parei-

Jūrų šauliai išsirinko valdybą 
š.in. kovo-mėn. 1 <1. jūrų šau

lių ,kuo'pa “Palanga” turėjo vi
suotinį ’ metini narių susirinki
mą, kurio metu buvo renkama 
ną>|įi, v^l<(yba. Jqnas Kalpokas 
pt?rHnK (its -kuopos pirmininku. 
Vięepinnininku išrinktas Albi
nas Gestus, sekretoriumi Vincas 
JonikiSj iždininku Antanas Bud
rikis/ valdybos nare — Emilija 
Mikalauskienė, parengimų va
dovais Petras Pocius ir Vera 
Budrikienė. Revizijos komisijon 
išrinkti Antanas Rimkūnas, Sil
vija Kalpokaitė h JonasĮ Butkus.

Kuopos Garbės nariais iš
rinkti Eleonora Daknienė, Alek
sas Urbonas ii Jonąs Kalpokas.

Naujoji valdyba ] 
suaktyvinti save veiklą,ir,dirbti 
Šaulių Sąjungos gerovei ir Lie
tuvos laisvinimo darba.

Pažymėtina, kad St. Peters
burgo jūrų šauliai tik'vieninte
liai LSŠT turi tropikinę visą bal-

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL-
5 DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
ii ; • va^ ryto iki 10 vaL vakaro.

ševikais Žiežmarių—žasiiij ra- jon į karinį fakultetą prie/ rikiuotės dalinių kadrą^ psuma 
jone. VII.30-IX-H š. dalyva-j aukšt. technikos inšt Zuerichė, žinant prieš tai neproporcin- 
vo su savo batalionu Zarasų i Grįžęs, 1922 pavasarį lankė-4?^ ištiestą ■‘karo ądministra- 

užėmė: Aukštuosius karininkų' kursus; cljbs aparatą. Pilnai visų savo 
Kaune, kuriuos baigęs pasiųs- stlmanymų pravesti nesOpėjo, 
tas i Belgijos karo akad. Briu- nės 1926. NU. 17 įvyko ’perver

smas’ •kuriam Š. aktyviai pąsi-;
>’o prašęs, kad bū-, 

riaus virš. Tuo pat metu lekto-r tų atleista? iŠ kariuomenės,bet 
riavo Aukštuosuose karininkų, prašymas nepatenkintas. (

24 dalyvavo kovose’ kursuose ir karo jrn-loje, dėsty; išsiųšta-s konsulą-.,
Augustavo <iamas karo meno ir bendroj rinio -skyriaus vedėjo’ >parė‘L 

IX. 22 sėkmingai sios taktikos dalykus. 1925. Vii goms į Lietuvos pasiuntinybę
21 piskirtas Vyr.*5 štabo virši• Berlynė, o nuo-1928; IŲ, p'as- 
Eidamas šias pareigas, š. sųt tortas t Įlaetu vos karo- atstovu 
mažino kariuomenės daliui. Vokietijai.i Eidamas; šias parei
skaičių, bet organizavo mokė gas dąugiau kaip 8 mM š.;įsigi- 
lizacines priedangos rinktines. J° draugų vokiečių karininkų 
pagrindinių krvpčių apsaugai' tarpe ir vokiečių karo vadoVy-1 
karo atveju, paruošė skubų. b«je. Parūpino priėmimą mū- 
ginkluotų pajėgij mobilizacijos' sųnkarininkų į, vokiečių gene- 
planą, paremtą teritorine šistė. raI*n’0 štabo karininkų kūr
ina; pateikė vyriausybei (ir seį'sus ir 1^31 -32 sudarė galimu
mui) naujų taikos meto kaiA ®ų mūsų kariuomenės įv&f'lių 
riuomenės organjzacijos priĮj’' ginklų,-rūsių- viršininkams: ąt- 
jektą, kuriuo siekė sustiprinti trumpalaikį stažą vokie

čių kariuomenės rikiuotės da
lyse.' 1937. VIII, š 
iš jkarinės tarnybos: l 
tas nuo.MinįųŠLiėtUt’osįĮ&Jstovū?- 
prie Tąųtų ^ąj^g^ige^vo^

ti Lehkij^tuibmhdfnidi: \$riaujĮ' 
sybei ultimatumą; priėJ^ųį 
Išskirtas pinpųojįjį Iį.ie,tuyoa pą; 
siuntiniu • ir ‘!Jį^a&of\ imnKtriV

pasižadėjo (tuvos Respublika”.
1| Petrui Pociui šauliškas ačiū

J. Kalpokas

(Tęsinys)

4IPI8 sausio mėn. bolševikams 
likvidavus Lietuvių karių są
jungą, Š. Išrinktas į slaptą vyr. 
lietuvių komitetą, kur tęsė gin 
kfeiotų p aj ėgų organizacini 
dXtę,bQ. 1918. II. š., kaip Lietu-. 
V® Tautos Tarybos (veikusios 
Įvijoje) delegacijos narys, 
sMptai pasitįstas j dar vokie- 
čfc’ okupuotą Vilnių painfor- 
njiboti Lietuvos Tarybos apie 
lieįuvių karių sąjūdį Rusijoje 
bei- steigėsi juos atkelti j Lie- 
tifeą... š. užsirašė pirmuoju į 
Lietuvos kariuomenę. 1918 m. 
X|;-paruošė ir įteikė Lietuvos 
Tarybos apsaugos komisijai 
Savanoriams šaukti projektą 
(jekstas paskelbtas Karo Ar. 

cįk^ive II. 1926, 56). Kariuome
nes formavimo pradžioje š.

operacijoje ir VIII
Kaukonis, X. H batąlionas per 
įneštas į frontą prieš bermon
tininkus ir XI-21—23 dalyva- sėlyje. 1925, X ją baigęs, A. pa . .
vo Šiaulių operacijoje, XI. 25 skirtas Generalio štabo II sky- priešino. Buv 
batalionas išvystytas į 5 pėst. 
pulką, š. phjikirlas jo vadų ir 
1920. IX 
su lenkais Seinų 
operacijose 
pravedė pulko gynimosi kau
tynes Beržininkų — Pockūnų 
rajone ypatingai sunkiomis 
aplinkybėmis. Nuo 1920. X. 1. 
Š. buvo Steigiamojo seimo na
riu valstiečių liaudininkų frak 
cijoje, daugiausia dirbo kraš
to apsaugos komisijoje. Len
kams užėmus Vilnių, š. sufor
mavo 1-ąjį avanorių (kovai su 
leųŪąiš)<ę pulką. 1921 rudenį Š. 
iš Steigiamojo seimo pasitrau
kė tirbuvo pasiųstas šveicari-

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

TeL 476-2206

organidacijos skyriuje, XII. 23 
paskirtas Vilniaus karo ko
mendanto padėjėju, bet fak- 
tinai ėjo komendato pareigas, 
orgaiBzi^xlainas komendantū
ros batalioną iš Vilniaus sava
norių. Su šiuo karinės pajėgos 
branduoliu 1919. 1.1 iškėlė tau 
tinę vėliavą Gedimino . .pilies 
bokšte. Rusų raudonosios ar
mijos jėgoms prasiveržus į Vil
nių, š. J. 6 pasitraukė iš Vil
niaus į Kauną, kur laikinai per 
ėmė-Kauno-karo komendanto 
padėjėjo pareigas, jll. 2 š. ga
vo įsakymą suformuoti aiški 
rą batalioną, kuris vėliau pa
vadintas Atskiruoju Viliaus 
batalionu. Tąę’^bątaliopašylV. 4 
9—dalyvavo Eautynėse.^u bol-

jungti visas politines partijas ir 
rezistencinius sambūrius bend- 
raiii darbui \T-IKo vadovybėje. 
Savanorių Sąjungos .suvšŽipyi- 
rrtas 1932 Kaune pripažink «£. 
pirmuoju Lietuvos kariuomenės 
kūrėju-savanoriu. Už pasižymė
jimą Lietuvos laisvės kojose š. 
apdovanotas Vyčio kryžiumi su 
kardais;’Pagerbtas ir kitais or
dinais bei medaliais tiek" Lietu- 

t.vos, tiek ir'; kaimyninių valsty- 
bių; 'Bendradarbiavo spaudoje 
karinėmis ir politinėmis. temo
mis.’’

i(Bus daugiau) ;
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Komunistams, bendradarbiautojams, 
tiltų statytojams ir gudragalviams, 

j turintiems vilties apgauti rusus
JAV ir Rytinės Kanados komunistai, laiškai ir

lefonais patyrę, kad Čikagoje einąs seniausias lietuvių 
dienraštis “uždarytas” džiaugėsi iš visos širdies. 
Džiaugsmas buvo toks didelis, kad atsirado ne tiktai 
statinė alaus, bet ir stiproisios džiaugsmui su
stiprinti..

