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FANATIŠKI MULOSPREZ. CARTERIO LAIMĖJIMAI KELLA NERIMĄ KENNEDŽIO DRAUGŲ TARPE 
PREZIDENTAS GAVO DVIGUBAI DAUGIAU BALSŲ, 

i NEGU SENATORIUS EDWARD KENNEDY

WASHINGTON, D.C. — Da
bar, kada visi demokratų balsai 
Wisconsin ii- Kansas valstijose 
suskaizuo.ti, aiškiai matyti, kad 
prezidentas’ Carteris gavo žy
miai daugiai! balsų, negu sena
torius. Kennedy.

Wisconsine.prez. Carteris ga- 
_yo 349,299 Kasus, o sen. Kenne
dy surinko tiktai 187,490 balsų. 
Kansas, valstijos demokratai 
pręz. Carteriui davė 108,651 b,al- 
są, o senatorius Kennedy gavo 
tik 60,649 balsus. „Turint galvoje 
praeitą, savaitę už sen. Kennedy 
paduotus balsus New Yorke ir 
Connecticut valstijose, senato- 
riu3-Kennedy vėl nustumtas ge
rokai žemyn. Svarbiausia, kad 
sen. Kennedy išleido dideles su
mas,-pats sakė kalbas, o prez. 
Carteris neturėjo progos rinki
minei kampanijai kur nors ya-.

bematoriumi Ronald Reaganu.
Už R. Reaganą buvo paduoti 

361,643 balsai, už George Bush 
buvo paduoti 274,985 balsai, o 
rockfordietis John B. Anderso’n 
gavo 247,109 balsus.

Kansas valstijoje R. Reagan 
surinko 176,068 balsus, Ander
son gavo 51,504 balsus, o Bush 
tesurinko tik 35,412 balsų. La
biausiai buvo nusiminęs George 
Bush. Jis tikėjosi gauti dau
giausia balsų, bet tegavo vos 
13%. Daug geriau pasirodė kon- 
gresmanas Andersdn, bet ir jam 
toli iki R. Reagan.-

Dabar visiems aišku, kad pre
zidentui Carteriui teks persiimti
su Ronald Reaganu. Pats Car-( 
teris pareiškė, kad Reagan yra J
stiprus priešas, nes. yra geras 
kalbėtojas. Jam labai daug pa
deda jo žmona, kuri tvarko visą 
rinkimine propagandą.

nori Irano ir Afganistano reika
lais. ; Daug laiko praleido krašto 
apsaugą pėrtvarkydan|as.

SEN. KENNEDY LIKO 
BE ENTUZIAZMO

Senatorius E. Kennedy, paty
ręs apie Wiscdiisin ir Kansas 
valstijų demokratę nuotaikas, 
gerokai nusiminė. Jis bųyp jsiti- 

■ kines, kad New Yorko ir Con- 
neetieut valstijos nuties jam 
tolimesnį rinkiminį kelią, bet 
taip neišėjo — tikrovė pasirodė 
kitokia. ■■

Kennedy pripažįsta, kad prez. 
Carteris jo nekritikayo, tuo tar
pu jis labai jau aštriai kritika
vo ne tik krašto’ ekonomiją, bet 
ir užsienio reikalus. Prez. Car
teris tik paminėjo porą faktų, 
apie kuriuos senatorius nieko 
neprasitarė. Senatorius tvirtino, 
kad jis visą laiką balsavęs už 
krašto apsaugą, tuo tarpu prezi
dentas nurodė, kad senatorius 
balsavo prieš apsaugos sustipri
nimą Indijos vandenyne esan
čioje Diegd Carcia saloje.

Prez. Carteris daugiau nieko 
nepriminė. Oficialūs demokratų 
partijos kalbėtojai nė žodžio ne
pasakė apie Chappaquiddick ne
laimę arba apie kokias asmeni
nes problemas, kuriomis balsuo
tojai daug kur domisi ir vis se
natorių klausinėja beveik kiek
viename mitinge.

■ R. REAGAN PATINKA 
RESPUBLIKONAMS

Paskutiniai Wisconsin valsti
jos duomenys rtfdo, kad tos vals
tijos respublikonai daugiausia 
pasitiki buvusiu Kalifornijos gu-

— Čado respublikos sostinėje 
buvo nušautas Sudano generali
nis konsulas Ahmed Hamsa. Jis 
pateko’ į kryžminę ugnį dviejų 
tarp savęs kovojančių grupių. 
Kovose-jos naudoja ne tik šau
tuvus,? bet. ir kulkosvaidžius, 
minosvaidžius ir artileriją.

— Mokslininkai bando vėžį 
gydyti pačiomis trumpiausiomis 
bangomis.

. P. DARGIS PASLMATYS 
SU PREZ. CARTERIU

-Y

0:0

KALENDORĖLIS

Balandžio 4: Didysis Penkta
dienis, Gerimanta, Ltenis, Jos- 
vydas, šilinis.

Saulė teka 5:31, leidžiasi 6:18.
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Artimuose Rytuose jau pavasaris, o Amerikos vakaruose dar smarkiai sninga.

0 4.

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ NETIKĖTOPELNO MOKESČIŲ ĮSTATYMĄ
ĮSTATYMAS SUKĖLĖ DAR DAUGIAU ABEJONIŲ DĖL 
* EKONOMINĖS POLITIKOS NAFTOS INDUSTRIJOJE

WASHINGTON, D.C. — Tre
čiadieni prez. Carteris pasirašė 
netikėto pelno nafto’s bendro
vėms mokesčių įstatymą, žino
mą Windfall vardu. To įstaty
mo projektas išbuvo Kongrese 
11 mėnesių ir sukėlė daug gin
čų. Pagal įstatymą numatoma 
per dešimtmetį surinkti ?227.7 
bilijono mokesčių. Pinigai bus 
taip panaudoti:

— 137 bilijonai dolerių ski
riami mokesčių sumažinimui ir 
biudžeto subalansavimui;

— 57 bilijonai bus panaudoti 
mažų pajamų šeimoms padėti 
mokėti šildymui alyvos paskai
tas nuo 1982 iki 1990 m.

— 34 bilijonai skiriami trans- 
portacijos ir energijos progra
moms.

Įstatymas numato mažesnes 
sumas energijos mokesčių kre
ditams — paskiriems asmenims 
ir biznio institucijoms.

Pasirašydamas įstatymą prez.

ŠACHUI PAHLEVI NEPATIKO 
NEMANDAGUS ELGESYS

KAIRAS, Egiptas. — Kairo li
goninėje operuotas šachas jau 
gerokai sustiprėjo' ir gali kalbėti 
su atvykusiais lankytojais. Tre
čiadienį į karo ligoninę be paly
dovų buvo užėjęs Egipto prezi
dentas Anwar Sadatas ir gana 
ilgai su šachu kalbėjosi.

Šacho sekretorius Robert Ar- 
mao pareiškė, kad šachas buvo 
įžeistas, kai JAV vyriausybė ne
galėjo duoti jam reikalingos 
paramos pasigydyti, šachas yra 
ligotas žmogus, bet jam nebuvo
suteikta ligoniui reikalinga pa-; 
raina, šachas, 37 metus valdęs 
Iraną, visuomet stengdavosi pa
dėti savo sąjungininkams, tuo 
tarpu Amerikoj ir Panamoj tos 
paramos jis neturėjo. |

šachas norėjo, kad Panamoje 
jį operuotų jo draugas amerikie
tis, bet Panamos gydytojai no
rėję patys jį1 operuoti, šachas 
nesutiko ir atvyko į Kairą, kur 
jį operavo dr. Michael DeBakey. 
Pats šachas žino, kad jis yra li
gotas žmogus, todėl jis užvis 
nori ramybės, bet jos nebeturi.

DERYBOMS REIKALAUJA 
KITŲ ATSTOVŲ

BOGOTA, Kolumbija. — Ko-
• lumbijes Balandžio 19-tos sąjū- 
; džio maištininkai, policijos ap
supti Domininkonų Respublikos

• ambasadoje, reikalauja paskirti 
kitus atstovus, kad galėtų susi- 
tarti apie išvažiavimo į užsienį 
sąlygas. Maištininkai skundžiasi, 
kad valdžios pasiųsti atstovai 
neturi galios daryti nutarimus. 
Jie viską atidėlioja, o vėliau .vil
kina visus susitarimus. Maišti
ninkai prašė pasiųsti j pasitari
mus Kolumbijos užsienio reika
lų minislerį Diego Uribe.

I Maištininkai užėmė Dominin
konų Respublikos ambasadą va
sario 27 dieną. Jie jau buvo su
sitikę su valdžios atstovais šešis 
kartus, bet iki šio' meto neiš
sprendė nė vieno klausimo, ku
ris jiems būtų rūpėjęs.

Povilas Dargis
1 NEW YORK, N.Y. — SLA i ’
[centras gavo prezidento Carte- 
rio telegramą, kviečiančią prez.1
P. Dargį atvykti į Baltuosius Carteris pareiškė, kad dabar pa- 
Rūmus balandžio 11 d. popietę, dedami pagrindai nacionalinei 

SLA Centras jau pranešė B'al-1 energijos politikai. Jis taip pat 
tiesiems Rūmams, kad Povilas pateikė planą imti 10 centų fe- 
Dargis bus Washingtone ir Bal- deralinių mcfkesčių nuo parduo

damo benzino galono ir -T4-62 ap
dėti kiekvieną importuojamos 
naftos statinaitę.

Naftos bendrovių kalbėtojas 
pare škė, kad įstatymas sukels 
administracinį chaosą ir suma
žins iniciatyvą ieškoti naujų 
naftos laukų, taip pat duos smū
gį visai produkcijai bei impor
tui. Tačiau prez. Carteris pa
reiškė, kad įstatymas yra gera 
žinia visam kraštui ir visam 
pasauliui.

tuose Rūmuose skirtu laiku.
Prezidentas Carteris nori in

formuoti Fraternalių organiza
cijų pirmininkus apie besitai
sančią ekonominę būklę ir 
įtemptą tarptautinę padėtį. Pre
zidentas informuos atvykusius, 
o vėliau atsakys į kilusius klau
simus. Konferencijai pasibai
gus, Baltuose Rūmuose bus už
kanda. t-

SLA prezidentas Dargis vyks 
į Baltuosius Rūmus, o vėliau in
formuos lietuvius per savo radi- 

’ jo stotį ir spaudą.
Reporteris

— Kinija kritikuoja Europos 
valstybes, nepritariančias prez. 
Carlerio pozicijai Afganistano 
klausimu.

nių pasipiktinimą Libane ir Eu
ropoje. Vokietijos gyvulių glo
bos organizacijos pirmininkas 
Andreas Grassmueller parašė 
raštą Libano premjerui Selini 
Hoss, protestuodamas prieš šias 
žudynes ir pagrasindamas eko
nominiu boikotu, jei žudymas 
nebus sustabdytas.

— Aukso uncija ketvirtadienį 
kainavo 491 dolerį.

LIBANO PARTIZANAI ŽUDO 
GRĮŽTANČIUS GANDRUS

BEIRUTAS, Libanas (AP).— 
Kai europiečiar taiso grįžtan
tiems gandrams lizdus, tarp sa
vęs kariaujantieji Libano parti-! 
zanai atsuko savo priešlėktuvi-1 
nes patrankas į iš šiaurės Afri-, 
kos pro Libaną praskrendančių j 
gandrų rikiuotes. Atakos metu; 
Šeštadienį žuvo nenustatytas 
kiekis tų galantiškų paukščių. I

Partizanų elgesys sukėlė žmo-

PREZIDENTUI NEPAVYKO ATIDUOTI DIPLOMATU IRANO VYRIAUSYBEI
RANI SADR IR KITI REVOLIUCINĖS TARYBOS 

NARIAI TURĖS ATSISTATYDINTI

TEHERANAS, Iranas, — Tre-j 
žiadienio vakare oficialiai pra-i 
nešta, kad Irano rinkimus į pir
mąjį parlamentą laimėjo' fana
tiškų mulų vadovaujama nau
jai iškilusi tikybininkų partija. 
Prezidento Bani Sadr vadovau
jama politinė grupė, norinti pri
silaikyti veikiančių įstatymų, 
yra mažumoje. Vyriausybės at
stovai tyrinėjo vartojamą klastą 
pirmąją rinkimų dieną, bet vy
riausybė neturėjo pakankamai 
'alios kontroliuoti rinkimų.

