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In The United States

Pirmaujantis respublikonų 
kandidatas j Baltuosius ’ 
Rūmus Ronald Reagan.

Chicago, Ill. — Trečiadienis, Wednesday, April 23, 1980

STUDENTAI GALI ISZ

madienį čia lankėsi rinkiminės 
kampanijos tikslais pirmaujan
tis respublikonų, kandidatas į 
Baltuosius Rūmus Ronald Rea
gan. Paskutiniu metu jis platina 
savo rinkiminę platformą. Įdo
mu, kad .jj- aplankė senatorius 
Jacob K. Javits,-žinomas libe
ralas iš New.Yorkd, jau pensijos 
amžiaus, bet dar kandidatuojąs 
j Senatą penktam terminui. Jų

susitikimas buvo draugiškas, 
prie pusryčių stalo. Nutarta, kad 
Reagano rėmėjai New Yorke ne
kliudys senatoriaus nominacijai 
sekančiam terminui, gi senato
rius Javits rems Reagand kandi
datūrą į Baltuosius Rūmus. Pa
liesti taip pat JAV ekonominiai 
klausimai ir federalinės valdžios 
New Yorko miestui pagalbos rei
kalai. Politiniai žinovai susitiki
mą ir draugiškus pokalbius lai
ko labai reikšmingais.

Praeitą savaitę buvęs Kalifor
nijos gubernatorius R. Reaganas 
bei jo rėmėjai sudarė 68 žinovų 
grupę teikti patarimus užsienio' 
politikos, ekonomijos ir krašto 
saugumo reikalais, tačiau i ją 
nepakviesti buvęs prezidentas 
Gerald R. Fordas ir buvęs Vals- 
fybės sekretorius “Henry Kisin- 

.gėris. Apie pastarąjį_Reaganas 
sp mirtos-atstovams pareiškė, ka d 
jį laiko savo draugu, bet 68 są
rašas jau užbaigtas.

U.S. News & World Report 
praneša, kad jau dabar yra aiš
ku, kad respublikonų prezidenti
niu kandidatu bus Ro'nald Rea
gan. Patarėjai nori, kad konven
cijos delegatai turėtų balsą nu
spręsti, ką parinkti viceprezi
dentu. t (

ADENAS, P. Jemenas. — Pir
madienį atsistatydino Pietų Je
meno prezidentas Abdel Fattah 
Ismail. Jo vielą užėmė buvęs 
premjeras ir švietimo vadovas 
Ali Nasser Mohammed.

Adeno radijo pranešimu, pre
zidento sveikata neleido jam at
likti prezidento pareigų. Tačiau 
politiniai stebėtojai Kaire ir Bei
rute tvirtina, kad prez. Ismailas 
nukrypo nuo generalinės linijos, 
norėdamas gerų santykių su 
Saudi Arabija, kurią lankė Pietų 
Jemeno užsienio 
teris ir jis pats 
užilgo lankytis.

P. Jemenas 
marksistų dominuojama valsty
bė Artimuose Rytuose, strategi
niame Persų įlankos pakraštyje.

Naujasis prezidentas Moham
med yra tvirtų ryšių su Sovietų 
Sąjunga šalininkas, gi Saudi 
Arabija yra griežtai nusistačiu
si jirieš komunizmą.

Kiti šaltiniai teigia, kad Mo
hammed- siekia -gercsniiL santy-
kių su Saudi Arabija Ir šiaurės 
Jemenu.

— Labai pablogėjusi Jugosla
vijos prezidento sveikata. Gydy- 
tojai kraujavimo nesustabdė.

— Zimbabvėje (Rodezijoje) 
nauja valdžia išleido iš kalėji
mo 9,000 kalinių.
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NUTRAUKĖ PREKYBA SU IRANU
• EUROPOS MINTSTERIAI POSĖDŽIAVO LONDONE,

REIKALAUJĄ IŠLEISTI AMERIKIEČIUS 
reikalų ministerial pradžioje 
rėjo susirinkti Briuselyje, vėliau
posėdžių vieta buvo paskirta

tu-MELBOURNE, Australija. — 
Australijos premjeras pareiškė, 
kad nuo pirmadienio Australijos 
vyriausybė nutraukė visus pre- Šveicarijoje, Zurich© viešbutyje, 
kybinius ryšius .su Iranu, kol 
Irano vyriausybė nepaleis ame
rikiečių, laikomų Amerikos am
basadoje Teherane. Pirmoji vi
sus prekybinius ryšius nutraukė 
Japonija, o 
Australija.

Australijos 
mavcf ne tik 
bet informavo'Ir Washingtona. 
Kol Amerikos diplomatai ir am
basados tarnautojai nebus išleis
ti, Auštralija nieko neparduos 
Iranui ir nieko nepirks iš jo.