Džiaugėsi ir bendradarbiautojai, ant savo kailio 
komunistinės sistemos nepažinusieji, bet manan
tieji, : kad iš tos žiaunos išnaudojimo sistemos jie gali 
ką nors išsiderėti1 ir pasinaudot..: Buvo labai smagu ir 
tiltų statytojams, nes jiems labai nepatikę žinios, kad 
tie tiltai bus labai ilgi iri suvirs į vandenį greičiau, ne
gu, kad suvirto Šiaurės jūroje buvęs žibalo darbininkų 
ir tarnautojų hotelis.

Naujienos, keturias dionas neišėjusios, pradėjo ėi- 
L ti. Jos dar nestiprios, bet laiškais, telefonais padrąsi

nimai ir pasižadėjimai priremti petį prie -peties ir suda- 
„ ryti sąlygas Naujienoms įveikti infliaciją, sumokėti at. 
T siradųsią skolą ir įteikti federaliams atstovams, kad 
> lietuviai yra patikimi žmonės, nenori nieko apgaudinė

ti ir yra pareigingi. ? .
Vadinamieji Naujienų ‘draugai* patarinėjo nau- 

jieniečiams mirti, tai esą tikras gamtos įstatymas; pa
sakojo, kad padėtis labai sunki ir veik neišbrendama; 
kad pagaliau, Naujienos neturi tikslios knygvedybos ir 
nedirba kiekvienam pavieniui praeiviui atskaitomybės. 
Nežiūrint į visus tuos ankstybus džiaugsmus, Naujie
nos ne tik nesirengia mirti, bet planuoja eiti dar ilgus 

7 metus ir ne tik taupyti nervus visiems tiems, kurie daž-
1 nai nežino ko siekia, o dar dažniau, skelbdami gera, pa- 
Z tarnauja lietuvių tautai ir laisvės priešams. Naujienos 
- eis, kaip ėjusios, aštrindamos plunksną ir duodamos

tikras faktus, kad galimai didesnis lietuvių skaičius tu
rėtų tikslias ir teisingas žinąs. Prie progos norime pri-

2 minti, kad k;ekvienas į Naujienas atsiųstas centas yra 
2 įtrauktas į pajamų knygas, ir įrašytas kiekvienas iš

leistas pinigas. Pajamos ir išlaidos įrašomos kiekvieną
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dien^, o mėnesio gale suvedama mėnesinė apy
skaita. _ •

Nelaimės dienomis prieš Naujienas pakilo plėšrie
ji paukščiai, kad galėtų sustabdyti vienintelį lietuviš
ką laikraštį ir galėtų nukreipti mintis nuo svarbiausių 
lietuvių tautos sveikinimų ir pasiryžimų.

i Naujienos yra pasiryžusios eiti kad galėtų pamo
kyti kiekvieną komunistą, bendradarbiautoją su ru« 

[ sais, kiekvieną tiltų statytoją gudragalvį, kuris mano, 
1 kad jis išmintingesnis už lietuvių tautos daugumą, kad 

jis Apvaizdos pagalba gali apgauti rusus komunistus, 
' ko nepajėgė padaryti patys rusai.

Naujienos nemirė ir neuždarytos.. Naujienos ėjo 
ir rengiasi eiti. Naujienos vartoja patį brangiausią įran
kį, kurį žmogus turi, būtent — protą. Tegu kiekvienas 
komunistas pramoksta atskirti faktus ir daryti logiškas 
išvadas.Mums atrodo, kad. geriausias būdas nuvažiuoti 
komunistinį ‘rojų’,kad pamatytų kas ten darosi,o vėliau 

daryti išvadas.’ -■
Daugelis Amerikos lietuvių, komunistų, 1919 me

tais per Sibirą išvažiavo komunistinės sistemos kurti 
stovyklas steigti, bet jie dingo, kaip Minske žiauriais 
metais dingo visas lietuvių komunistų partijos centro 
komitetas, o Maskvoje buvo sušaudytas pats Zigmas 
Angarietis, lietuviškojo komunizmo steigėjas.

Mes manome, kad didelę klaidą padarė komunistas 
Steponas Karelis, 53 metus išgyvenęs Kanadoje ir vi
sas savo santaupas nusivežęs į Vilnių. Jis galėjo nuva- 
žiuoti į Vilnių ir į gimtinę apylinkę, bet pirmiau turėjo 
nuvažiuoti su teise išvažuoti. Ne vienas susižavėjęs 
komunizmu važiavo į gimtinį kraštį “dienų baigti”, o 
vėliau gailėjosi. Gailėjosi daktarai A. Margeris ir J. 
Kaškevičius. Nei jie galėjo pasiekti savo kaimą, nei 
jiems leista naudotis nusivežtais pinigais. Margeriui 
buvo duotas kambariukas pas sūnaus žmoną, o dakta
ras Kaškevičius tūrėjo dirbti ligoninės sanitaru. To
ronto Karvelį pažangiečiai išlydėjo pas gimines, bet jis 
Kanados daugiau nebematys, nes išvažiuoti iš Sovietų 
imperijos jam jau durys bus uždarytos.

Amerikos, komunistams ir tiltų statytojams pri
mins, kad prez. Carteris priminė pavojų, kuri Ameri
kai ir visam pasauliui sudaro Sovietų Sąjunga. Sovietų 
karo jėgų įsiveržimas į Afganistaną sudaro pavojų pa
saulio taikai, nes rusai: nesitenkins vien Afganistanu. 
Jie planuoja įsiveržti į Pakistaną ir Iraną.. Irano užsie
nio ministėris prašo rusūs tartis dėl Afganistano, bet 
tas pasitarimas privalo būti - pravestas Sovietų sąlygo
mis. Jis bus tada, kada rusai norės ir kur norės.

Naujienos eis, kad galėtų panagrinėti didelės nuo
mones apie savo turinčių daktarų klaidą, kurie turi la
bai menką supratimą apie Ameriką ir JAV gyvenimą. 
Neturėję progos susipažinti su krašto inteligentiją, su 
amerikiečių idealizmu ir įvesta demokratine santvar
ka. jie jaunimui tvirtina, kad Amerika esanti supuvusi, 
kad idealizmo ir pagalbos reikia ieškoti tytuose.. Tai 

• esanti didelė klaila. Daktarai pradėjo Ameriką nie
kinti jos nepažinę.