Vyriausybė, pastebėjusi klas
tos galimybes, ėmėsi priemonių 
papildo'miems rinkimams kon- 
rroliuoti. Vienas kitas menknie
kis pataisytas ir Revoliucinė Is
lamo taryba nutarė paskelbti 
pirmųjų rinkimų duomenis, pa- 

—taisyti kelias įstatymo spragas 
:r eiti prie papildomų rinkimų. 
Toks y.ra.j’jenbgĮgįs.Jtevoliuginė; 
tarybos nutarimas. Naujame 
parlamente fanatiškų mulų skai
čius bus tris kartus didesnis 
negu prezidento Bani Sadr vado
vaujamos politinės grupės šali
ninkų skaičius. Nemanoma, kad 
papildomieji rinkimai galės pa
keisti galią' parlamente. Susida
ro Įspūdis, kad prezidentas Bani 
Sadr ir jo vadovaujama vyriau
sybė privalės atsistatydinti. Tu- 
rint galvoje Islamo visuomeni- 
nius reikalus tvarkantį paprotį, 
tai prezidentas Bani Sadr gali ir 
pasilikti vyriausybės priešakyje. 
Visais svarbesniais klausimais 
ganiečiai dabar reikalauja vien
balsio nutarimo, šiuo principu 
vadovaujasi Islamo taryba, tai 
dar neaišku, ar juo nesivadovaus 
naujai išrinktas parlamentas.

Manoma, kad naujas Irano 
parlamentas pirmiausia privalės 
nuspręsti, ar perleisti 50 amba
sadoje laikomų JAV diplomatų 
ir ambasados tarnautojų, ar 
juos ir toliau palikti specialioje 
Irano studentų žinioje. Prie jų 
priklauso ir trys ambasados pa- 

\ reigūnai, dabar laikomi Irano 
užsienio reikalų ministerijoje. 
Bani Sadr vadovaujama Revo
liucinė taryba vienbalsiai nuta
rė palikti suimtus amerikiečius 
studentų žinioje ir laukti parla
mento sprendimo.

Prezidentas Carteris buvo in
formuotas apie politinę padėtį 
Irane ir prezidentas prašytas 
suimtųjų reikalu nedaryti jokių Į jis privalo juos sekti, 
pareiškimų ir nesiimti jokių

BRITAI DUOS GINKLUS 
MOTERIMS

LONDONAS, Anglija.—Prem
jerė Margaret Thatciher paskel
bė. kad britų kariuomenės vado
vybė ruošiasi duoti ginklus ka.- 
riuomenėje tarnaujančioms mo
terims. Iki šio meto įvairiuose 
britų kariuomenės daliniuęse 
tarnavo moterys, bet jos netu
rėjo kariškų ginklų. Dabar jau 
aptartas reikalas duoti mote
rims ginklus. Pirmiausia jos 
gaus ginklus savisaugai, o vėliau 
gaus ginklus įvairių rūšių saF- 
gyboms. Amerikos karo jėgose 
tarnaujančios moterys jau da
bar nešioja ginklus, tai kodėl 
britės negali būti ginkluotos? 
— klausia premjerė.

— Salvadoro civilių ir kariš
kių taryba pratęsė karo stovį 
dar 311 dienų. Karo stovis buvo 
įvestas kovo 4 d., komunistinėms 
bei komunistuojančioms gru
pėms sukėlus riaušes, kuros dar 
nesiliauja.

daugiau ne-

D.C. — Tuo
Carteris nę-

Carteriui neprižadėjo, bet reika
lavo, kad prezidentas nedarytų 
jokių pareiškimų Irano vyriau
sybės klausimu. Oficialus pra
nešimas sako, kad prez. Carteris 
norėjo padėti atiduoti ambasa- 
doje laikomus diplomatus Irano 
vyriausybei, o vėliau prižadėjo 
nieko tuo reikalu 
sakyti.

WASHINGTON, 
tarpu prezidentas
padarė jokio pareiškimo dėl 
paskutinio Irano prezidento Ra
ni Sadr pareiškimo. Prez. Car
teris pareiškė, kad jis nerašęs 
jokio laiško mulai Chomeini ir 
neprižadėjęs imtis jokių žings
nių, žeminančių Ameriką. Irano 
vyriausybei pranešimai eina 
Įvairiais keliais, juos rašo keli 
vyriausybės įstaigų pareigūnai, 
bet pats prezidentas Irano spau
doje pasirodžiusių žinių nebe- 
ražė.

Prezidentas Carteris labai bū
tų norėjęs dalyvauti kelių vals
tijų pirminiuose rinkimuose, 
bet Irano reikalai atėmė jam vi
są laiką. Jeigu laikas jam leis, 
tai jis bandys pasiekti vieną ki
tą valsti ją ir pasakyti kelias rin
kimines kalbas. Bet jis žino, kad 
Irano reikalai labai Įtempti ir

Irano reikalu prezidentas pa- 
žmgsnių prieš Irano santvarką laiko ryšius su Įvairiomis Vaka- 
ir dabartinę vyriausybę. Prezi- rų Europos ir Afrikos valsty- 
denlas Bani Sadr nieko prez. bėmis.LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU

PROFESIONALAMS, BENDRADARBIAMS IR

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, BIZNIERIAMS,

VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS LINKI



Caro kareivis skaito Naujienas -
Kunigaikštis Kometas ir jo žuvimo vieta

(Tęsinys)

Reporteris

LĖKTUVAI NUSKRENDA
BE GAZOLINO

Andriejauskas pažino didoką 
skaičių senų naujienieėių, bet

Kūnatas ar Ku-na-tas, kaip 
kartais net Lietuvos istorijose 
paskutinysis jntvingų vardas Ko 
motas vra vadinamas, atkrinta: 
šąknini pribalsi m, ne n, rodo 
kad ir asmv. Skom-an-t-as ar 
senovės lietuvių vyrų vardai Al 
mantas. Daumantas. Dirmantas. 
Gelman'tas. Kymantas, Skir
mantas ir kt.; kad ir tokius tik
rinius žodžius laikytumėm su
durtiniais. — vistiek pat: prie
balsio m išlikimas juo labiau 
tai patvirtina. O šakninis balsis 
u ar ū bus atsiradęs raštuose 
vėliau slavų kalbų Įtakoje, ir 
vokiečiams, į slavus nusižiūrė
jus-, kartais panašiai transkri
buojant- Nedrąsiai norėčiau čia 
pasakyti, kad vtv. Kaunas, vok. 
Kaunėn (iš šaknies Kaun-), sla
vų jau pagal jų kalbų prigimtį 
panaujinta, taigi patrumpinta 
šaknis Kovh-: Kovna, Kovno, 

rkari net toliau suspėjau būtų 
įgalėjusi atsirasti šakninė lytis 
Kon- ir Kun-.

Pilnas jotvingiškio vado var
das iš dokumentų yra šitoks- 

. Jotvingų , (Jaczwingorum, Ja- 
zuaditarum — Jotvingų) kuni
gaikštis (princeps) ir didysis va
das (major inter duces “vyriau
sias iš vadų”) Komotas.

tl. Komotą buvus dideli vyriau 
šią ir jotvingų tautos mylimą 
vadą liudija ir tai, kad jis neka-

/

Šv. Velykų švenčių proga sveikiname 
Naujienų skaitytojus ir mūsų įstaigos 

rėmėjus.
Dr. V. Šimaitis, Silvija Krumplienė, Nijolė Skirpstūnienė

Raimundas Merkys ir Petras Leipus.
7-Yi r-5?
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3354 So. Halsted St, Chicago, III. 60608. Tel. YA 7-1911

mene yra kovęsis net su jungti
ne slavų ir germanų kariuomene 
ir kad net jo atminimas yra pa
liktas ir jo žuvimo vietos varde. 
Tuo būdu ir dar vienas galimas 
sprendimas: ir po Komoto mir
ties toje srityje dar ilgam bus 
buvę išlikę vietiniai gyventojai 
jotvingai, čia begyvendami iš
saugoję savo kunigaikščio var
dą ir kaip vietovardį, okupan
tams net nepriveikiant ir nesi- 
ryžtant jo vardo iš vietovės pa
vadinimo ištrinti.

Kad Komotas asmenvardis 
nėra atsitiktinis ir nėra vienin
telis tikrinis žodis kaip vardas, 
taip pat kad jis yra mūsų, bal
tų, žemės kūdikis, liudija nevie
nas šaknies Kam-, Kom-> 
Kuom-, Kum- vietovardis iš Lie
tuvos ir iš sričių už jos:

Homoty lenk.-vok. kaimas tu
rėtų būti Kamatai ar Kamotai, 
22 km į rytus nuo Drogičino 
mst., 3 km į šiaurę nuo Bugo 
upės. O prie upelės, prie kurios 
kaimas stovi, yra Fuerstendorf 
“kunigaikščio kaimas” vietovė, 
— upelės vakarinėje pusėje. 
Galimas daiktas, kad tos upelės 
vardas irgi Kamata ar Kamota. 
Ten pat stovinčiai atsiradę Ba- 
ratyniec Ruski k. ir Baratyniec 
Lacki k. — rusu ir lenku kolo
nistų susikirtimo vietos kaimai 
buvusioje mūsų (baltų) kuhi-

pituiiuodamas su savo kariuo- gaikštinėje valdoje. Tai Lietu-

vos Jotvoa pietuose. ____ __
Kamajai mstl. ir, Kamajas 

ežeras Rokiškio aps., Lietuvos 
Šėloje-

Kamanas ež. Dubingės (ar Du 
bingos; Žeimenos it) Špenglos- 
Spinglos — Armenos baseine 
(S. Kolupailos strp. Tauta budi 
1954 m. kalendoriuje, 99 psl.). 
Lietuvos Šėloje.

Kamantai ar Komantai, vok. 
Kamanten, k. netoli , Išdagų 
(vok. Isczdaggen, suhįtlerinta 
Brenndenwalde) k., į žiemry
čius nuo Darkiemio mst., Nugu- 
ros, arba Ungurupės, deš.-r. šo
ne, M. Lietuvos Nadruvoje. Žr- 
Kamata.

Kamantai ar Komantai, 1861 
m. vok. Camanten, į pietryčius 
nuo Būdviečių mstl... j žiemva
karius nuo Pi įkainio (Pilkalnio, 
vok. Pillkallen) mst.,. M. Lietu
voje. . v

Kamantiškių ež. prie Stelmui 
žės (Stalmuižės) bžk. Lietuvos 
Šėloje.

Kamantiškė (trm. Kamuntiš- 
kė; Lietuvos apgyventos vietos 
1925 m. — L A V) vsd. buvo Pau 
pinės vis., 11 km nuo Zarasui 
mst., Lietuvos Šėloje.

Kamata ar Komota: rus. Ko- 
mata (1226 m. Ipatijaus metras 
tis 1923) jotvingų vietovė, gal 
ten, kur dabar D. ir M. (rus.) 
Kumečen, vok. Gr. ir ,K1. Ku- 
metschen prie ežero, į žiemva
karius nuo Galdapės mst., arba 
kur (rus.) Komojčen (vok. Ko-j 
mojtschen) Gumbinės aps. (N.. 
P. Barsov, Očerki russkoj isto- 
ričeskoj geografiji 1885 m., psl.. 
71 išnaša). Plg- žr. Kamantai 
ar Komantai 2 k. k.

Kamatas upelė apie Druski
ninku mstl. Lietuvos Dainuvoje 
(žr. Ch omu ta s Sen. Liet. Enc. 
III t.). JotvingiškaiKamatas (K 
Būga, Kalba ir Senovė 1922 m. 
79 psl.). Rusų Ipatijaus metraš
tis-4255 m. 828,apskritai to
kios šaknies vfefoyapi^iJts rašo 
KomafevV ’ (vierias&aitoš '’naudi;-, 
ninkaš) ir zt. Kamata, rus.-7Ko- 
mata.' ' '* . į

Kamal is, -ies,; Kamata ir Ka-I 
matė (visos trys lytys gyvos' 
žmonėse) — Mūšos kair-v. įt. 
apie. 1'5 km nuo Saločių mstl. Į 
pietus, prie Saudogalos k. vie
tovės. vad. Aštuonergis. Lietu
vos Žiemgaloje.

Kamavas turėtų būti, 1203 m. 
^Ipatijaus metrašty 157, 160 Ko- 
'mov. dabar Kumov, 2 mylios 
(rus.) Į pietus nuo Cholmo 
(prie V. Bugo) mst.. buv. Va- 
luinės žemės vakaraose, toli i 
oiet.us nuo Baltvyžio girios ir 
L. Brastos miesto, kur tebejieš 
'-cn^a jotvingų pėdsakų.

Kamėja — Birvėtos (Dysnos 
deš. it.; o ta Dauguvos kr.-v. įt. 
ties Dysnos ms‘.) deš- Įt., ry
čiau N. Švenčionių mst. Kamo- 
iys mstl. į šiaurę nuo Naročiaus 
ež., į pietryčius nuo Švenčionių 
mst.

Kamonas upelė, atitekėjusi iš 
žiemių nuo Sartininkų mstl.. Gė 
dės (Nemuno deš.-š. Įt. Klaipė
dos krašte), dėš.-š-.Įtakas Į žiem 
vakarius nuo Tilžės mst.

Kamužės užtvanka skiria Bal
tąjį Lakajų ežerą nuo Siesarčio 
ež. šventosios upės baseine. Mo
lėtų ežerų grupėje (S. Kolu
pailos strp. Tauta budi 195.4; rrt', 
kalenti.. 99 psl). '

Komain 1384 m. Sembos, vįv.