Prezidentas Carteris aiškiai pasakė, kad Maskvos 
olimpiadą reikia boikotuoti. Jis nurodė priežastis kodėl 
taip, reikia elgtis. Tuo tarpu mūsų ‘specialistą’, negavę 
lietuvių sportininkų įgaliojimų, keliais • atvejais šitaip 
kalbėjo:

“Mes pilniausiai pritariame prezidentui Car- 
teriui, bet : . . būtų gerai Į tą rusišką olimpiadą 
nuvažiuoti . .
Ne lietuvišką ir ne amerketišką opiniją formuojąs 

ponas sakė: č
“Pilniausiai pritariu prez. Carterio pozicijai,

VI. BAKUNAS

PASTABOS Iš TOLO
Baltieji Rūmai Amerikos Vakaruose

Nelabai seniai mūsų spaudo- lietuvių gyvenime: persiskyru- 
je pasirodė žinutė, kad tam tik
ra Baltųjų Rūmų (prezidentu^ 
ros) komisija praves apklausi
nėjimą įvairių Amerikos gyven
tojų grupių atstovų — kai ku
riais socialinio gyvenimo klau-

šių žmonių ir tėvų gyvenimu, 
vaikų — tokiame atvejyje liki
mu, senelių vienišu gyvenimu, 
vaikų (kuriais nesirūpina tėvai) 
likimu ir t t. ir t. t. Į lietuvių 
atstovės pareiškimą nebuvo ręa

simais, kaip tai šeimų aprūpini-J guotą jokiais klausimais, jis bu
mo, senelių namų, auklėjimo ir 
t. t reikalu. Į tuos apklausinėji
mus (hearing) Amerikos Lietu
vių Bendruomenė delegavo sa-| 
vo atstovą — Seattle. Wash., 
gyvenančią ponią Iną Bertuly- 
tę-Bray, Seattle Lietuvių Ben
druomenės apylinkės pirm-kę., 
Iš spaudos pranešimo, nenuro
dant komisijos posėdžiavimb-ap 
klausinėjimo vietos, susidarė įs
pūdis, kad posėdžiai vyks Bal
tuosiuose Rūmuose, Washing- 
tpn D. C. ir B-nės atstovė ten 
dalyvaus.

Kaip dabar iš visai tikrų šal
tinių patyriau, ta . BaltųjįįJRū- 
mų konaišii ja.posėdžįavo.. . Seat
tle? Wash, i? tame posėdyje tik 
rai dalyvavo lietuvių atstovė 
Iha^ Bertulytė-Bray, padariusi 
Jen atatinkamą pareiškimą {sta
tement}; jai duoto trijų-minu
čių laiko bėgyje. Pasirodo kad 
tas apklausinėjimas lietuvius be
veik nelietė, nes užsiėmė pro- kad tie ankstyvieji ateiviai (1951 
blemomis, retai sutinkamomis — 52 m.) Br. Budginą pažinojo 
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vo priimtas į bendrą apldausi- 
nėimo bylą ir tubūt atatinkamas 
atsakymas bus .duotas vėliau. 
Jeigu išviso jis bus duotas.

Ina Bertulytė-Bray yra žino
mo muziko Juozo Bertulio, priš 
eilę metų mirusio Čikagoje, dūk 
ra, jau senai gyvenanti Seatt 
le. Wash., kur visada buvo jud
ri lietuviškame gyvenime ir jau 
kurį laiką yra Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės pirmininkė, 
kuriom pareigom vėl buvo per
rinkta dabar įvykusiame apylin 
kės susirinkime— minint vasa
rio 16-tą.

UŽMIRŠTAS ŽYMUS 
. .LIETUVIS

anksčiau Los AngelesIš 
venanei ų 1 ietuvių paklauskite 
kuris nepažinojo Bronių Budgi- 
ną?i Inžinierių Bronių Bųdginą? 
Retai turbūt rasite kuris atsa
kytų — ne, nepažinojau. Dėlto.

ly-

bet man atrodo/ kad'būtų geriau, jeigu p. Carteris 
tenkintųsi. ne tik \ vįen Afganistanu, bet... duotų 
truputi daugiau.”
Naujienos primins, kaip galima naudotis Amerikos 

laisve ir gerbūviu, bet nereikia klaidinti jaunimą ir 
tuščiais žodžiais kalbant, sėti abejones ir neapykan
tą. Amerikai. Tie “bet”... ponai užmiršo, kad gen. Mar
shalas,• gen. Patton ir gen. Eisenhower sumušė geriau
sią vokiečių kariuomenę ir gudriausius maršalus, Jie 

neatsimena, kad JAV laimėjo Pirmąjį Pasaulinį karą 
ir iki šios dienos pripažįsta Lietuvos respubliką.

Naujienos eis, kad galėtų priminti naujiems ponams 
buvusius lietuvius daktarus idealistus.

J į — 52 m. persikėlęs iš Čikagos, 
greitai įsijungė į lietuvišką gy
venimą, vienose organizacijose 
būdamas labai- aktyviu veikėju 
(pavz. Lietuvių Inžinierių ir Ar- 
chitek ų S-gos skyriaus net stei- 
gėių, paskui dideliu Rezistenci
nės Santarvės, Bendruomenės 
ALTos ir kt. kartais ir finansi
nių rėmėju) Dirbdamas, . kaip- 
inžinierius, Erdvės — Aviacijos 
pramonėje, greitai susitvarkė 
ekonomiškai ir įsijungė į “biznį” 
— su namais ir butais. Turėjo 
“viziją” lietuviu senelių likimo, 
dėlto buvo numatęs, čia, kur 
nors Hollywoodo aukštumų pa
pėdėje įkurti lietuvių senelių 
namus. Jo likimo kortą nelaba
sis ištraukė daug peranksti — 
Br. Budginas žuvo nelaimingo 
įvykio metu, kai taisydamas (vie 
name iš 'savo, namų) elektrinį ■ 
sutrikimą — šlapiomis rankomis 
(ar pan.) palietė gyvą laidą — 
buvo nutrenktas vietoje. Atsi
menu, nors tai buvo 1966 me
tais, žinia apie Br. Budgino mir 
tį Los Angeles Lietuvių koloni
ją trenkė kaip Perkūnas iš gied
ro dangaus... * _

Pc iškilmingų laidotuvių (da
bar jau yra praėję beveik 14 me
tų) apie Br. Budginą nematau 
(rodos) jokioje spaudoje betko- 
kios jo veiklos ar amžiaus su
kakties proga. O visdėlto tas 
jaunas lietuvis Lietuvos reikalui 
yra atidavęs didelę žmonišką 
patrijoto duoklę: rusų pradžio
je, o paskui ypačiai vokiečių 
okupacijos metu Br. Budginas 
buvo vienas iš aktyviausių 
Laisvosios Lietuvos pogrindžio 
kovotojų, dėlto atsidūrė Bay? 
reutho kz-te, iš. kurio išėjo pąL 
laužta, sveikata, bet nepalaužtu 
ryžtu toliau kovoti už laisvą 
Lietuvą. Rodos,; geriausiai Br, 
Budgino patrijotinę veiklą pog
rindyje (Lietuvoje) ir paskui iš
eivijoje(Vokietijoje ir -Ąmeri- 
koje) yra apibūdinęs Bronys 
Raila savo raštuose “Versmės ir 
Verpetai” 1970 m. laidoje. Va
dinasi — žmogus, Br. Budginas. 
buvo žymus lietuvis, kuris ne
turėjo būt užmirštas-bent jau 
taip greitai.. ■

Dabar, nesenai, vienų laidotu
vių (šv. Kryžiaus kapinėse. Cul
ver City, Los Angeles priemies 
tyje) proga pamačiau, ponios 
Antaninos Lukšienės paragin
tas. to žymaus lietuvio kapą: 
neprižiūrimą jau turbūt ilgą 
laiką, geltonais lapais apibertą, 
kapo lentą (cementinę?) pagel
tusią — aprūdijusią, su visais 
laiko ženklais, kad turbūt nie
kas juo nesirūpina. Kapo lento
je toks įrašas: Bronius Budgi
nas. LITHUANIA, Sgt. 338 Mi. 
SVC BN Sept. 4, 19-8-Sept. 12. 
1966 . Kiek daug prabėgo ka
pų puošimo dienj... Ar kas nors

(Nukelia į šeštą puslapį)

Į

- Kan. V. ZAKARAUSKAS - f J

: Kunigo K. Garucko laiškai
; ir vyskupas Labukas
Z (Tęsinys)

Z Būk vyskupas draudęs ar buvęs1 nepaten- 
kintas vaikų prie Mišių patarnavimu. Išeitų,kad

- vyskupui ir tai nebuvo svarbu, ir kas galėtų 
Z kun. K. Garuckui patikėti? . x

Arba vyskupas kunigus kilnojo iš vienos pa
rapijos į kitą. Ar.tai rimtas priekaištas? Nejau
gi vyskupas turėjo atsiklausti kun. K. Garučko 
ar kitų ir jiems išdėstyti motyvus, kad jis kelia 
kunigą iš vienos parapijos į kitą? Be te, reikia 
žinoti ir tai, kad į kunigų perkėlimus turėjo ir 
šiandien turi daug galios kulto komisaras. Fak- 
tinai jis juos ir kilnoja.

Ar tai rimtas ir toks kun. K. Garucko prie
kaištas vyskupui R. Krikščiūnui, kad jis įspėjo 
kunigus mokėti sugyventi su rajonų vadovais. 
Juk tai grynai taktikos reikalas. Ar vyskupas, 
būdamas tokiose sąlygose, galėjo kurstyti kuni-

. '« lbti kovą rajonų vadovams? Juk pirmiau
siai už tokį skatinimą nukentėtų vyskupas, o su 
juo ir patys Kunigai.

Baigiant šk s kelias kritiškas pastabas dėl 
kalbamu laiški} netaiku paskelbimo tenka dar 

kartą sugrįžti prie to, ką jau pradžioje šio raši
nį? minėjau, būtent, kad dr. J. Qimius greičiau
siai net nepagalvojo, kad tas, kuris tuos laiškus 
iš kun. K. Garucko asmeniško archyvo ištraukė 
ir jį paveikė juos paskelbti, žinojo, kad tuo būdu 
bus pasitarnauta okupantui. Ir tikrai pasitar
nauta net dvigubai.

Toks ne laiku privačių laikų išviešinimas pasi
tarnavo vyskupo autoriteto ir jo asmens sunie- 
kinimui. Laiškuose surašyti priekaištai rodo, 
kad vyskupas J. Labukas buvęs silpnos dvasios, 
ne kovotojas dėl pavergtosios Lietuvos Bažny
čios likimo, o tik nuolaidžiautojas ir pataikūnas 
okunpantui.Taigi, kaip toks neužsitarnauja tau
tiečių meilės ir pagarbos, nes jam nerūpėjo tikė
jimo gynimas. Vadinasi jis joks kankinys nors 
Sibiro kacetuose iškalėjo visą dešimtmetį.

Taip pat, okupantui pasitarnauta ir rezi
stento kun. K. Garucko asmeniui . sukompromi
tuoti. Va, žiūrėkite, koks šis buvo nenuorama. 
Jis, paties vyskupo žodžiais tariant, rašė prasi
manymus ir šmeižtus ir, kas dar blogiau, jis taip 
darė, būdamas kunigas ir vienuolis. Jis rašė 
prieš vyskupą prasimanymus. Taigi, vyskuo re
zoliucijos žodžiai ant jo laiško nusako kokia 5u- 
vo šio kunigo moralė, kuris ir patį vyskupą 
šmeižė. Už tat, vyskupas teisingai atskleidė " jo 
veidą: “O quam perversa simplicitas et pietas 

Tua!” Toks vyskupo jo asmens įvertinimas pa
rodo, kokios kun. K. Garuckas buvo menkos 
dvasios.

Tai, va, kas atsitinka, kai redaktorius gerai 
neišmąstęs skelbia ne laiku tokius opius, asme
niškus laiškus. Ir šiup atveju “Aidų” redatto- 
rius pasitarnąvo okupantui, suniekinti du mūsų 
tautos kovūnus. Redakcijos prieraše motyvas, 
dėl ko čia šie laiškai skelbiami, nepateisins to 
redaktoriaus atlikto nelemto darbo.

(Pabaiga)

JUERGEN PETSCHULL

Oro balionu iš komunistu 
“rojaus” j laisvę

Lietuvių kalbcfn išvertė Juozas žemaitis

Nežiūrint kokiu atveju žmogus bus praradęs 
savo asmenišką laisvę, rizikuodamas nors ir savo 
gyvybe, jis veršis į laisvę. Tūkstančiai Rytų Vo
kietijos gyventojų, pakliuvę i rusiško komunizmo 
gardą, stengiasi prasimušti pro didžiausios gėdos 
vardo vertą komunistinę užtvarą, kuri vieną Vo
kietiją dalina į dvi valstybes,, ir patekti į laisvę.

Ir visdėlto ta mirties riba, kurią saugo spyg
liuotos ir elektrifikuotos vielos, specialūs sargy- 
l>iniai šu išdresiruotais šunimis ir daugylie sar
gybų bokštų, perlipant per ją, išsikasant tunelius

arba oro keliu, ne vieno mirties nebijančio žmo
gaus nugalima. Niekas negali suskaičiuoti kiek 
— mirti ar gyventi —pasiryžusių drąsuolių jau 
iškeliavo amžinybėn. Reader’s Digest

šia Rytų Vokietijos dviejų šeimų golgetos ke
lionę į laisvę atspausdino Vakarų Vokietijos žur
nalas Dor Stern, kurią aprašė, sprendžiant iš su
vokietintos autoriaus pavardės, ne kas kitas, kaip 
Rytų Prūsijos lietuvis Jurgis Pečiulis.

Jeigu trylika milijonų skaitylojų visame pa
saulyje turįs amerikietiškas žurnalas Reader’s 
Digest šią šiurpią pergyvenimų istoriją išsivertė 
į anglų kalbą ir atspausdino savo kovo mėnesio 
laidoje, tai aš manau, kad ir lietuviškai mums 
pravartu ją paskaityti. Ahtra vertus, ši istorija 
yra tikrų faktų aprašymas, o mums lietuviams 
ji yra dar ir tuo įdomi, kad ji liečia jau mums 
gerai pažįstamą komunistinį “rojų”, ir ją ajirašo 
žmogus, kurio gyslose, reikia tikėti, teka lietu-

- , viškas kraujas. J. ž.* * *
REALAUS GYVENIMO DRAMA

Tarp kukurūzų laukų ir žaliuojančių Menių, 
kurių pakraščiuose kyla į dangų gražiai išaugu
sios su smailiomis viršūnėmis pušys, tūno viens 
į kitą labai panašūs du neperdideli miesteliai — 
Poessneck ir Nąila, kurie esą apie 40 kilometrų 
vienas nuo kito atstume. Geografiškai spren
džiant, jie yra netolimi kaimynai, bet gyventojų 
politiška padėtimi, jie atrodo įsikūrę ant skirtin
gų planetų. (Bus daugiau)

Naujienos, Chicago, 8, UJ. W'vdr.esday, April 2, 1980
MHil



ŠVENTO RASTO PAMOKYfAAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“Nėra meilėje baimės, bet tobula meilė 
stumia baimę šalin I Jono 4: 18-

VtKT. R-AS.

TIROLIO KAIME
(Tęsinys)

mininkė buvo išskalbusi Vieną Ši
tų dienų, kai iš prakaitavau 
veždamas mėšlą. Moteris taip 
buvo patenkinta mano sąžinin
gu darbu, kad pati pasiūlė ati
duoti jos globon visa, ką turė
jau skalbiamo. Visas mano krai
tis dabar buvo švarutėlis; buvo 
šskalbtas pagal visas pavyzdin
gos skalbyklos reikalaujamas 
taisykles: išvirintas, saulėje iš
džiovintas ir sukočiotas. Kočio- 
jimo įrankius ji turėjo lygiai 
tokiuSį kaip mes Lietuvoje; jau 
Tekalbant apie tai, kad ji turė- 
’o ir jėgų tuos įrankius atatin
kamai paleisti apyvarton.