1264.

km i 
buginio

RESTORANAS

STANISLOVAS YURKUS

2448 West 71st Street

4612 So. Paulina St;Chicago, Illinois. Tel. 737-5529

AUDYKLA “JUOSTA”
STANLEY ŠAKINIS

- . LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.
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zee; Bugo deš.-š. įt 35 km į piėt 
vakarius nuo Kirsnos vietovės 
ir 30 km į žiemvakarius nuo 
Drogičino mst.); ryčiau Brans- 
ko (lenk.-vok. Bransk; Noro 
deš.-š. krante) mst., — taigi 
tarp Bronos-Brahos ir Nurc 
upių. Čia yra mūšio vieta ir čia 
valdžios Kirsnavėlės (lenk.-vok. 
Kiersnowka) ir Kirsnavos (lenk, 
-vok. Kiersnowo) palivarkų že-

šiandien vok. Cumehnen (K. Bū j mėje yra piliavietė ir kapas, kur 
ga Liet. k. žod. LXIV §61) =' 
Komainiai, -šiandien rašomi ir 
Kumėnai. ,

Komasta, vok. žod. Kamasta, 
karmas, palivarkas ir viensėdis 
(trys vietovės) Ukmergės aps.
Giedraičių vis., 10 km į žiemry
čius nuo Giedraičių mstl. 
(LAV).
Kuomiškės Ažuožerių k., Any

kščių par., -pelkių vardas (jose 
auga gailių, mėlynių; niekuo
met neišdžiūsta) (K Būga Liet, 
kalbos žod. LXXXIII).

Čia jų tik dalį surašiau. Jų 
yra ir Lietuvčfe, ir ūž Lietuvos 
ribų baltų žėmėje. LAV-se 1925 
m. yra šaknų Kam- 8 ir Kom- 
3 vietovardžiai.

t ._. 7.■. , 7
MW.Q:VIETA ų

“ - * T _ Z” L j? __
Iš dokumentu' matome

24 jotvingii mūšio vietą 
esant- Jotvos pietuose, 40 
šiaurę (ryčiau) nuo 
Drogičino, jotvingų sostinės ir 
pietinio jų atsparos punkto; 
buv. Gardino gub. Bielsko aps., 
nuo Bielsko mst, į vakarus už 
20 km; tarp. balų, šiauriau. pe-. 
Teinančių į kalnuotumą, kur 
Brona-Brana' (lenk.-vok. Bron-

čia mūšyje yra kritęs jot vingų 
vadas kunig. Komotas ir čia pa
laidotas. 1829 m. tyrinėtojai 
kasinėdami yra atradę,pėdsakus.]

Pats mūšis turėjo būti lemia-J 
masis ir jau po to, kai pats Dro{ 
gičinas nebebus atlaikęs priešų] 
puolimo, — kunig. Komotui su; 
savo karinėmis pajėgomis pasi-1 
traukus šiauriau, į naują strate- ] 
ginę vietą ir ten susibūrus- O] 
įotvingus tada kovojo, didelės! 
jungtinės priešų jėgos: kaip do
kumentai byloja—mūšyje prieš 
kunig. Komotą tada išėjo Mo
zūrų kunigaikščių ir vokiečių j 
kryžiuočių hufcai — pulkai, net] 
kartu dalyvaujant ir Krokuvosj 
kariuomenei, o Krokuvos miėš^ 
tas nuo Drogičino į pietvakarius 
net už 330 km, Varšuva — į va 
karus už 110 km. į

Tai atsitiko 4 metais vėliau 
nuo 1260 m. Durbės ežero mū
šio Liepojos apylinkėje.-Tada 
prie Durbės ežero lietuviai su-i 
mušė vokiečių ordino kariuome
nę, bet vokiečiai, pagerinę rei
kalus su lenkais-mozūrais, ki
tais, 1261, metais jau paskelbė 
karą Lietuvai.

Prieš Durbės ežero (1260 m.) 
-tr Drogičininės—Kirsnos—(1264 - 
m.) mūšius Lietuvos valstybės 
šiaurėje jau buvo įvykę min- 
dauginių laikų dalybų (kara
lius Mindaugas nužudytas 1263 
m.): 1253 m. Kuršo žemės žie-

' X
minių ir pietinių sričių dalybos,! 
1254 m. Latvijos Žiemgalos da-| 
lybos ir 1254, 1255, 1257 m. Lat
vijos ir Lietuvos Šėlos dalybos.

Po anų dviejų mūšių įvyko 
dar naujų dalybų: 1291 m. Kur- 

Iš Kario
(Bus daugiau)
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SERVING CHICAGO AND SUBURBS ŠINČĖ 1905

vaikus jie nieko nežino... Kai 
iškėlė šį viešbutį, tai lietuviai 
išsiskirstė po visą Chičagą.

— O kaip brolis laikosi?
— Mano brolis jau nėra gy

vųjų tarpe. Jis prieš-patį kafą 
grįžo į Lietuvą, įsigijo žemės |r 
turėjo gerą ūkį, bet viskas nu
ėjo šunim ant uodegos.-Jis bu4o

Card kareivis Antanas And- 
riejauskas (Andrews), kilęs iš 
Klaipėdos krašto, tarnavęs caro 
kariuomenėje ir 1913 metais at
vykęs į Chicago, skaito Naujie
nas nuo pirmo jų numerio.

— Aš žinau, kad čia Jūs tu
rėjote bėdos, tai užsukau, kad 
galėčiau iš anksto užmokėti už 
laikraštį, — tarė 87 metus einąs A vedęs, bet ir žmona jau akis už- 
Andriejauskas. — Skaičiau, ką darė...
Jūs parašėte-ir žinau, kad Jums 
nori sukliudyti, bet žinokite, 
kad turite ir draugų...

— Kaip čia pas mus patekai?
— paklausėme.

— Maniau, kad dar čia kur 
sukinėjasi graborius Badžius, 
bet jo neradau, — aiškino And- 
riejauskas. — Aš žinau, kad j d 
čia nėra, bet aš maniau, kad dar' 
tebegyvena vienas iš jo vaikų... 
Būčiau norėjęs pas juos porą da
lykų pasiklausti, bet paaiškėjo, 
kad vaikų 18-toj jau nėra...

— Radžiu nėra, — jam paaiš
kinome, — jų name jau koks 
dešimtmetis gyvena viena mek
sikiečių šeima, o apie Radžiaus

— Naujienos man daug gero 
davė, — tarė Andriejaus kas. —- 
Jos ir" dabar yra tiek pat nau
dingos, kaip ir tuomet, kai buvo 
įkurtos. Laikykitės ir nelefskiie 
priešams jų išmušti.

šo žemės pietinių sričių tolimes
nės dalybos, 1272 m. Latvijos 
Žiemgalos Duobenės ir Sparne- 
nės apylinkės dalybos, 1261, apie 
1292, 1298 ir 1297 m. Šėlos daly
bos. Tie visi-faktai gali liudyti, 
kad tuomet Lietuvai, netik jos 
pietinei Jotvai, yra buvęs, da
romas didelis spaudimas iš kai
mynų, pusės. Todėl ir pietiniams 
jotvingams yra buvę sunku be- 
atsispirti prieš krūvon bendram 
ekspansiniam tikslui susimokiu
sius ir susispietusius baltų že-Ibet tos atsargos ne tokios jau 
mės priešus-

BRIUSELIS, Belgija. Bel
gijos kariuomenės, vadovybė 
pranešė šiaurės Atlanto Sąjun
gos kariuomenės vadovybei, kad 
šį rudenį belgų karo lėktuvai 
negalės dalyvauti planuojamuo
se manevruose. Belgai turėjo 
pasiusti 18 karo lėktuvų į Tur
kijoje planuojamus manevrus, 
bet negalės ten. dalyvauti, nes 
patys modemiškiausi belgų lėk
tuvai neturi manevrams reika
lingo gazolino. '

Gazolino stoka verčia susirū
pinti ne tik amerikiečius, bet ir 
visas Vakarų Europos valstybes. 
Kariai turi gazeflino atsargas, f 1 1 • f _ • •

didelės, kai modmiausi karo lėk
tuvai suryja nepaprastai daug 
gazolino. ' f. i

-
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1 NAUJOJI VILTIS

Jk *
I Dabar Sovietai ir lietuviški. ųė užsispirs ir neskirs kito at- 
|<omunistai nelauktai rado -sau’stovo, tada aišku, kad ji nenori
talkininkų ten, kur jų niekas | palaikyti ryšius su VLIKu. Su- 
hesitikėjd. Kokio atpildo jie ti- sidaro įspūdis, kad visas tas in- 

.pisi? Jei jie dedasi demokratais, cidentas buvo iš anksto jų są- 
:ai turi ir elgtis demokratiškai; moningai suplanuota provokaci- 

> tą grupių dauguma (9 prieš 6) ja. VLIKo veiklai Bendrucnip- 
; šrinko, su tuo tenka ir skaity-'-* “i“i—‘ —v '---- ’
lis. Tariamai demokratai pasi
rodė esą didžiausi uzurpatoriai, 
kurie nori viską pasiglemžti ir 
■panaudoti savo partijos naudai, 
huo Lietuvių Fondo iki VLIKa. 
jTaip gavosi juokinga padėtis, 
|cada kai kurie mūsų po'litikię- 
fiai ir žurnalistai paskutiniu 
įnetu kovoja ne tiek su mūsų 
Įautos bendru priešu, kiek su 
VLIKo valdyba ar jos pirminin- 

•joL Žinoma, tai daug lengviau ir 
jienavejinga, dėl. to niekas su 

'skelta galva nebus uždarytas
| l‘’įemstrinę ligoninę, kaip 
plask-^nje ar-Vilniuje... 
į IšpjL’tąs ' yra konfliktas dėl 
yieno'^ueiis Bendruomenės ry- 
jiininko-s^betojo (gal šnipinė
toje??) įįed;’)loinatiško elgesio 
VLIKe. *5leig 1 asmuo-1 nemoka 
ęinkamai' elgti.'- Ir peržengia vi
las padorumo r’baš, tai jis iš
prašomas lauk. Turime septynis 
|r dąr! gi Iąbai ; syarjyns; (balsus, 
l’isos VLIKo valdybos S torpo- 
re, prieš vieną. - ' r . 
į Dažnai ’ atsitinka' diplom?ži- 
.niuošė santykiuose, kada kai ku 
pis atstovas pasidard “Persona 
bon grata” ir yra prašoma , jį 
pakeisti kitu. Jeigu Bendruome- ir jas likviduoti. Jų gudrybes

ne visi gali suprasti; jie visai 
įs brmna, net ir j tautišką išei
vių spaudą. Atsiranda pelitinės 
‘visuomeninių reikalų komisi
jos” ir jų r.ąrių tarpe, šalia ži
nomų kolaborantų, matome dar į
ir neaiškiomis aplinkybėmis at4 

i slradusius naujus emigrantus ar 
“ištremtuosius”. Kas gali bulę

nės atstovo nebuvimas bus tik 
palengvėjimas: “boba iš ratų — 
ratams lengviau”, anot tos pa
tarlės.

Bendruomenė didžiuojasi sa
vo leidiniu Violation oi Human 
Rights.-Visi tie jų metraščiai pa
remti Lietuvos pogrindžio spau
da, kurią pirmiausia ir daug pil
niau paskelbia įvairiomis kalbo
mis VLIKo leidžiami Elta biu
leteniai. Tad. iš esmės, nieko 
naujo, ncfrs.ir rJeko blogo nėra. 
Dokumentų rinkinius VLIKas 
irgi leidžia. Tad ir, čia nieko 
naujo neišrado. Amerikiečiai to
kį elgesį vadina “Copy Cat” (pa
mėgdžiojanti katė).

Daug kalbama ir rašoma apie 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės suskilimą. Tas suskilimas ir 
Reformuotos Bendruomenės at
siradimas smerkiamas, tačiau 
nutylimos priežastys, vedusios 
prie to apgailėtino' suskilimo. O 
pagrindinė- priežastis buvo ta, 
kad senoji’ Bendruomenė pasi
nešė į didelį bičiuliavimąsi su 
“liberalais”, kuris kitiems nepa
tiko. Aišku, kad Sovietai ir jų 
KGB Rengiasi sau nepalankias 
išėiyiiį /organizacijas suskaldyti

Įstatyto “kurihio ’ (Pagal ame-į 
rikiečiu terminologiją — mole.)l 
Viena naujai New Yorke atsi a-j 
dus; komisija turi savo nariiB 
tarpe kelis “Akiračių” redakio-f 
liūs ar nuolatinius bendradar-l 
bius/Galės ji savo organu ir gar-j 
siakalblu pasidaryti ‘Akiračius’,* 
kurie gana laisvai platinami šug 
dienų Lietuvoje, ir d-1 to niekss’ 
ten nebuvo suimtas ir nubaus-, 
tas. Aišku, kad tas “atviro žo-.‘ 
dž:o mėnraštis” nuolatos patar-; 
nauja komunistams, priekabiu-’ 
gai užpuldamas išeivijos veiks-j 
nius ir veikėjus. Nelengva ai-, 
skirti kur baigiasi kvailystė ir 
kur prasideda išdavystė. Liau
dies išmintis sako: “Kieno ra
tuos sėdi, ‘.am ir giesmę giedi”.’1 
Tur būt ne veli ui daugelis šį 
laikraštuką ir vadina “Maskva*, 
račiais”.