Bet Frau Bichler buvo neti- ‘ 
kintis Tomas; ji norėjo rasti ute- Į 
Uų mano kuprinės turte. Da- < 
viau sutikimą ir stebėjau, kaip I 
$ per mano daiktus, kalbė-1

Mažeika Evanskrėčiamas. Kai pabusdavau, ma 
1 no akys surasdavo tai vieną tai 

kitą šeimos narį, kur nors ra
miai kamputyje betūnantį. Jų 
žvilgsniai vis krypdavo į lovą 
prie durų, kurioje aš, ligos ka
muojamas, stenėjau. Paprastai 
ten būdavo mano trys jauniau
si draugai, kasdien kartu su ma
nim ištikimai atlikinėję ruošos 
žygius. Jie buvo susigyvenę su 
gyvuliais ir juos labai mylėjo. 
Ta proga kiekviena karvė būda
vo daugelį kartų paglostyta ėr 
keli padėkos žodžiai, kiekvie
nai skirtingi, pasakyti. Jie la
bai mėgo pieną ir gerai žinojo, 

“tas ligonis^ Nepa- į kur tas pienas gaunamas. Prie 
c-e-’ąT ir man bu- seniausios juodmargės jie dgfeR 

šiai sustodavo; ta buvo didelė 
smaguriautoja ir meilyjo ką nors 
š vaikų išprašyti: laižydavo jų 
rankas, o vaikams tai buv© tas 
pat lyg ji kalbėtų

— Ji prašo daugiau šieno! —- 
tvirtindavo penkiametis Frit- 

’ zas. — Jai reikia duoti daug šie, 
no, ji duoda daugiausia pieno. ’

Tą informaciją jie buvo gave, 
iš melžėjos, kuri buvo jų mama. 
Jie tikėjo mamos žodžiais ir la
bai mylėjo juodmargę. Kad ų. 
maitintoja nebadautiį, vaikai kas 
vakarą atnešdavo po saujelę šie 
no, kaip priedą prie mano pa-i

Tokią vakarienę buvau val
gęs tik tėviškėje per Velykų 
šventes- ir, trauk juos devyni, 
k’s galvoto, kad tas mano šei
mininkas buvo nacis. Mano aki
mis žiūrint, jis buvo geras žmo
gus, o jei jis buvo nusprendęs bū

Laidotuvių Direktoriai
Vis dėlto yra ir turi būti prideranti baimė, atsargumas ar

ba pagerbimas, apsisaugojimas, kad nedarytumėm ką nors prie
šinga dangiškojo Tėvo valiai ir kas prieš.nga mūsų brangiam 
Atpirkėjui. Pranašas sako, kad “Viešpaties baimė yra gyvenimu- 
šaltinis, mirties sunaikinimui išvengti.” “Baimė Viešpaties išM\; tai jau io ^^5, 
minties pradžia.” “Baimė Viešpaties neapkenea pikta..” Tobula į Ta vakarą guldamas į lovą ne 
meile nevaro laukan tokios baimės, bet velyk padidina ją. Bai-| o..b.rj;kU tai-buvo paskuti- 
me, kunąą meilė stumia šalin, yra bailumas, vergiška baimėj ipa,c vakarienė tame pamiš- 
manymas, kad Dievas yra baisus, žiaurus arba tironiškas. Apie k- k„d rvtp
mūsų dangiškąjį Tėvą pranašas štai kaip kalba: “Kaip tėvas pa- o h-vko Naktį pa
sigaili vaikų, taip Viešpats psigaili tų, kurie jo bijosi — Psalmė krėtė
103. 13. , rw ’ - >» galva ir visi kaulai, j f 

jš lovos nepakilau, j»V. RASTO TYRINĖTOJA*
J. Munkant. 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS
• mJfERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

H49 So. Pulaski (Crswforu 
Medical Buildingf Tel. LU 5^444 
Priima ligonius pagal sositarim^

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8UM

OR. PAUL V. DARGIA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wo»*chu»ror Community Ktinikot 
Medicinos direktorių*

938 S. Menhoun Rd., Westchootor. n
ALANDUS: 3—9 darbo dienouxu- 

antri šeštadieniais vai
Tai.. 561-271? arba 562-2721

TEL. — BE

DR. A & GLEVECKA> 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 
SPECIALYBE akių ligos 

JVC? Wttt 103rd StrMt 
VabmdcJ pagal susnaridu.

DR. FRANK PLECKAr
OPTOMETRIST AS

KALBA UETUVISKA1 
2618 W 71 St. T«L 737-5145

Tikniia aKu. Pritaiko akinius n 
^contact lenses’*

VaL taxi nwtanma * Jždaryu rre<

INKSTŲ. PUSi.es IR
PROSTATOS CR1RORG5JX 

WEST 63 ra STREET 
Vai. anuad. 1—4 popiet

Ofiso frtof.: 776 "W0 
R»ztd«ne!|or Hi«f.> *48-554.

cGRURGa

JtIKv vAL.
r penktu 2^4 ir 8-8 vaL <ak. 
liair 2-4 vai oouiet Ir

F ŠILEIKIS. O. P
v 'RTHnPWAS-PROTEZIST 

"Mod
įjį fatal SoMHaB WWllM
tt* fAheC StrotwW ir t t
•■j.. 0-^4 ih’ dixthai* -

MU C4le»«4. HI. 4G*'i
TalM-: Pfa***

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapume 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

“ERKRAUSTYMAJ

MOVING 
LtldfmN . Mina a^drauda 

ŽEMA KAINA

Tol. WA 5-90a

U IvMrly •Htvw’V. 
' ANTANAS VILIMAS 

Tut. 876-11R2 ort» t7«m

Lietuviu Pensjn'r.’^j Sgos narių su-j 
slrinkimas įvyks 2. q. tre- •
člacLenį 2 valandą p^p et Gage Park J 
Fieldhouse paralposo, Go. Wesxem ir; 
55-tos gatv. kampas. Nailai prašomi; 
gausiai dalyvauli susirinkime. Yra 
daug reikalų aptarti. vaidyba į

Brigthon Parko Motery’
klubo eilinis narių susirikk.mas įvyks ; 
ketvirtadieni, balandžio 3 d. 1 j 
popiet Anelės salėje, 4500 So. Tab j 
man Avė. Narės prašomos atsll2nk;“ti 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Bus ir vaišės. E. Štrungys, sekr.

ne:

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

v?s rrie?telio gydytojas 
't“uko5 kad nustatytų ma 

diagnozą. Jam užteko 
z ant mano karščiu de- _ 
kūno rausvas dėmeles, j 
bal rimtai pasakė: 
kfieber! Tuojau į ligoni

— Mums nesiseka su darbi- 
trinkaū. Karo pradžioje bandė-

EUDEIKIS

Nors ir buvau ligos suimtas, 
bet dar supratau padėties rim
tumą ir kartu jaučiausi nesma
giai, nes žinojau, kad savo la
bai apsunkinau Bichlerių šeimą. 

, Pats Bichleris dvi dienas iš e? 
i lės laikėsi prie namų ir dabar, 
išgirdęs dktaro įsakymą išsiųsti 
mane į ligoninę, išėjo pas kaimy 
ną tą kelionę organizuoti- Tokį 

šeiminin
kė, kada paklausiau, ką jie su 
manimi galvoja daryti.

Nežinau, kaip ilgai tas pasi
ruošimas trūko, nes aš tai mie
gojau, tai vėl jaučiaus drugio: 
—Ml įm f—■

ltfcvJ.Herr Bichler važiavo į 
Linzą jo parsivežti. Vyras buvo 
geras, darbo nevengė, bet, pa- 
iirbęs dvi savaites, ėmė ir susir 
go. Turėjome sugrąžinti į be
laisvių stovyklą-

Peržiūrėjus mano rūbus, Frau 
Bichler nuleido rankas ir pasa-

— Taip ir maniau, viskas šva
ru;

- Tada aš jai trumpai papasa
kojau savo gyvenimą Landecke.

— Būdavo naktų, kada mažas 
laukiamasis prisirinkdavo pil-

GAIDAS-DAIMID
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

— Buv. Kalifomijc's guberna-: atsakymą davė man 
torįaus Ronald Reagan rėmėjai 
pataria susitikti su buv. prezi
dentu Gerald Fordu ir išlyginti, 
skirtumus, atsiradusius praeitų 
rinkimų metu.

LINKSMŲ ŠVENTŲ

VELYKŲ

linkiu visiems savo 

pažįstamiems ir 
draugams -

230 DONEGAL DR.
Phone

* MICH. 48063

Mano ruošos kompahijonai da'
bar sėdėjo prie ’stalo ir vogčio- keleivių. galėjome ~ 
mis žvilgčiojo į lovą. Be jų štū- sėdėjome. Ir sėdėjome susispau- 
bėje šį kartą buvo ir jų motina. ię. Neretai užplūsdavo kariuo- 
Ji buvo atsirijusi mario kupri-j menė. Kas juos žino, ar jie iš 
nę ir pradėjusi- išiminėti mano j fronto, ar į frontą;' nakties me- 
daiktus. Pamačiusi, kad as atsi-1 tu žmogus, jei ne miegi, tai esi 
budęs, ji paaiškino: | pusiau užmigęs. Niekas nekrei-

— Noriu peržiūrėti jūsų dra- j oė dėmesio, kas šalia tavęs .sė- 
bužius, ar nerasiu tų — žinote, įj. Aš spėju, kaip aš gavau šil
ko. •. j' | tinę: iš vieno tų kareivėlių, sė

ji nenorėjo pasakyti, bet aš 
žinojau apie ką ji galvojo.: ji 
ieškojo mano 'rūbuose ritelių. 
Utelės platino, dėmėtąją šiltinę; 
tas buvo žinoma visais laikąis, 
visuose kraštuose. ’ Tik utelių 
mano rūbuose ji negalėjo rasti 
— tuo buvau tikras. Išvažiuoda
mas iš Breslau, buvati apsirūpi-

sėdėjome. Ir sėdėjome susispau-

dėjusių šalia- Utėlės yra keliau
ninkės; perėjo kokia pėstinin
ke pas mane, paliko ligos bak
teriją ir nukeliavo savo kėliais. 
Nemanau, kad ji pas mane įsi
kūrė ir platina parazitų gimtinę.

Moteris, atrodė, patikėjo tria- 
no žodžiais. Ji pasidarė ramės- 

1 nė. Aš ją supratau: ji nenorėjo,
l nęs" naujais rūbais; viršutiniais: Jos šeĮmoie liktų ligą pla-
ir apatiniais; priedui — kojinė- Į tinas parazitas.
mis ir pirštinėmis. Ir tai dar po 
keletą atmainų viršaus. Proga 
tam buvo kaip niekad: geležin- 

j kelio tarnautojų rūbus perkro- 
1 viau iš sandėlių į vagonus, ku- 
, rie ir pasiliko bestovį Erfurte, 
; po to, kai mus vigus užsieniečius 
! atskyrė nuo vokiečių ir išsiuntė 

į Meiningen. Tai buvo nelega- 
• lūs pasisavinimas valdiško tur- 
; to, bet aš galvojau taip: geriau 
' pasiimti kai ką, negu palikti iki 
paskutinio siūlo galo besiarti
nančio fronto ugniai. Taigi bu
vau gražiai apsirūpinęs. Viską, 
kas buvo skalbiama, pati šei

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

visiems draugams ir kostumeriams linki

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE 
VYTAUTAS VALANTINAS, Savininkas

2501 W. 69 St. - Chicago, III. 60629. Tėlef. WA 5-’17W

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71St Street
J B 1U0 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Pagaliau man buvo pranešta, 
kad rogės laukiančios kieme. Ap 
sirengiau ir paleidau štūbę. 
Toliau viskas vyko, kaip sapne, 
nors nemiegojau ir, buvau tik
ras, nekliedėjau. Mane paguldė 
į tokias roges, kokiomis Lietu
voje veždavo iš miško medžius. 
Buvau šiltai apklotas, ir kuprinė 
su mano daiktais buvo šalia. 
Kas buvo susirinkę prie rogių 
mane išleisti, aiškiai nemačiau; 
Žinau, kad Frau Bichler pamo
javo man atsisveikindama, o ša
lia jos mažasis Fritzas trynė 
akis. Kitų mano žvilgsnis aprėp
ti neįstengė: palėtis gulomis 
rogėse nebuvo labai patogi, ir 
mano akys geriausiai galėjo ma
tyti dangų, kuris tuo tarpu bu
vo' mėlynas, kaip niekad;

Rogės buvo paleistos pakal
niui žemyn, bet kas ir kaip jas 
vdir'aVd, kad jos nei į medį, nei 
į tvorą neatsikorė — nesuvo
kiau. Kad ir gerokai buvau li
gos suimtas, bet toks važiavimas 
mane prajuokino: jaučiaus le
kiąs kaip ragana ant šluotos.

— Laikykis, kary, nuo Balti
jos krantų! — padrąsinau pats 
save. Tai buvo viskas, kas tą 
minutę man atėjo į galvą.

Kūrį laiką pavažiavus, rogės 
į sustojo, į jas buvo įkinkytas 
arklys. Nuo to laiko pajutau, 
kad kelionė įėjo į normalias vė
žes, ir man nebuvo reikalo sek
ti jos eigą.

, Važiavome ilgai. Užtektinai il- 
/ai, kad aš turėjau laiko dasi- 
pttėti, kad jie buvo nusprendę 
TUFodinti maha į traukinį. Tut 

t. todėl, kad aš sirgau užkre
čia liga. Negalėjo gi jie sta- 
i į pavojų traukiniu važiuo- 
Įčius žmones. Puiki logika, tik 
buvo pavėlavusi, kad1 aš bent 

būčiau tūrėjęs iš to nau-
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA A VE. Tel: 1 Ard* 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė, Cicero, ŪL TeL: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAIayelle 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel-: YArds 7-li38-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
- 2314^ WEST 23rd PLACE ’ “ VIrginU 7-6672

1102S SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

RADIJO 81 IMO < VALANDOS
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d

' ji
ki
doiKariuomcnė buvo gabenama 
kalu su civiliais traukiniuose, 
kaitų ir ligų platintojai. Ir nie- 

(Nukclta į šeštą puslapį)

Liofwiv kalba; kasdien nuo pir*- 
madienio iki penktadienio 4:00 

VftL vak SeStadieniaU ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

’• M *
V»d«|« Aldona" D*<Av»
Tetafu HRmUok LMU

715t So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 6062V

Powerful.
drug you can buy 
without an Rx! J

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE’ Use only as 
directed. The medically proven 
creme for p 
itching. © I _____BiCOZENE

4 — Naujienos, Chicago, Ę, 111, Wednesday, April 2. I'.'SU
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TIROLIO KAIME
(Atkelta iš 5-to puslapio) 

kam tada nebuvo atėję į galvą, 
kad tokius geriau būtų gaben
ti gurguolėmis. Kad jie būtų lai 
kęsi tų taisyklių, aš nebūčiau da 
bar ligonis. Bet karas tebeėjo.

vau paliktas vienas nekūrento*

m i egojau —. nežinau. Visą laii 
ką jaučiau vėsią patalpos tem
peratūrą. Priedui mane . krėtė, 
drugys.