New Yorke atsiradusios “PLB( 
leidiniu kornisiios” V >

KUR ATOSTOGAUTI?
Taip 'jau įprasta,-; kad metų 

bėgyje norisi bent trumpam 
laikui pakeisti gyvenimo aplin-

Kai būdavo pigus benzinas, 
atostogaudamas dažnas apvaži- 

pirmininku nėdavo skersai ar išilgai JAV. 
skelbiamas V. Rastenis, uolus Vienas atostogas aš begrybau- 
Akiračių” bendradarbis. Anuo- damas, teisingiau pasakius, &y- 

’:ęs į NKVD nagus, jis] bų beieškodamas po Mičigano 
kartu su rusais šmeižė: Lietuvą j miškus, padariau virš 1000 klm. 
ir jos veikėjus. Tuo mes nesi- Į Dabar laikai keičiasi, nes ne 
stebėsime, nes jis gelbėjosi, kaip v^en valdžia, bet ir kišenė ragi- 

Ne’visi gali laikytis na taupyti benziną, tad pasku- 
kaip Gajauskas, Paulaitis, Ku-' tinęs dvi vasaras su sūnaus šei-

<6

met patek

išmanė.

ma praleidom čia pat, Wiscon
sin Delis.- • '

' 4 ... . <

x čia nepaprastai gera vieta 
poilsiui, kas nori pažuvauti, o 
jaunimui gražiausių ir įdomiau
sių pramogų. Dėl to’vasaros me 
tu čia pasidarė mėgiama lietu
vių vieta. “Kai kurie. tautiečiai 
čia yra įsikūrę ir ntiolatihai ap
sigyvenę: Valinskų, Paulauskų 
.iš Market Parko, Dundu iš Cice
ro ir visa eilė man nepažįstamų

helikopteriais. Vaikams įspūdin komplektu indų. Savininkui pri 
gos vietos Storybook Gardens klauso 800 pėdų Wisconsin upės 
ir Fantasy Riverview parkai?
Taip par daugelis kitų vietų.

Paprastai niekas neišvažiuo
ja iš Wisconsin Dells nepasiva- 
žinėjęs laivais. Važiuojama Wis 
consin upe aukštyn ir žemyn. 
Čia gali pamatyti, kaip dresiruo
tas šuo peršoka nuo vienos na
tūralios uolos į kitą. Yra spe
cialūs pasivažinėjimai su Ducks 
laivais — automašinom. Papras
tai vandeny šoferiai duoda ir 
vaiklms pavairuoti. Kas vaka
ras naturialiame gamtos pada
rytame amfiteatre įvyksta in
dėnų pasirodymas: šokiai, dai
nos ir iškilmės. ;.

Visas Įdomybes Wisconsin 
Dells sunku ir apvažiuoti'ar ąpei 
ti.

Kur apsistoti? Kas turi storą 
piniginę, gali pasinaudoti Kah
ler Best Western ■ moteliu, jis 
atidaras ištisus metus. Čia kiek
vienam spalvuota TV, po stogu 
apšildomas baseinas, prie 50 
yra ir lietuviška pirtis, gali pa
lipti aukštyn ir pasikaitinti. Tik 
labai mažai kas-ta pirtimi nau
dojasi ir eina drauge vyrai su 
moterim, maudymosi kostiu
mais, paskui šoka į baseiną... 
Čia yra privati teniso aikštė ir 
automobiliams pastatyti vieta. 
Kas vakaras čia būna įvairios 
programos. Valgykla ir restora
nas atdara visą laiką.

Yra čia,ir daugiau tokių pra
moginių vietų. Jos pačiame mies 
telyje ir brangios. Mums tautie 
čiai rekomendavo Rocking Chair 
Resort, tel. (608) 254-8456. Per
nai ten atostogavom ir buvom 
labai patenkinti. Čia atskiri na-i 
mukai, kiek vienas turi dušą, Į Įspėjami apie pavojus, kuriuos

kranto. Kiekvienas butelis — 
namelis turi ir laivelį. Kas ne- 
atsiveža, savininkas paskolina ir 
meškeres bei kitus žuvauti įran 
kius- čia pigiau, negu kur kitur, 
toliau nuo visokiu triukšmu ir 
galima tikrai gerai pasilsėti. Bet 
kas norėtų ten atostogauti, turi 
jau dabar rezervuoti sau vietą, 
nes dauguma ten yra metai iš 
metų vis tie patys atostogauto
jai.

Jeigu nenorima patiems 
mintis, tai valgyti kad būtų 
tu ir sveika,, užėjom ten dvi 
tas: “Relive the Old West”,
254-7751. čia pernai pusryčiai 
kainavo 3 dol. 45 c., pietūs 5 dol. 
95 c. ir “Paul Bunyan Meals*’, 
tel. 254-8717. Čia pusryčiai 3 dol.
10 c., pietūs 5 dol. 50 c. Čia svar 
blausia, jei patiektos porcijos 
neužtenka, už tą pačią kainą, ga
11 paprašyti ir atneša daugiau.

Visos likšmybės ir įdomybės 
Wisconsin Dells atsidaro kapų 
puošimo savaitėje ir užsidaro 
po darbo dienos savaitgalio.

Stepas Paulauskas

ga- 
so- 
vie 
tel.

v . , ■ . .1

seimų, čia turi įsigiję namus. !
Iš lankytinų įdomybių, .didžiau 

sį įspūdį man padarė Ateities ( 
: Namai; 'Labai gražią■'• progtomą' 
. atlieka Tommy ' Bartlett Show. Į 
Yra ko žiūrėti nuvykus ;į vaško j 
muziejų, čia pilna natūralaus 
dydžio žymiųjų žmonių' ,iigūrų;. 
Kaip gyvi, čia «toyi dąbartiriįs' 

-popiežius, JAV prezidentas, Ge
rald Ford, Leonid ’BrezhrieWj 
Kristupas Columbas( Abrahamu 
Lincoln, Joan .of Arc, Winston 
Churchill, Charlis Chaplin, Mar 
lene Dietrich,- Sniego karalaitė

■ su 7 - nykštukais, Miegančioji 
Gražuolė ir daugybė kitiį. Neto
li Wisconsin Della, Baraboo 
miestely, yra' tikrai įspūdingas j . ...
cirko muziejus. Čia kasdien vyks: Air, Heat ir virtuvę su pilnu sukelia rūkymas lovoje.- -X J * 
ta ir du cirko seansai* — pasiro
dymai. Tame, pat nųestely .yrą 
vyno darykla Von Stiebi Winė-_ 
ly. Čia . nė vien, kad gali nusi- r

CHICAGO TAUPYMO
ir Skolinimo Bendrovės

VALDYBA IR DIREKTORIAI UNKI JUMS LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ, STIPRIOS SVEIKATOS, SU JŪSŲ PAGEIDAUJANČIU 

NORU, KAD VISKAS IŠSIPILDYTŲ.

CHICAGO SAVINGSAND LOAN ASSOCIATION
6201 S. Western Avenue — DRIVE-UP

6245 So. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILL. 60636
i GRovehill 6-7575

dirka ar Petkus. Tačiau mes 
stebimės ir piktinamės, kodėl jis 
atsiradęs laisvėje, tų šmeižtų 
neatšaukė. Todėl daug kas pa
darė išvadą, kad jis' ir toliau 
savo elgesiu ir, rašinėjimais pa- 
jtarnauja Sovietams. Užtat- .jąs 
buvd išmestas iš tautininkų? or- 
ganizacijos ir jų spaudos. Mes; 
nepavydime b e n druomeninin- 
kams tokių veikėjų. Pasitikėji- 

' Inas yra pirmaeilės ’ reikšmes 
’ dalykas;
Į Komunistai, per Vihiiaus-ra
itiją užsieniui skirtoje progra- 
■ moję 1979.XII.17 d. davė savo 
komentarus apie VLIKo seimą 
Baltimorėje. Žurnalistų prista
tytas Jonas Lukis (iš tikrųjų 
Sovietų šnipas)^ stengėsi: “ap-

, Šviesti” emigrantus, panašiai 
' niekindamas VLIKą ir jo veik- 
: lą, kaip daro ir kai kuri išeivių 
! spauda. Nuostabus j giminingu
mas! ; \

žurnalą spaudžia viltis, Cleve
land, Ohio.

gauti įvairaus vyno ir dar su 
užkanda. Čia gali apžiūrėti ir 
visą vyno gamybos eigą- O kad 
čia vynas yra tikrai geras ir tu- 

?-ri ^gydomosios galios, gali pa
liudyti C. Genutis ir kiti, kurie 
šio.yyno gėrė. Pačiame Wiscon? 
sin Delis miestelio centre, negali 
vaikį; pravesti pro raganų na> 
mą, bęt su mažesniais vaikais 

rčia nepatartina eiti,.nes yra per 
dąūg^Vįsokių žiaurių baidyklių.;
Kiek'^toliau nuo miestelio, prie ■' 
94 greitkelio, išvažiavus į 33 ke
lią, yra Cascade Mountain Co
aster. Čia užkelia ■ į kalną su 
keltuvais, o žemyn reikia nu
važiuoti bėgiais, mažame veži-' 

i mėly. Yra. įspūlingas. . pasivaži
nėjimais arkliais,’ po gamtos iš
griautas uolas Lost Canyon, prie 
Sandy Beach. Galima pasivaži
nėti ir senovišku garo traukiniu. 
Čia yra jr traukinių muziejus. 
Tarp Fort Delis ir zoologijos so
do yra automobilių muziejus. <

Zoologijos sodas apima 40 ak
rų žemės. Kad ir daug tokių 
sodų yra - JAV, bet vistiek čia 
rasi ko dar nėši matęs. Galima 
paskraidyti hidroplanais arba

Avenue Darien, Ill. 60559’- P 
[ 1065 Oakton Street — DesPlaines, III. 60018 

3434 W. North Avenue — Chicago, Ill. 60647 
10630-32 S. Cicero Ave. — Oak Lawn, Ill. 60453

Philomena D. Pakel, Prezidentė ir Direktorių Tarybos Pirmininkė 
John E. Pakel, Vykdomasis Viceprezidentas ir Direktorius

Dr. Raymond Bartz 
Margaret Beleckis 
Albert Kerelis 
Edward Paliatka 
William R. Sebastian

—- Nors oficialiai jau pavasa
ris, tačiau žiemos oras kankina 
Colorado, t Kansas ir Nebraskos 
valstijų gyvūniją ir augmeniją. 
Trečiadienj vėl buvo pūga, iš
krito apie 8 coliai naujo, sniego. 
Colorado lygumose sniegas ne
prieinamai atskyrė apie 6,000 
galvijų, kuriems išmetamas šie
nas malūnsparniais. Floridoje; 
Louisiana, Texas ir Mississippi 
valstijose smarkiai lijo.

— Gyventojai vis dažniau

\   ~ w w w w w w
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Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau.

. (Vartotos mašinos — urmo kainomis)
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Dvi didelės klaidos
•

I Be įtikinėjimo, kad Amerika yra supuvusi, kad pi- 
nigas viską gali?, kad papirkinėjami patys aukščiausieji 

- pareigūnai ir kad vogimas eina visomis kryptimis, labai 
didelę klaidą daro tie patys daktarai, kurie komunisti
nėje sistemoje įžiūri šiokią tokią pažangą,-mato didelius 
darbininkų laimėjimus, mato geresnės visuomeninės 

j struktūros viltis ir, pagaliau, mato galimybes patikrinti 
; dabartines ūkio tendencijas, garantuojančias maistą ne 
! tiks valstybinėms jėgoms, bet ir visiems naujos santvar- 
I kos rėmėjams reikalingą maistą ir apavą.

e Tie jauni daktarai.savo akimis matė Sovietų valdžios
* pareigūnų organizuojamą visą policijos ir partijos apa-

‘ ' j r 1 ’ i '

ratą lietuviams išvežti į Sibirą arba į šiaurės Rusijos
* vandenynų žvejojimo sritis, kada plėšė bankus, grobė 
1 auksą ir nešėsi visas tautos santaupas, o dabar dar ban- 
; do patys patikėti, kad rusiškieji komunistai vis dėlto turi 
' šiokio tokio idealizmo ir žmoniškumo, kad dirbdami su 
‘ Sovietų valdžios idealisOiš ji& pajėgs paveikti okupantą
1 ir sušvelnins jo žiaurumus prieš bejėgę tautą. , . |

Tvirtinimas, kad Amerika yra supuvusi ir nieko pa- 
šauliui jau duoti negali, yra neįrodytas. Amerika buvo ir 
yra idealistų kraštas. Kiekvieną dešimtmetį Amerikoje 
atsiranda idealistų, kuriais susižavėk visas pasaulis. Ji 
išvystė stpriausią pramonę, pastatė auionipbilius maši
nas keliams tiesti, išaugino derlingiausius javus, pastatė 
geriausius lėktuvus ir davė visam kraštui didžiausią lais
vę. Nėra kitos valstybės pasaulyje, kur žmonės taip tur
tingai, sveikai ir gražiai gyventų, kaip Amerikos gyven- 

~tojai gyvenu išgyvena.------------------------------------------
Amerikos karo jėgos išlaisvino Europą nuo baisios, 

diktatūros ir išnaudojimo, priglaudė tremtinius, leido 
jiems naudotis pasiektais.darbo vaisiais, leido jiems nau* 
dotis amatais, mokslu ir pavyzdingais įstatymas, o dabar
tie patys tremtiniai drįsta pasakoti,’ .kad Amerika yra su
puvusi, negerbia pagrindinių žmogaus teisių ir iš anksto 
nurašo pačią galingiausią pasaulio jėgą. Nieko negalė
tum sakyti, kai tą daro komunistai; planuoja pavergti 
visą pasaulį, bet tenka rimtai pagalvoti, kai tokias 
mintis skelbia tremtiniai, pabėgę nuo žiaurių komuni
stinių valdovų, įsikūrę didžiausio gerbūvio ir laisvės 
krašte, pasakoja, kad Amerika yra supuvusi ir iš jos
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nieko Lietuvos laisvei negalima laukti- Tai riena di
džiausių klaidų, kurias daro keli lietuviai .tremtiniai, 
praturtėję Amerikoje, gerai joje įsikūrę ir pradėję ra
ginti jaunimą nesidomėti Amerika, bet- ieškoti laisvės | 
pačioje didžiausio išnaudojimo šalyje.