TT—-‘7|—

Grįžau mintimis į sodybą, ku
ri buvo likusi užpakalyje, ir ži
nojau, kad daugiau jos nematy
siu; nei sodybos, nei kaimo, ku
rį tokiomis vargingomis ir pavo 
jingomis aplinkybėmis buvau 
pasiekęs vos prieš devynias die
nas. Su tiek daug vilčių, gerų 
intencijų, nuoširdaus pasiryži
mo, kiek tik pavargęs keleivis 
galėjo sutalpinti savo širdyje. 
Apleidau jį tokiu keistu, tokiu 
neįtikinančiu būdu; ir priedui 
dar tokiomis neįprastomis prie
monėmis, kad vargu kas ir pa
tikėti prisiverstm Man buvo gai 
la ten pasilikusių žmonių. Jie 
buvo geri žmonės, ir užteko vie
nos vienintelės savaitės su: jais 
įsusigyventi.
i Tos kelionės užbaiga man ir 
•pasiliko labai miglota. Prisjmi- 
įniau tik tiek, kad buvau Įvesę, 
itas į kažkokį mūrinį pastatą jau 
‘tamsią naktį. Nuo to laiko mąna 
įpatamavimams buvo pristatyk 
■-tas baltai apsirengęs vyras, 
Jsumojau, sanitaras. Jis i
;įvedė į kambarį, kuris buvo ne 
jkas kita kaip ligoninės ambulįa- 
jtorija; tą išvadą padariau iš tų 
jtrijų neštuvų ant ratelių, išri- 
Įkiuotų pasienyje, ir stiklinės ins 
Įtrumentų spintelės viename pa
talpos gale.
j — Šią naktį turėsi praleisti 
sant vieno iš tų, — parodė parei- 

’įgūnas į neštuvų pusę. —■, Ryt 
•jau turėsi lovą palatoje. \ At
vyks ir daktaras. \
Į Jis palinkėjo geros nakties ir 
Išeidamas užgesino šviesą. Bu-

— Standard Fed. Taupymo 
B-vės centrinė įstaiga ir visi teky 
riai Didįjį Penktadienį, balan-r 
džio 4 d., bus stidari tik iki I 
vai. popiet. Šeštadienį bus atda
ryti įprastomis darbo valando
mis. Bendrovės centrinėje įstai
goje, 4192 Archer Avė., visą ba-: 
landžio mėn. bus seselės M. Ro- 
sannos įvairių kryžių paroda- 
Ses. M. Rosanna, buvusi Mari
jos aukšt. mokyklos meno mo
kytoja, dabar moko vienoje 
Naujosios Meksikos mokykloje^.

— Vrba Bartkutė iš Beverly 
Shores už gerą mokymąsi ir pa
vyzdingą elgesį atrinkta mėne

sio atostogoms Norvegijoje. Iš 
\ Indianos .atostogoms vyks tik 
trys mokiniai. V. Bartkute yra 

i^gąbi mergaitė, turinti tik 11 me- 
^ų. Išvyką globoja Intematio- 

jp ^lal^Village organizacija, Cinn-

Ill., pratęsdamas - prenumera- Balkonas, J. Gasiūnas ir K- But 
tą, atsiuntė $5 auką. Savo laiš- kus bažnyčioje koncelebravo mi 
ke jis tarp kita taip rašo: “Lin
kiu ištvermės sunkiose di.epęse.. 
Mes rockfordiečiaį jKu- prisidė
jome ir ateityje "vėl prisidėsime 
prie Naujienų išiaikymq”."Syen 
čiant Vasario 16 roėkfdrdiečtai 
Įteikė per StasįJ Tikuišį 
auką- Aukotojai bus paskelbti 
vėliau.

— Viktoras šarka, žinomas 
statybininkas iš Marquette Par
ko, pratęsdamas- prenumeratą;

šias. Dalyvavo abiejų šaulių 
■kuopų vėliavos ir naujoji Vyčių 
vėliava, kuri buvo pašventinta; 
-tnišųi metu, asistuojant pirm. A.; 
Mažokai, V. Kleivienei, T. Liut- 

. kieųei ir visai kuopos valdybai. 
Į pirmą laipsnį pakelta 28, į ant 
ra 10 vyčių, gi prel. J. Balkūnas 
gavo 4-ąjį laipsnį. Iškilminguose, 
pietuose restorane dalyvavo ! 

virš 70 asmenų. Kalbas pasakė; 
prel. J. Balkūnas, šaulių kuopų 
pirmininkai Gudonis bei Kalpo
kas ir kun. K. Butkus. i

— Ponia R. Bernams, Calgary, 
Albertos provincijoje, po ilges
nės pertraukos vėl tapo Nau
jienų prenumeratore, užsisakys 
dama jas pusei metų beto, už
sakydama lietuviškų knygų. Ją 
buvo ištikę eilė skaudžių nelai- 
mių. Buvo sunkiai sužeista au
tomobilio katastrofoje, o namud 
se buvo kilęs gaisras. Malonu 
girdėti, kad ją nelaimės nepa
laužė.

—Julija Ramanauskienė, gyvį 
Marquette Parke, lietuviškoje 
veikloje iki šiol žinoma Sačaus- 
kienės pavarde, grįžo iš atosto
gų Floridoje.

—Dr. Aldona Rugienė iŠ Mar 
quette Parko išvyko atostogų j 
Daytona Beach, Floridoje.

— Al. Rudinskas, Rochester, 
Mich., buvęs Naujienų direktoJ

• Eržvilko Draugiško klubo 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 2 d., 8 vai. vak. Ane
lės svetainėje, 4500 So. Talman. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Bernice žemgulis, rašt.

PASTABOS IŠ TOLO 
(Atkelta iš 4 psl.) 

ko žymės byloja jo buvusių

Petras S'er?ias, Rockford,

Dgameūs patyrimas —sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American, TTravel Service Bureau
9727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643

* Trief. 312 238-9787
Nemokamas -patarnavimas užsakant lėktuvų, traukini:

igai jautėsi visą žiemą. Jo duk-? 
tė Nellie, pas kurią jis dabar gy 
vena, mums rašo-, kad jos mie
las tėvelis dabar žymiai geriau 
jaučiasi ir planuoją atvykti | 
-Naujienų renginius bei pikni
kus, o sekančią žiemą vykti į 
saulėtą. Floridą.. . ' ’ ; - |

— Lietuvos Vyčių SL Peters- 
burgo kuopos • metinės Šv. - KaĮ 
zimiero * iškilmės įvyko kovo 
mėn. 2 d. Kunigai — pręL J:

bendradarbių lietuviškoje veik
loje. liūdną pasaką. Tikrai, tas 
taurus lietuvis ilsisi ramybėje.