Be šios didėlės klaidos, jie daro anttą, nei kiek ne
mažesnę už pirmąją. Jie ieško aiškesnių minčių, gražes
nio idealo ir aukštesnės kultūros ten, Jcur tos kultūros 
nėra ir kur viskas pagrįsta prievartą, išnaudojimu ir 
apgaulę. Nukreipę jaunimo dėmesį nuo pagarbos pa
grindinėms teisėmis, jie pradeda įžiūrėti aukštesnius 
idealus ten, kur per 60 metų nepajėgia?pasigaminti sau 
duonos, sviesto ir apavo. j .

Neturėdami progos pažinti komunistų valdymo ir 
išnaudojimo metodų, jie verčia jaunimu mokytis iš ko
munistinės valdymosi sistemos, verčią^ leisti knygas, 
niekinančias nuosavybės pagrindus, kad galėtų prisi
taikyti prie žiaurios valdymo sistemoj Ir drįsta įtiki
nėti lietuvius domėtis tos sistemos geriaižsiomis pusėmis ir 
įsitraukti į kovą “supuvusiam pasauliui’’ griauti. Jie 
nenori iš pačių rusų patirti tų žiaurių naikinimo meto
dų, bet įsivaizduoja, kad jie bus gudresni už pačius ko
munistus ir juos “įtikins” naujovėmis, kurių iki šio meto 
nepajėgė panaudoti. Jie net nenori pasimokyti iš tų 
Ševčenkų, godunovų ir kitų pabėgėlių tvirtinimų, bet 
pataria' kreipti dėmesį j rytus. ’ A * * ""

Jie nekreipia dėmesio į tai, kas padaryta paverg
toje Lietuvoje, kas buvo padaryta Lenkijoje, Gudijoje,1 
Ukrainoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, pagaliau pačioje 
Rusijoje/Jie nekreipia dėmesio į tai, ką komunistai da
ro laisvame pasaulyje. Jie nenori klausyti, kas praeitą 
savaitę darėsi Salvadoro valdstybėje. Kada komunistai 
nepajėgė visokiomis priemonėmis--nutildyti tie
są skelbusio arkivyskupo Oscaro Romero, tai paleido 
kelias kulkas į galvą Santiago priemiestyje ir nužudė 
dvasiški.

To. neužtenka. Kada į Santiago praeitą sekmadienį 
suvažiavo šimtatūkstantinė minia atsisveikinti su ga
biu kalbėtoju, buvo ta minia apšaudoma. Nušovė patį 
gabiausią kalbėtoją, visą laiką kvietusį žmones siek-į 
ti taikos, jie paleid kulkosvaidžius tiems, kurie 
atvyko apraudoti ir atsisveikinti gabų taikos skelbėją; 
Komunistai, paleisdami kulkas į mažą Salvadoro kated4 
ros aikštę,įvykdėkrlminalą.Leisti kulkas Į minią, atvyku
sią atsisveikinti., su mylimu kalbėtoju, yra galvažudystė; 
Arg lietuviško gyvenimo tikrovė nėra mačiusi pavyzdžių; 
kurie įvyko Pietų Amerikoje? Kokia bendra kalba gali 
gūti su tokiais žmonėmis?

Argi žudynės Praveniškėse, Červenėje, Rainių 
miškelyje nieko nesako?

Mintis, kad Amerika yra supuvusi, kad joje nėra 
• -—’iz --y va(Į iš jos nieko negalima gero laukti yra 
i*. .Axiska lietuviško-inteligento klaida. Dar didesnė klai
da yra įtikinėti jaunuolius, kad Rytuose yra daugiau 
idealizmo, gilesnių planų ir didesnių vilčių.
----- Žiom--dviem klaidingoms mintim-suplanuota politi* 
nė sistema ryžosi išardyti Amerikos Lietuvių Tarybą; 
pagrįsta demokratiniais principais, o jos vieton panoro 
sudaryti vieno vado vedamą Bendruomenę. Kad klaii 
dingais pagrindais paremta politinė grupė' galėtų įsi! 
stiprinti. Amerikos lietuvių tarpe, šiandien norima iš-, 
griauti ir Naujienas. Amerikos letuviams reikia rimtai 
susirūpinti, kad nebūtų lietuviams padaryta tokia dide
lė žala.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

Pik. T. VIDUGIRIS

VIETINĖS RINKTINĖS KAUNO 
PULKO TRAGEDIJA

1944 m. balandžio 27 d-, bū- formavimosi vieta — 
damas Panevėžyje, telefonu ga
vau Vietinės Rinktinės Vado, 
gen. P. Plechavičiaus, įsakymą, 
kuriuo buvau paskirtas Vieti
nės Rinktinės Kauno pulko va
du. Vėliau šis įsakymas buvo 
ąatvirtintas raštu.

Pulko sudėtin įėjo 301, 308 
ir 310 batalionai. Pulko štabą 
turėjau suformuoti Panevėžyje 
r . su juo gegužės 2 d. Kaune 
prisijungti prie‘ vienoj iš- Sere
džiaus į Vilniaus Kraštą, vyks
tančių, batalionų.

Gegužės 2 d. Vietinės Rinkti
nės Vadas žodžiu man nurodė 
apystovas ir pavedė: < «

ĄpystovoŠf a) Pulko daliniai, 
SS vadovybei reikalaujant, blaš- 
komi atskiromis kuopomis- Vil
niaus krašte.

b) Batalionai .ir net kuopos 
operatyviniu atžvilgiu paimti 
SS vadovybėm

Įsakymas, a) Susitarus su 
“Bandenkamfstab im Litaųen” 
(Vilniuje), sutelkti išblaškytos 
dalinius, tikslu užbaigti jaunų 
kareivių apmokymą, apginkla
vimą ir aprūpinimą technikos 
bei intendantūros turtu.

Čia pat Vietinės Rinktinės Šta
bo 1-asis skyrius davė man 
t :300.000 mastelio žemėlapį, ku
riame buvo nubsaižytas pulko - 
dalinių išdėstymas ir raudonų
jų ir lenkų partizanų užimti ra
jonai.

Kauno pulko batalionai turė
jo būti ildėstyti šiaip:

301 Rn. (majoro Kežėlio; for
mavimosi rietą — Marijampo
lė): . _

B-no' štabas, pionierių būrys 
ir loji kuopa — Ašmenoje,

2- oji kuopa — žiupronys,
3- oji kuopa — Sakąvičiuose,
4- oji kuopa — Kučionyse.
308 B’n. (majoro Andriūno,

L’kmer'
gė):

B-no' štabas, pionierių būrys 
ir 1-oji kuopa — Alšėnuose.

2- oji kuopa — Krėvoj,
3- oji kuopa — Dieveniškėse,
4- oji kuopa — Grąužiškėse.

310 Bn. (kapitono Gantaųto; 
formavimo'si vieta — Sere
džius) :

B-no štabas, pionierių būrys 
ir 1-oji kuopa — Jašūnuose.

2- oji kuopa — Turgeliuos,
3- oji kuopa — Rūdninkuose.
4- oji kuopa — Šalčininkuose. 
Pulko, štabo buveinę Viet.

Rinkt. Valas leido' man pačiam 
pasirinkti.

Gegužės 2 d. visi. trys pulką 
sudarą; batalionai. buvo -kelyje į 
Vilniaus kraštą. 301-as batalio
nas Ašmenos rajone skirstėsi j 
kuopoms: nurodytas buveinės.^ 

Į 308-as batalionas buyo kelionė-? 
je geležinkeliu iš Utenos į Ašme
nos geležinkelio stotį. 310-as ba
talionas buvo pilnos kuopų su
dėties— 170-185 vyrai kuopoje.

Vietoj etatuose numatytų 3(r 
lengv. kulkosvaidžių b-nai te
turėjo po 16. Numatytųjų 2 sun
kiųjų- kolkosv. ir 2 granatsvar 
flžių kuopos' visiškai neturėjo, 
šaudmenų tebuvokiekvienam 
šautuvui po 45 ir lengv. kulk, 
po 1.000 vienetų.
, .Ryšių—priemonių—pulko šta^- 
bas, batalionų štabai ir kuopos 
neturėjo jokių. Iš savo postovio 
vietų kuopos ūr b-nų štabai su
sirišti su pulko štabu tegalėjo- 
nuolatinio pašto telefono tink
lo pagalba, šis tinklas nevisur 
buvd.
, Visi be išimties batalionai su
komplektuoti tik iš savanorių, 
netarnavusių anksčiau kariuos 
menėj ir visišnai neparengtį 
žygiams ir kautynėms..

Pulko išsiskleidimo rajom 
veikė 15.000-20.000 lenkų partr

zanų ir 2.000-3.000 raudonųjų 
partizanų. Su jais pulkas turė
jo stoti į -kovą.

1944 m. gegužės 3 d. popiečio 
valandomis pulko^ štabas su 
310-ju batalionu atvyktf gele
žinkeliu iš Kauno’j Vilnių, šta
bą sudarė: gen. št; majoras Inr 
pulevičius — štabo viršininkas, 
kpt. Kaupas adjutantas ir 3 
puskarininkiai — raštininkai. 
Pulko štabas laikinai įsikurdino 
Jėzuitų g-vėje 3, drauge su 306 
B-no štabu.

310 batalionas geležinkeliu 
nuvyko į jam skirta Jašiūnų, ra
joną, kur turėjo išsiskirstyti, 
kaip SS vadovybės buyo įsaky
ta. Dar kelidnės metu buvau pa
reiškęs ryšiu- karininkui prie 
310 bataliono, kpt. v. Bank, 
kad ypač pavojinga siųsti atski
rą, kuopą į Rūdninkų ., miestelį, , 
kurio rajone veikia 3.000 rau
donųjų partizanų. Ryšią^^dįri- 
ninkas su mano nuomone suti
ko- ir pažadėj o - krei ptis į —BaĮ- 
denkampfstab’ą”, kad leistų su 
kuopa pasilikti Jašūnuose -B-no 
Vadui įsakiau kuopos į Rudniai 

|jkus* nesiųsti ir laukti mancFtiia 
reikalu patvarkymo.

1944 m. gegužės 4 d- Vilnio
je pasiteiravau “Bandenkamf- 
stab’e”, kada galėčiau pasima- 
tvti su to štabo viršininku, 
Oberleutn. Michow’u, pasikal
bėti pulko reikalais. Gavau at
sakymą, kad Michow’o tą dieną 
Vilniuje nebus.

Gegužės 6 d. mane priėmė 
naujas “Bandenkampfstab’d” 
virišninkas, Oherst-Ieutn. Dietl,
kuris, nedavęs man b'aigti kal
bėti apie pulko dalinių išdėsto
mą, pareiškė; kad gegužės 4 d. 
31 O-to bataliono 2-oji kuopa, žy
giavusi iš Jašūnų į Turgelius, 
prie JPawlowo susikovusi su len
ku partizanais ir netvarkoj pa
sitraukusi i Jašūnus. Kuopos va-
das kpt. Narkevičius ir 2'karei
viai pateko nelaisvėn ir lenkų 
partizanų buvę sušaudyti už tai. 
kad Pawiowo buvę nužudyti ke
li civiliai asmenys. Dėl šių įvy
kių 310 bataliono kariai esą la- 

(Nukelta į 5 psl.)
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na Doris vos neišdavė baliono paslapties. Strel
zyk-namų svečiams ir šeimininkams bežiūrint Va
karų Vokietijos televizijos rodomą filmą apie 
karšto oro - dujų balioną, visai nesąmoningai 
Doris pridėjo pastabą, kad jų ■ ketvirtame aukšte 
esantis balionas yra 500 kubinių metrų didesnis, 
kaip čia filme rodomas. Jos vyras vos neapalpo, 
ir net prakaitas pradėjo riedėti per' jo kaktą. 
Laimė, kad svečiai visai nesuvokė Doris pasta, 
bos reikšmės.

Guenter Wetzel galutino sprendimo nebuvo 
padaręs. Jį kvaršino pabėgimo galimybės abejo
nė. Vieną naktį, po ilgoko su Strelzyk pasikalbė
jimo, jis aiškiai pasakė, kad nusprendęs balionu 
neskristi, pridėdamas, kad ir jo žmona, esą, labai 
abejinga tokio bandymo pabėgti pasisekimu. Be 
to, jis manąs, kad jų pagamintu balionu yra ga
lima skristi tik keturių, žmonių šeimai, todėl jis 
tą skridimą pasiūlė atlikti tik vienai Strelzyk 
šeimai. •

Peter Strelzyk vilties ištrūkti iš “rojaus’’ "ne
prarado ir savo darbą su balionu tęsė toliau. Po 
keliolikos bandymų su įvairios rūšies degalais, vi*, 
sai atsitiktinai .jam pasisekė atidengti naują pa
stoviai degančiai liepsnai sistemą. Tai jam pasi
sekė atrasti, k&i jis panaudojo propane gas skys
čių formoje (propane gaunama iš. naftos). 1979 
metais birželio mėnesį balionas jau buvo pilnai

čiau kaip iš biriuos. Bet vieną naktį Peter Ž2ro- paruoštas, ir liko tik pakilti į viršų.

JUERGEV PETSCHUEL

Oro balionu iš komunistų 
“rojaus” i laisvė*' 

J c c

Lietuviu kalbctn išvertė Juozas žemaitis 
(Tęsinys)

NEPAVYKĘS PIRMASIS BALIONU 
SKRIDIMAS

_ Pasiryžėliai iš “rojaus’^ ištrūkti,-, visdėlto vil
ties nenustojo. Po kelėto-mėnesių.visokių medžia
gų bandymo, beieškant , orui atsparios medžiagos, 
jie apsistojo prie tafetos (Taffetasyra tokia orui 
atspari medžiaga, kuri yra gana švelni ir plona, 
pagaminta iš šilko, primaišant lino arba vilnų 
pluoštų, žiūrint kuriam tikslui ji naudojama). 
Išvengti bet kokio įtarimo, jie nutarė tos medžia
gos, įsigijimui panaudoti didesnius-miestus, esan
čius žymiai toliau nūn jų gyvenamos vietovės. 
Pirmoji jų kelionė buvo į Leipcigą. Ten suradę 
pakankamą jos kiekį — 880 jardų, jie lengvai 
diki"'1' pardutuves vedėją, kad jie esą. Jūrinin
kystės kiub^ atstovai ir tafeta jiems reikalinga 
laivelių burėm; gaminti.

Iš tafetos sudaryti bailaną ėjdšPdaug gref-'

Antradienį, liepos mėn. 3 d.,* vėjo rodyklė 
rodė stipru vėją Vakarų Vokietijos link. Tos pa
čios dienos naktį, 11 vaL 30 min., Strelzyk keturių 
asmenų šeima, su nuosavos gamybos balionu, su
sėdo į automobilį ir po 12 kilometrų kelio pasiekė 
gana saugią tir patogią balionui pripūsti'vietą,- 
kuri buvo tik 6 mylių atstu nuo-Rytų Vokietijos 
sienos mirties ruožo. Tai truko vos tik 5 minutės, 
ir balionas .jau buvo pripūstas.

— Skubiai visi į baliono priekabą! — sušuko 
Strelzyk.

Tuoj visa šeima atsirado baliono priekaboj, 
kurios grindys buvo silpnokos, bet ketveriukės 
svorį išlaikė. Balionas pakilcr į orą. Tai buvo ly-’ 
giai 2-ra valanda ryto.

Per 341 minutes balionas,, tyliąi plūdurįuodą- 
tnas ore, su visu jo kroviniu skrido tikslo kryp
timi. Atrodė; kad viskas klojasi pagal planą, bet 
staiga, gal vienos minutės bėgyje, balionas pra
dėjo leistis žemyn. Nuo labai tankios miglos, ba
lionas iš viršaus buvo tiesiog vandeniu apipiltas 
ir padidėjęs svoris balioną pradėjo traukti žemyn. 
Visa laimė; kad vietovė, kurią pasiekė besiekda
mas žemyn balionas, buvo apaugusi neaukštomis 
pušytėmis, kurios, nors ir apdraskė balioną, bet 
sušvelnino jo atsitrenkimą į žemę.

Doris ir vaikai nušliaužė pamiškėje į tankius 
krūmus, o Peter atsargiai nukiūtino ‘apylinkės ap
žvalgyti. Už poros šimtų jardų aiškiai išryškėjo

dvi po, vienuolika pėdų aukščio vielų užtvaros, 
tarp kurių matėsi išakėtos žemės ruožas. Tai mir
ties juosta. Aišku, jie randasi dar Rytų Vokie
tijos ribose. Kiekvienu momentu galėjo, pasirodyti 
sargybiniai, išdresiruotais šunimis vedini. Miške 
buvo taip-tylu, kad girdėjosi bėglių net širdžtų 
tuksėjimas; Visa šeima, susiglaudusi-kartu, dre
bėjo iš. šalčio ir baimės, sunkiai bent kam paste
bimi, ištūnojo slaptoje vietoje ligi pradėjo aušti.

Šiek tiek prašvitus, visa ketveriukė skubomis 
pradėjo judėti iš be galo pavojingos vietos. Visu 
mirties ruožu matėsi daugybė vielų špūlių, ku
rios buvo sujungtos su -signalų prietaisais, ir vie
ną kurį nors jų palietus, tuoj užaliarmuojami sar
gybų bokštai. Prisilenkę prie žemės ir dairyda
miesi į -Visas"puses,- jiė tiesiog rėpliojo gilyn į Rytų 
Vkietijos vidų,-kol.dar-galutinai neprašvito.

Astuonioms valandoms praslinkus nuo abor- 
tyvinio baliono.pripūtimo pradžios, pagaliau, lai- 
mingaijie pasiekė tą vietą, kur buvo palikę savo 
automobilį. Neatsitikus jokiam netikėtumui, jie 
laimingai pasiekė Poessneck miestelį. Prie jų na
mų jokio saugumo agento nesimatė. Jų margai 
katė Purzel. išnirusi iš namo kiemo sodelio, linki
mai murkdama pribėgo prie Peter žemėmis su
terštų kelnių ir pradėjo glaudytis.

(Bus daugiau)
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iV. RAITO TYRINĖTOJAI
3. Muxikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N. Y. 10303

SVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKiHiMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Prisikėlimas yra svarbus Biblijos mokslas. Daugelis nenori 
tikėti į prisikėlimą, nes yra įsitikinę' kad mirdamas žomgus ne
numiršta, o tik persimaino. Pasakojama, kad siela palieka gyva 
ir nukelia į dangų arba lieka atiduota velnių pragaran. Tikėkime 
Dievui, žmogaus Sutvertojui. Jis juk yra pasakęs: “mirdamas 
numirsi”, tapsi negyvas, nieko nebežinąs ir nebejaučiąs; užmigsi 
mirties miegu ir sugrįši į dulkes, nes iš žemės esi paimtas ir 
į žemę vėl pavirsi. Jei kas netiki į prisikėlimą, kaip jis gali sa
kyti, kad tiki Jėzui? Juk Jėzus yra pasakęs: “Aš esu prisikėlimas 
ir gyvenimas” (Jono 11:25). Atkartotinai Jėzus yra žadėjęs pri
kelti visus, kuriuos mirtis nuvarė į kapus, kuriuos jis atpirko 
savo brangiu krauju. Jono Ev. 5:28, 29 skaitome Jėzaus žodžius: 
“Nesistebėkite, tuo, kad ateina valanda, kurią visi esantieji ka
puose išgirs Dievo Sūnaus balsą ir išeis, kurie gerą darė, į gyve
nimą, o piktadariai į teismą”..

DR. K. G. DALUKAS 
akUŽERMA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

4449 Sou Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) TeL LU 54444

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WeaMMster Community klinikos 
Modicinoa direktorius

i9N S. Manheim R4, Westcheeter, IL
VALANDOS: 3—9 dsrbn dionnmis u

VIETINĖS RINKTINĖS KAU
NO PULKO TRAGEDIJA

(Atkelta iš 4 psl.)
bai susijaudinę, ■ ir prasidėjusi 
demoralizacija. Man siūloma 
drauge su juo vykti j Jašūnus 
ir nuraminti 310-to bataliono 
karius-

Tą pačią dieną nuvykom į Ja
šūnus. Iš pasikalbėjimų su 310- 
to bataliono karininkais paty
riau, jog visi puikiai suprantam, 
kad atskirai žygiuojančios ir po-

ninkai, ]
kad tas 3-4 valandas jis pralei- kė išsiųsti prię bataliono į Alšė- 
dęs pas lenkus Turgeliuose.

Vadinasi ėjo dvigubas žaidi
mas. y

kas vj-ksta Ašmenėlėje, ir tik* 
po fo žadėjo pasiųsti šarvuočius.

Nei bataliono vadas nei aš ne
turėjome jokių priemonių, kū- 
HCk būtų leidusios greitai už
megzti ryšius sū užpultomis 
kuopomis. Dvi 308-ojo batalio
no kuopos, buvūsios Ašmenoje, 
kautynėms netiko, nes visiškai 
neturėjo šaudmenų. Batalionas 
taipgi šaudmenų atsargos netu
rėjo it jų gauti negalėjo. Tad 
puilto ir batali'ohb štabai pavirto 
Sėjėjais įvykitį liudininkais. 
Tik gaisrų pošvaistės kautynių 
lauke rodė, kad ten vyksta tra- 

| ledija. Beliko laukti žinių apie 
• katastrofos dydį. |

Gegužės 14 d- apie 05 v. 00* 
hiin. 301-ojo bataliono 2-os kuo
pos būrio vadas, j. Itn. Grigaliū
nas telefonu iŠ vokiečių atra
mos punkto.

Zielcfnka pranešė bataliono 
vadui, kad 1-oji ir 2-oji kuopos

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

r, 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.
X Tel. 737-8600-01
L 9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

Tel. 422-2000

EUDEIKIS
DleUį lydėję, pasakojo, nėse 3-ąją ir -1-ąją kuopas įsą- Ašmenėlėje, nežiūrint atkaklaus

jų priešinimosi, baigiamos nai
kinti. Jam (j. Itn. Grigaliūnui) 
su keliolika kareivių pavykę iš

>T

T«Lv$42-2727 iriu 562-2728

TEL. — BE 9-5993

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBS AKIŲ LIGOS 

s ’ MQ7. W«rt 103rd Struut 
Valandos pasai soaitarima.

DR.FRANK PLECKAS
■OPTOMETRISTAS

2611 w. n St. TeL 737-5149
Tikrina akis* Pritaiko Akinina ir 
" * r “contact lensea,M

VaL >ag«b jurtarimi, - Uždaryta tteč

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST S3rd STREET

Otho 776'130
- RnMaodluc t«l«f.: 443-5543

DIL VYT* TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X«4^ra praktika, spec. MOTERŲ IIfe> 
Ofisas 2452 WEST fthi FrftflSl

mis. •
Pasipriešinau, sakydamas._________

,v . . . i'k^d ^UQP°S yra išeikvoju- apsupimo išsiveržti ir prisijūiig-
Grįzus mums į Vilnių, Dietl sios visus šaudmenis, turi savo ti prie vokiečių atramos punkto, 

pasiūlė man rytojaus dieną• sudėtyje apie 70 basų ir nuogų* Gegužės .14 d apie 04 v 00 
drauge su juo nuvykti į Ašme- kareivių ir todėl jokiam žygiui U » Ašmenos į Aštaenėlę išvy- 
nos rajoną ten po'stovaujančių netinka. Dietl ir čia -tuojau pat ko vokiečiu šarvuočiai bet iš
puiko dalinių aplankyti. Nutiko ir leido abi tas laiki- dę susprogdintus tiitUs’ ir limi- 

Gegužės 7 d. 8 v-r. išvykstant nai palikti Ašmenoje, kol bus nUotį ^- ..hėpašiekę tikslo 
mums iš Vilniaus Į Ašmeną,’gauti šaudmenys ir drabužiai. ' 
Dietl pranešė man gavęs žinių, Pulko štabą nusprendžiau l&i- 
jog 308-to bataliono dvi kuopos,‘kyti Ašmenoje. ■ ??
gegužės 6 d. žygiavusios į Grau-: Iki gegužės 13 d. 301-ojo ba- 

stovaujančios kuopos anksčiau žiškes, susikovusios su lenkų. taliono kuopos buvo sutelktos 
ar vėliau bus sunaikintos. : partizanais, turėjusios, daug nuo- šiaip: ? v. AC

Paprašiau pik. Itn. Dietl, kad stolių ir pasitraukusios į Ašme-i 
leistų Jašūnuose palikti dvi kub-,ną. 
pas ir pionierių būrį, o į šalči-Į 
ninkus, kur geležinkeliu jau yrajka^ 

.kuopos neteko apie 20 žmonių 
užmuštų, 15 sužeistų ir 70 pate
kusių į nelaisvę. Belaisvius len-(. - u
kai nurengė ir po baltais grąži- i ien^U partizanai apsupo kuopas

drauge su juo nuvykti j Ašme- kareivių ir todėl jokiam žygiui
• a - - « • - . . * ’ '_  '—T _ fc m. iš Ašmenos į Ašmenėlę išvy

dę. susprogdintus tiftUs. ir užtai

grįžo^į Ašmeną, Apie 5 v. iš Tol- 
minovvo Btbėgj keli -kareiviii 
pranešė, kad 3-bji kuopa buvo 
įsupta ir šuĄąĮHūta.
^Galutiniai 301-pjo bataliono 
iftiostoliMi 30\įižmų%tų, jų tar
pe 2ąas kįępoš vadas kpt. Puče- 
butaš, 5 ’sužeisti, apie 350 ^pa-

Batai .agr-štabas ir pionierių 
būrys — Ašmenoje, T' 

’ Atvykęs į Ašmeną, patyriau, | l'Oji ir 3-oji kuopds — Ašh^ę.-j tekusių į bėteisvę. Belaisviai grįT'
;-to batalio'no 3-oji lt 4^-ojiJulėje, % Ižo nuginkluotiiir ntirwigti. .