PENKI SUSIRINKIMAI 
TĄ PAČIĄ DIENĄ

. Spaudoje,-kartąis, matome, 
kad pvz., Čikagoj tą pačią dieną 
vyksta koks nors meninis pa
rengimas, koncertas.,' pora susi
rinkimų ir dar Kas nors — žino
ma savaitgaliais? daugiausia sek

madienį Nieko stebėtino — Cl- 
i kagos lietuvių kolonija labai cfi-. 
; dėlė, organizacijų labai daug i>j( 

dėlto praktiškai neįmanoma taid ‘ 
(susitvarkyti, kad laiko atžvilgių 

. viena kuri organizacija nedary-| 
i j tų nieko 
! ta. Los Angeles lietuviškoji ko- 
! lonija nepalyginamai mažesnė 

negu Čikagos, bet jau ir čią,perį 
mažai savaitgalių, kad vįsoni 
organizacijom užtektų po Sek
madienį. Taip pavz. prieš keliai 
savaites Los Angeles tą patį sek 
madienį (vasario 20 d.) įvyko: 
pensininku kjubo sūsirinkimas 
parapijos salėje, Birutiečių su- 

' sirinkimas parapijos mokyklos 
klasėje. Ramovėnų susirinkimas) 
Karužų vilos “Trakai” svetainė-] 
je ir Lietuvių Kredito Koopera-Į 
tyvo susirinkimas Tautiniuose) 
Namuose. Dabar, kovo 9 d. bu-; 
vo net penki lietuvių susirinki-s 
mai: dr. L. Trečioko -paskaita; 
parapijos salėje, BALFo meti
nis susirinkimas mokyklos kla-! 
sėje, Ateitininkų susirinkimas) 
privačiame bute, Lietuvių Tau-j 
tinių Namų akcininkų-šėrininkųj 
metinis susirinkimas Taųtiniuo-: 
se Namuose ir šaulių Juozo Dauj 
manto kuopos metinis susirin
kimas (sakoma gana “triukš
mingas”) Karužų vilos “Tra
kai” svetainėje., t , t ;

Įpatingesnio dėmesio (iš tų 
penkių) susirinkimų vertas tai 
būtų šaulių susirinkimas; kuria 
me. atsistatydinę 5-ilgam.ątis,tos 
(Juozo Daumanto) kuopos pir
mininkas Kazys KARUŽA, pen
ias metus ėjęs ■ kuopos, pirminin 
ko pareigas ir paskutinius sep
tynis metus toms pareigoms bu
vo nuolat perenkam'ds. Jo atsis
tatydinimas :dabar ibųvęs pa
grįstas “sveikatos” sumetimais, 
bet mano patikimi •šaltiniai sa
ko* kad jo atsistatydinimą, bent 
dalinai, nuląmė;ir prieš jį išvys
tytas moralinis teroras duoni
niais laiškais, grasinant 'net ' fi
ziniu feroru ,— nužudyti...; pa
korimu. Ar esate girdėję tokių, 
“štukų” lietuviškame ''gyvenime 
kur nors-kitur; ! H ,

Namai, Žamė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žamė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc

MUTUAL FEDERAL SAVINGS,
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

§529 So. Kedzie Ave.

4 BUTŲ mūrinis Lemonte.
2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.
RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
\ PATAISYMAI

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Notary Public

Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

D t M E S I O 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-8775

NBGHBORHOOD
REALTY grou»

I I C A*»

We’ll help you make the right move.

x • Nemokamas patarnavimas užsakant lėktuvų, traukiniu, latru keBo 
nlu (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda 
me kelion 
Sudarome _ _ _ .
macijas visais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
B anksto — prieš 45-60 dienų. i . -

ikvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infar-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ , 
linki visiems savo klientams ir draugams

JUOZAS ANKUS

4627 So. Hermitage Ave
IR ANTRA KRAUTUVĖ

2616 W. 69 St Tel. 737-6784

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo klijentams ir draugams

KAZIO ERINGIO
Charles Auto Repair 

4824 S. CALIFORNIA AVE
TeL Virginia 7-9327

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
L 69th St, Chicago, DL 60629. — Tel. WA 6-2737

V. V AL A NTIN AS -o.. I '

PETER KAZ.KAUSKAS, Pretidentas

Juozo Daumanto kuopą išugdė 
ir jos veiklą įprašmino fphtrijo- 
tingo ir drausmingo vieneto .for
moje, kuriuo visada buvo gali- 

l ma pasikliauti apvaikščiojant 
Į mūsų tautos ir valstybės .reikš- 
j mingas sukaktis, minint dauge- 
I lio pavienių asmenį nuopelnus, 
talkinant kitom organizacijom, 
darbu ir aukomis, nekalbant jau: 
apie pačių šaulių labai šakotą' 
veiklą. : i

žinoma — niekas nėrariepa-; 
keičiamas. Dėlto ir dabar laiki-i 
nai kuopos pirmininko pareigas^ 
einančiam vicepirmininkui Jus-; 
tui Naujokui linkiu sėkmės, O; 
kuopai — “neišsibarstyti”.

MIRĖ J. JANUŠAUSKAS
Rodos tą pačią dieną, kai bu-; 

vo laidojama Pranė Dabšienė. 
čia Los Angeles mirė kitas ži-j 
nomas lietuvis, reiškęsis dau
giausiai teatrinėje veikloje, ak
torius — deklamuotojas Jonas' 
Janušauskas. Buvo šaulys, beto 
priklausė eilei ir kitų organiza
cijų. Kovo . 9 d. palaidotas Fo-' 
rest Lawn kapuose, Glendale, 
su šauliškomis apeigomis ir kal
bomis. Prie kapo kalbas pasa
kė: St. PALTUS,-, jau senokai 
bematytas ir girdėtas labai iš
kalbus ir visų , mėgiamas prakal 
bininkas visokiomis progomis— 
ir liūdesio ir džiaugsmo valan
domis. Taip pat su velioniu prie 
kapoatsisveikinimokalbaspa-. 
sakė ir šaulių kuopos pirm-kas 
K Karuža (sekančia dieną iš tų 
pareigų atsistatydinęs); bei kuo
pos vice-pirm. Justas Naujokas 
— sekančia dieną perėmęs kuo
pos pirm-ko pareigas.

Gausi laidotuvių dalyvių gru
pė po laidotuvių buvo pakvies
ta į Tautinius namus polaidotu- 
viniams pietums. '

JEI GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūšų įstaigą.

Mes. visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį. '

Virš 500-tai namų pasirinkimui.
BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road 

Tel. 767-0600 
independently owned and. operated

A. T VERAS
Laikrodžiai ir brangenybė* 

Pardavimas ir Taisymas?
2646 West 69th Street 
Tel. REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NĖDAS, 4059 Archer Av». 
Chicago, I1L 60632. Tel. Y A 7-5980

M. i I M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokį blankai. .

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkip reikia

REIKALINGA PATIKIMA MO 
TERIS, rinkoje pageidaujamų ii 
greitai išperkamų dešrų gamy- 
bdje. Patyrimo nereikia, bet rei
kia susikalbėti angliškai.

Kreiptis iki 1 vai. popiet.
Tel 243-8826

KRUEGER SAUSAGE CO.
1237 W. Fulton St.

Mature Woman
For light cooking in Day Care
Center. 4 to 5 hours a day. 

Will teach.
Call 247-1961

4ELP WANTED — MA! E-FEMALE 
Ralkft Darbininku Ir Darbtninkly

C A S H I E R 
L- «- • -s

Hours: 5 A.M. to 2 P.M.
Profit Sharing, Other Benefits 

So. Water Market Area.
Call CRAIG
829-7700

— Čikagos merė Jane Byrne 
su savo dukra išskrido dešim
čiai dienų j Jeruzalę merų kon-

— Buvę Chicagos angliakasių 
vadai neturi teisės grįžti į va
dovybės pozicijas. Jie privalo 
klausyti naujai išrinktų parei
gūnų.

— Britų sportininkai vyksta 
j Maskvą tiktai viena sąlyga, 
būtent: leisti jiems paklausti

vietų kariai įsiveržė į Afga 
nistaną.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapolis, Agent 
3208# W. 95th St 
Ever®. Park, j m. 
60642,

State ra'in Fire and Casualty Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE-
* KAMI SĄŽININGAI.

Telef onuokite:
434-6828 .

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLATHS 

ir VINCAS BRIZGYS 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tos 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

Advokatas /
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryto 
iki 6 vai vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimu 

TeL 776-5162 arba 776-5163 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DI- 60629

Overnight Wonder 
Pill for Constipation

Never too sudden, never too slow 
— this remarkable little pill stimu
lates your system s own natural 
rhythm Gently, comfortably, over
night In the morning, you’re right 
back on schedule Smoothly, com
fortably. every time. That’s why 
they call Ex-Lax pills the overnight 
wonder. That’s right Ex-Lax pills! 
For occasional use
Take as directed. EX“ LAX