- Gelbėdamas? likusias - Tšblaš- 
kytas kuopaš,' įsakiau? 301-ojo 
baWibhS .^-ąją kuopą atvėsti iš 
Afikalkoiųtį'-į Ašiįieaą, o 310 ba
taliono abi kūopąK'iš šalčinink§ 
į Jašūnus. Tariau, kad O-oji lett- 
kų partizanų brjgada iš Turge- 
lių rajetao bus - dalyvausi Aš- 
menėlės puolime ir žygiuojan
čioms'-iš Šalčininkų į Jašūnus 
kuopoms nešpės pastoti kelią. 
Abi kuopos tą'r pačią dieną be 
kliūčių : prisijungė prie batalio
no branduolio. Jašūnuose.

(Bus daugiau)

nuvykusi viena kuopa, nusiųsti ■■ - 
dar vieną kuopą. Su tokiu dislo-1. 
kasijos pakeitimu Dietl laikinai , 
sutiko, pareikšdamas betgi, kad 
tam reikalui turės gauti dar. 
Rygos štabo aprobavimą.

Daugiau negu keista atrodė, 
kad aukštesnieji štabai turi 
spręsti kuopų'paskirstymą: Rajo
nuose. šiandien yra aišku, jog ’ 
visa tai buvo provokacinės vo
kiečių priemonės Vietinei Rink- 
linei likviduoti.

Nelaukdamas įsakiau batalio-(mokymai ir apginklavimui u?-
no vadui išsiųsti 3 ąją kuo^ą ne i baigt’. . ,

D:?t1 visiškai su mano nuo-[flofe buvusiu vokiečių “Wehr-

3- oji kuopa — To I mino wo,
4- oji kuopa — Mikalk'oiiyse. 
Gegužės 13 d. 23 y. 30 min.

no į Ašmeną, ----- j Asmeneieję-nryioimTnoyvor Katu
D’etl’iui pareiškiau, jog neap-'^V1^^ triukšmas buvo išgirstas 

mokytus ir blogai' ginkluotus Ašmenoje. Pulko ii* bataliono 
dalinius siųsti į daugeriopai gau-i^^a^ i'yšib; su .kuopomis netu- 

-r ipėjo, neš' hd^^ryšių: priemo
nių. Nei kuopta nei batalionas 
neturėjo net raketų. Bataliono ■ 
vado Įsakytas; pionierių būrys 
išvyko nustatyti ryšius su už
pultomis kuopKŪnis. Bataliono 
vadas buvo -susitaręs su Ašme-

scsrJo ir gėriau ginkluoto prie
šo užimtas sritis yra nu’sikalti- 
n? te, ir prašiau, kad leistų šku
li ai visą pulką sutelkti viena
me saugiame rajo'ne dalinių ap-

į Rūdninkus, bet į Šalčininkus,
o 2-ąją kuopą palikti Jašūnuose. moue sutiko ir pažadėjo tuo rei-j

Iš karininkų sužinojau, kad; kalu padaryti atitinkamus žy- 
Dietl jau gegužės 5 d. buvo at- gius Rygoje, čia pat Dietl suti- 
yykęs į 310 batalioną, vėliau ko 301-ojo bataliono kuopas pri- 
kažkur išvykęs ir po 3-4 valan- traukti arčiau Ašmenos, o 308 
Tfu grįžęs. Kareiviai šarvuoti- bataliono’ nukentėjusias kauty-

macht’o” divizijos štabu, Kad 
t užpuolimo atveju gaus pagalbai 
šarvuočius. '

■ Gegužės 14 X 01 v. 00 min. 
bataliono , vadas- kreipėsi į vo- 

' kiečių divizijos štabą, kad pa' 
siųstų šarvučiu^ į pagalbą už-

I SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

■ * V- '' - -

cnšo VAL: pina, antrai, ttwaaa. 1 į ^uuP^luJ^1Jlvl^1JUS,.Bia
ir p«xkt.>4 ir 6-8 vaL vak. RUtadir =1 : £!bas Pareikalavo, kad bataliono
niaia 3-4 vtL popiet Ir ttta IMkn

P ŠILEIKIS, O. P.
\ OBTHOPEIlAS-PROTEZISTA;
; Aparatu - Protexai. Ned. ban 
t dažai. Speciaff pagalba totam

žtoe Wed 63rd f»„ CMca«*. VL He» 
Y*W.; PRaaaect 3-5364

FLORIDA
DR. C. K. BOBELIS

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710

TeL (813) 321-4200

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 so; CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
■

, '■ . ' TĖVAS IR SŪNUS
■; MARQUETTE FUNERAL HOME

? į 2533 W. 71st Street
5 ' 1410 So. 50th Avė., Cicero
* Gr . Telef. 476-2345

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS 
Jono 8:32

Ė ŠV. RAŠTO
= NAUJASIS TESTAMENTAS
Ė IR PSALMAI
Ė LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS
= KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS
: PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

Ė KAINA $3.
: LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 32h
: Oak Lawn, Uli 60454
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiniiiiiiiiii tiiiniiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiuiin Aininuiiiiiih'i

’ Našu y. Našliuku ir-Pavienfu
bas balandžio mėn. H d. 6 vaL vak.

įpultoms kuopoms. DivizUos šta-
) mi gausiai dalyvauti aptarimui svąr-

1 ‘ - biu klubo einamųjų reikalų. Po susi-vadas pirmiau tiksliai sužinotų. rMomo — vaišėm Cinką, rast.

u-

i

4

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo klientams, draugams ✓ > 

ir pažįstamiems

COMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVĖ

, TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
ife AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS. Chicago* 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

PHILLIPS - LABANAUSKAS
. 3307 So. LITUAMCA AVE. Tel: TArd. 7-3401

f
BUTKUS - VASAITIS

th Ave, Cicero, HL TeL: OLympic 2-1003

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

mGEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANCA A VE. Tel.: YArds 7-1138 -1139

STEPONAS G LACK IR SŪNŪS
(LAGKAWICZ)

2424 WEST 69th StRKET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd pLaCB Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4414

8354 So. HALSTED STREET Tek YArds 7-1911

TM. WA 5-40M

MOVING
Apdrausta* pprkr»u«tT»n*« 

H fvklriy atMvmv.
ANTANAS VILIMAS

Tai. 376-1632 arba 376-599*

PERKRAUSTYMAI

į MOVING 
LaidtiMi — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA

4542 Soj Western Ave. CLiffside 4-22411

. ROMUALDAS URBONAS, Sav.
4 Savinas 

(Minimum $300) 
Certificate

Liefuviy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4.00 
4:30 vai. vak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
r*L ryto.

Vad4|a’Aldona D*vkv«

Tolo*4 HlmUck 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVE^ 
CHICAGO, ILL. 60629

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 
no& get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE^. Use only as 
directed. The medically proven

- ......._v_

<j — Naujienos, Chicago, 8,111. Friday, .\prii 1. i'J80

Nuo
1914 metu

A.

Midland savings rptar- 
nauja taupymo a. -amt 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojamo 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ū 
ateityje.

Saskait&s apdraustos 
iki 540,000

2^57 W. 69 STREEV 
Chicago, TL 6061.“

6929 SO. HARLEM Ave, 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkitne visiems savo kostUhieriams 

draugams ir pažįstamiems

BRIDGEPORT DELICATESSEN
3263 So. Halsted St, Chicago,;Ill. 60608 

Phone. CA 5-6696

SOPHIE BARČUS
MAGI JO illMOt VALANDOS Powerful anti-itch 

drug you can buy 
without an Rx!



Miclas Augustinai

širdingai ačiū už laiškučius ir 
naujienas bei dovanas, kurias 
mano Aldonu tė praeitą savaite 
parvežė. Tau taipgi brangiai 
kainuoja pasiuntimas, juk mus 
kaip kiaurus maišus nepripilsi. 
Praeitą rudenį turėjau didelį 
nuostolį, turėjau vieną oškjįtę 
ir tą pačią girtas traklorislas’su; 
važinėjo.

Verkiau tris dienai, nes nei 
mėsos gabaliuko negavau —- oš- 
kutę traktorius visai į žemę su
maišė. Pas mus girtavimas pa
plito, nes kur važiuoja, tai vod- 
fcos bonka yra kišenėje.
r Aklonutė dabar mokinasi Vil
niuje virimo ir kepimo kursus. 
Aš jai sakiau: Kai tu baigsi tuos 
kursus, iš kur tu virsi ar kepsi, 
ar iš molio? Juk čia mes neturi
me iš kur virti ar kepti. J$ėakė, 
•kad lietuviuką:, iš Amerikos at
vežti, Vilniuje mokinasi. A£ taį 
griebiausi už galvos: Ar jūęlšuį 
darnia vote, ar galvos peri 
aš gero gvvenimo? Juk čia^uo* 
kykiose nuo pirmo skyriaus dar
gia mūsų buvusią santvarką, 
kad jūs visi badaujate ir netu
rite darbų. Ji sakė, kad iš jūsų 
padangės atvažiuoja ir dar mi
lingus sako. Tai aš pagalvojau, 
kad ir pas jus yra gerų paukš
čių, nes mitingus sakyti turi būti 
įabai ištikimas Tėvui.
; Klausi apie V. Daun.' Jis yra 
paruoštas ne mums, bet užsie
nio propagandai. Mes jo dainų 
negirdime, tik Vilniuje. Jo pa
karėjai — palydovai yra specia
lius kursus baigę patėvio mieste į 
įr apdovanoti žvaigždėmis bei 
medaliais. ■ , . .
:. Mielas A., kai gausi šį laišką, 
tai mums parašyk, nes gali jo’ir 
negauti. Bet aš nieko nebijau. 
Esu be sveikatos ir turiu sakyti 
tiesa.

LAIKAS IŠ OK. LIETUVOS

— Ponia Marija Dambros iš 
Marquette Parko atsiuntėt. $10 
auką ir tokį sveikinimą: “Mano 
n uosi'“dus sveikinimai su pava
sarėlio šventėmis ir’geriausi lin
kėjimai Naujienoms. Visiems 
linksmų Velykų^ : . | .

— Ponia Bronė Kiaulėnas iš 
Detroito, pratęsdama prenume
ratą, mus pasveikind gražiu Ve
lykiniu atvirukujIoiNaujienų pa
ramai atsiuntė $20 auką. Dėkui 
už viską. . , -

/ -1 - 4 r ’

—Ponia P. Gronski iš Marque 
tie Parko, prtęsdama 6 mėne
siams prenumeratą, atskubėjo 
^Naujienoms į finansinę talką su 
$20 auka. Dėkui. ?

— J. Audrys, East Chicago, 
■Ihd., sužinojęs Naujienų laikino 
uždarymo aplinkybes, atsiuntė

i už ją ir už ankš- 
-tySą prenumeratos pratęsimą/ 

t <

— Jurgis Genutis. Alton, III;/ 
atsiuntė tokį- laišką:* “Skaičiau 
tą liūdną žinią apie mokesčius, 
dėl kurių buvo uždarytos Nau
jienos, ir . kad jūs pažadėjote, 
sumokėti juos per vieną mėnesį' 
Tai .labai trumpas, laikas, ypač; 
kad dabar pastas kartais keliau
ja vėžio žingsniu.. Tai skubu 
Jums į pagelbą su $10 auka. Mū 
sų visuomenėje kas nors yra 
didžiai negero, kad jos veikė* 
jai, vieton pasitaisyti ir nedary* 
ti; daugiau.klaidų, džiūgauja dėl 
gero laikraščio užsidarymo. O 
tai yra jau labai negerai. Jei vi
si lietuviai,, bent čikagiškiąi, su* 
mestų po vieną dolerį, tai ta 
skola ir būtų padengta”. Dėkui 
už auką ir už prasmingus žo
džius.

$20t ūką. Dėkui 
nrenume:

ramai, kad jos nenustotų mus 
lankiusios”^- Dėkui už auką ir 
už linkėjimus.

- - z* t 1 . _ y- sr

— Bruno Gehnnbduskffs ■- iš 
Brighton Parko mus įapj^nRė 
prieš pat Velykas.

Dėkui už vizitą, gerus linkė
jimus ir už $10 auką. V -

—• šn. Kazimiero seselių cho
ras giedos velykines giesmes 
kardinolui Cody laikant mišias 
Velykų rytą, balandžio 6 d., 7 
v. r. katedroje. Mišios bus trans
liuojamos per TV-9.

— Lietuviams ’ gerai žinomi 
Illinois seimelio atstovai — Mi
chael J. Madigan, John J- Beat
ty ir Edmund ;F. Kucharski įne
šė rezoliuciją, kad būtų tikrina
mi vadovėliai visoje Amerikoje. 
Rezoliucija buvo priimta. Kai 
kurie vadovėliai-kėlė tėvų susi- 

• rūpinimą.

MĄ. Auksiniai Ir sidabriniai re 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošalai 
PERKAME sidabrines ir aukai 
nes monetas bei pašto ženklų 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIAp ^07 So. Sac 
ramento » prie ĄrėhėriP

Tel. 247-5081 (Prl)

•— Penktadienį, balandžio 4 d,, 
7 vai. vak. Lietuvių Sodyboje 
įvyks - Lietuvių Spaudos klubo 
susirinkimas. Bus svarstomi bė
gamieji reikalai. Valdyba

I JAV RYŽTASI TOLIAU BOI 
KOTUOTI OLIMPIADĄ

I» 
I Valstybės departamento' kal-^ 
bėtojas trečiadienį pareiškė, kad: 

j JAV ryžtasi tolimesniam olim-! 
i piados Maskvoje boikotui, nežiū-i 
* rint priešingų balsų iš kai kurių 
j sportiųinkų bei kai kurių sporto;
organizacijų. Boikotą remia 50 
kitų valstybių vyriausybės, ne-.

i žiūrint, kad ir jose yra keliamos^ 
nuotaikos prieš boiko'tą. JAV ir; 
kitų .50 tautų vyriausybės ji 
Maskvos olimpiadą nesiųs savo 
oficialių grupių, o savo iniciaty
va vyksiančių nerems.

Boikotui pritaria Amerikos 
Senatas ir Atstovų Rūmai, ta
čiau, UPI surinktomis žiniomis, 
jis nėra populiarus sportininkų 
sluoksniuose. Respublikonų kan
didatas į Baltuosius Rūmus tre
čiadienį pareiškę pritarimą boi
kotui, tačiau jis įžvelgia giles
nes pasekmes ir nepataria ruošti 
olimpinių žaidimų Los Angeles 
mieste 1984 metais.

Nartui, Ž«m« — Pardavimui Namai, Žam4 — Pardavimai
REAL ESTATE FOR SAL* | REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM ’ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS. ,?

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, IU. TeL Virginia 7'7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
v.

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

1

SUMAŽINO MAISTO 
KAINAS

A&P maisto krautuvių admi
nistracija paskelbė, kad nuo se- 
kaničos savaitės sumažina 200 
produktų kainas, gi Safeway 
bendrovė užsaldo kainas 190-
produktų 30-čiai dienų.

A&P krautuvės užšaldė kai
nas jau praeitą mėnesį 1,600 rū
šių prekėms. Ann Page produk- 
.tams sumažinamos kainos ne
nustatytam. terminui.

Skaitytojų Balsai

, Bučiuoju Tave, A.
Nepamiršk Tėvų žemės.”

Petras
1980-2-4 d. 

į
— Praeitais metais Anieriko- 

ę skyrybų skaičius kiek suma
žėjo.

— Marija ir Justinas Palu
binskai iš Marquette Parko į at- 

įikąįrašė:-3‘Sveikiname-Jus 
Šų/ elykų šventėmis ir linki- 
'^r 'Jįims viso geriausio Jūsų 

 

dąrbūpse ir varguose, taip pat 
ss juos nugalėti. Ta pro 
čiame $25 Naujienų pa-

f

gMsi

iš

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

linkime visiems savo klientams ir draugams

Frank’s Television & Radio, Inc.
PARDUODAM IR TAISOM

Savininkas JUOZAS BENDORAITTS

3240 So. Halsted St. CAIumet 5-7252

• 4 BUTŲ mūrinis Lemon te.
• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 

Marquette Parko rajone.
RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Tyriu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

*4514 S. Talman Avė.’ 
Tel. 927-3559

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems klientams, draugams 

ir pažįstamiems

BRIGHTOiN BAKERY
ANTANAS MACKEVIČIUS, Sav.

2457 West 46th Place Chicago, Hl. 60632 
Tėlef.r Virginia 7-1250

8359 So. Saginaw Chicago, Ill. 60617
Tel. 734-3400

čiau te WWrhUs.' Dei •

— Euroniečiai kaltina turkus 
herojino prekyba .V., Europoję;

— Infliacija nuo j946 rhetų 
nebuvo' tokia stipri, ikokiA ji yrį 
šiandien- 

derį sumoje $50, iš kurių prašau -
; ‘-atskaityti metinei prenumeratai,

.— Dr. K. Bobelis, VLlko pir'$2 už kalendorių 
mininkas, pakviestas kalbėti spaudos labui. ; 
Agnerikos Lietuvių Tarybos St. — 
Petersburg© skyriaus susirinki
me balandžio 15 d. 3 vai. popiet 
Lietuvių klube. Kviečiami na-

: riai ir svečiai. -. .. į

'—Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus pranešė, kad tauto- 
dąįlės žinovė Helen Pius rodys 
kaip dažomi ir dekoruojami lie-

tuviški margučiai dviejose TV-5- 
programose “Kidding Around”

12 vali 
vddudiėriį ' iri sekmadienį, balan
džio 6 dĮb"7:«Š) įvat'-vak. <Jai asis
tuos 9 m. Onutę -Maluskaitė ir 
13 m. Danielius Baer solistės Gę 
novaitės Giedraitięrtės-anūkai, ?

• SPECIALI NUOLAI 
DA PRISTAČIUS/ šį ; SKREBĮ

Gerbiamieji!

Siunčiu TąĮnstoms Money or-

o likutis —

. Linkiu laikytis stipriai ir ne
išsigąsti frontininkų bei tiltų

yra, buvo ir btis vienas iš geriau* 
siu ir teisingiausių laikraščių. :

Pas mus buvo sakoma, kad 
jei iŠ žemo luomo pasidarė ponu; 
tai neik^ pro tokį be lazdos n< 
pro< šalį. Ir štai šiandien tai ma| 
tome savo akimis.

. Pąstebėjau, .ka$£. pręrųimerata 
baigiasi, tai ir kad ne-

- ‘jyiąskvM? skelbia-? kad Iraž- 
iž koks amerilrieti^.jRoijerti Af- 
ganistąųę perjjęgo.pąs

.; 16 valdžiąJr pasakoja aijįe ardė* 
rikiečių ' veiklą - ■ Afganistane;- 

; Amerikiečiai nelipo j apier f j ękį 
R. Lee, t^kįo Kabule n^b^iyp.

j ’ —: Buvęs JAV prez. -hichard 
jNiksonas, Jbiritains .pareiškė,tk.ąd 
savo, laiką jis pašvęs ūžšiėnio 
pblitik’os reikalams studijuoti.

ięnį, balan-
laiko įr, rajalcį eikvoti.,

■ "Linkiu kuo geriausios sėkmės^ 
bei ištvermės šiuo sunkiu mo- 

-mentu. '. -: . J U? L------- -—

.į .yįęępreaįdenjąs... MęndaĮe 
nepątenkintas bet 'kokiais kom- 
proihfeais dėl kelionės į Mask
vos olimpiądą. i į/ .]

— Kas dar neužpildė gyVfen-; 
tojų surašymo blankos (Cen- 
sus), tai privalo ją užpildyti irĮ

V-

ZK. JT UvlUSS, J

Rockford,' Illinois:

pasiųsti galimai anksčiau.

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

REALTY GROUP

We’H help you make the right move.

J Ei GALVOJATE
PIRKTI AR PARDUOTI, 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti j mūsų įstaigą. * ' 

Mes visuomet pasiruošę 
jums patirnautii 

Mes priklausome MLS 
i’ ir turime kompiuterį.

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

■ ’tėfį^67-0600
V i independently owned and operated

72nd & CALIFORNIA
10% INTEREST 1 ■

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

Kreiptis: J
A. L A U R Al T I S • 

4445 So. ASHLAND AVB^ 
523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai; durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
' ir visa kita.

FETINGiS CONSTRUCTION . 
7152 So. Kedxie Avenue • 

Tel. 778-8166 arba 776-85Q5 •

rv «* - z < • ,
Laikrodžiai ir brangenybė*

Pardavimas ir Taisymas
2646 West 89th Streit / 

' T«L REpublic 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avė. 
Chicago, I1L 60632. Tel. YA 7-59W;

M. i i M K U S

r’’ '-ĮfL - .4n'--k —~ - -
SIUNTINIAI Į LIETUVA

MARUA NORETKTEVą

2W8 We»t Ifth St, CMcaco, HL 90629 • Td. WA M7§1 
Dideli* paiirinklm** gero* rūšie* įvairių prekig.

MAISTAS b EUROPOS SANDtLIŲ

.UOUIIIM,

. TECHNIKO ŽODIS

Jonaitis savo darbovietėje- 
sprendė įvairius techniškus klaii 
simus su savo bendradarbiu id 
klausė: ;

— Jei jūs iš Bostono telefo- 
nuotumėte į Kaliforniją, o už 
200 pėdų stovėtų žmogus, tai 
kuris iš jų pirmas išgirstų jūsų

6 year old 2 flat with 3 bedroom 
'apartments. Priced in 70’s.

Owner wants fast sale.
CASTLE REALTY — 581-0585

HELP WANTED — FEMALE ' 
Darbininkių .-reikia

Notary Public
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewcod. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimini y 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kiloki blankai.

4

1 Cosmos Parcels Express Corp,
> MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
! 2501 W. 6 9th St, Chicago, DL 60629. — TeL WA 1-2717

**

j LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
draugams ir pažįstamiems

BUD’S REAL ESTATE

BALYS BUDRAITIS, sav.
ši ištaiga tarpininkauja perkant - parduodant namus. Pa
geidaujant suranda butų nuomininkus be atskiro mokės- 

flo. Išrūpina visų rūšių apdraudas.

6600 S. Pulaski Rd. Tel. 767-0600
Chicago, m. 60629

' t • *

Mudu priėjome išvados, -kad 
pirmasis balsą išgirstų telefonui 
nes elektros signalai skrenda žai 
bo greitumu, daug greičiau už 
garsą. Vakare Jonaitis norėjo 
patikrinti savo žmonos žinojimą 
ir davė jai tą patį klausimai 
Žmona tuoj pat visai teisinga-i 
atsakė.

— Kodėl tu taip galvoji? 
klausė nustebęs vyras, žmona 
atsakė: ' •' x : ;

— Todėl, kad Kalifornijoj lai* 
krodis eina tris valandas 
čiau...

Juozo šmotelio
ATSIMINIMŲ

anks-

Graži, lengvai skaitoma ir 
įddmi 250 puslapių knyga, su
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Autoriaus adresas:
7114 S. Campbell Avė.
Chicago, IL 60629

Knygos kaina — 5 doleriai.

bdj 
kia

4A PEIKIMĄ MO- 
Ji’tekoję pageidaujamų ir 

* ",t'i i. jjggj-y gamy- 
teikia, bet rei- 

.ikalbfcti angliškai.
Kreiptis iki- i vai. popiet.

Tel. 243:8826 , V 
KRUEGER SAUSAGE CO. 

1237 W. Fulton St. •'

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphense 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis j 
formomis.

Knyga su formomis gauna. I 
1739 South Halsted St., Chica-I 
ma Naujienų administracijoje, 
go, ILL. 60608. Kaina $3.00. ,

k

HOMEOWNERS POLICY
F. lapelis, Agent 
3208>/ž W. 95th St 
Everg. Park, 111. 
60642, - 424-8654

Stale Fam F >re and Casually Company

ELEKTROS IR VANDEN
TIEKIO DARBAI ATLIE

KAMI SĄŽININGAI.
Telefonuokite:

.• ADVOKATŲ DRAUGIJA 
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą.
Teleforfuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal susitariu)*.

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

Chicago, BĮ- 60629

WANTED TO RENT

MOTERIS ieško buto su 2 mie
gamaisiais Marquette Parko 
apylinkėje. Skambinti 776-8371.