MiNISTERTAI SUSI
RINKO LONDONE

Europos valstybių užsienio

dabar ją pasekė

vyriausybė infor- 
Irano vyriausybę,

Į KALENDORIUS
Balandžio 25: Elena, Jurgis* 

PatolėĮ. jT^Utgali^ DaugaęĄfaš,

Saulė teka 5, leidžiasi 6:39.
Oras šiltas,.Ik.

bet jie suskrido į Londoną ir ten 
pradėjo pasitarimus apie santy
kius su Iranu,

Pasitarime paaiškėjo, kad bri
tu vyriausybė nutarė sumažinti 
diplomatinius santykius su Ira
nu. Britu ambasadorius antra
dienio rvta išskrido iš Irano. 
Britai neatnaujins prekybos ry-1 
šių su Iranu, kol Ameriko’s am
basados tarnautojai tebebus lai
komi ambasados rūsyje ir jiems 
nebus leidžiama išvažiuoti. Lai
kinai britų ambasadoje pasiliks 
vienas tarnautojas i ambasados 
rūmams prižiūrėti.

IRANAS NEPARDUOS 
NAFTOS JAPONAMS

Japonams atsisakius mokėti 
pustrečio dolerio daugiau už mi
neralinio aliejaus (naftos) stati
nę, Irand vyriausybė visai su
stabdė naftos pardavimą Japo
nijai Japonų vyriausybė tvirti
na, kad toks sauvališkas kainų 
kėlimas japonams nepriimtinas. 
Dėl kainų reikia tartis ir susi
tarti, bet negalima kainų pri
mesti Jeigu Japonija gali naf- 
tos- kitur pigiau^nūsipirktl lai 
jai nėra reikalo mokėti pustre
čio dolerio brangiau.

Australija, praeitais metais

AMERIKIEČIUS
TEHERANE SUIMTIEMS AMERIKIEČIAMS

GRESIA DIDELIS PAVOJUS

progos paspausti jo ranką ir pa
sikalbėti apie jo nuotaikas sve
timų žmonių priežiūroje. Ponia 
Timm turėjo progos susitikti su 
savo vaiku, bet kiti amerikie
čiai neturėjo progos panašiam 
pasimatymui.

Buvo pasklidęs gandas, kad

KAIRAS, Egiptas. — Prezi
dento Bani Sadr vyriausybė, ne
pajėgianti daryti nė vieno sava
rankiško žingsnio, mato, kad 
mulos ChomeinicJ politika veda 
visą kraštą į didžiausią pavojų.' 
Nei dabartinė vyriausybė, nei 
krašto gyventojų dauguma ne
pritaria dabartinei Chomeinio j pats mula Chomeini ją priim- 
prosovietinei politikai. Jeigu vy- siąs ir su ja pasikalbėsiąs. Buvo 

i riausybė leis kraštą valdyti mu- pasakojama, kad ji, nusilenkusi 
i lai Chomeini, tai krašte prasi- 
j dės suirutė. Sovietų Sąjunga jau 
’ dabar turi didelės įtakos Irane, 

o vyriausybės narių tarpe yra 
d Mokas skaičius žmonių, kurie 
pritartų demokratinei santvar-

( kai.
' Prezidentui Bani Sadr aišku, 
[kad JAV padėtų dabartinei vy
riausybei sustiprėti, jeigu išleis- numi ji prabuvo' 15 minutes, 
tų suimtus amerikiečius. Jam 7 ' _ _ ....... ..

ir atsiklaupusi prieš mulą, pra
šysianti, kad josios sūnų paleis
tų. Chomeinis galėtų jį paleisti 
ir leisti jam išvažiuoti. Bet visi 
šie spėliojimai nepasitvirtino.

Kol ji kalbėjosi su sūnumi, ta
me pačiame kambaryje buvo 
keli studentai, bet jie leido mo
tinai kalbėti su sūnumi. Su sii-

rĖkago'sT’tri'erė Jane Ryme labai-nepatenkinta patarėjo 
Michael I. Brady atsistatydinimu ir yra pasiruošusi 

liudyti prisiekusiųjų teismui.

JANE BYRNE PASIRUOŠUSI LIUDYTI 
PRISIEKUSIŲJŲ TEISMUI

ATSISTATYDINO POLICIJOS VIRŠININKO PAVADUO
TOJAS MICHAEL BRADY IR WILLIAM GRIFFIN

CHICAGO, Ill. - — Chicago® ko negavo nė vieno cento, nepa
metė J, Ryrne,-išgirdusi_ apie siėmė nė vienęf cento, kad j i tik-
įtakingų policijos tarnautojų tai norėjusi įvesti geresnę tvar- 
pasitraukimą iš pareigų, antra- ką Chicagoje ir todėl nieko ne- 
dienj pareiškė, kad ji yra pasi
ruošusi liudyti prisiekusiųjų 
teisme. Praeitą savaitę buvo at
leisti 51 policijos tarnautojas. 
Atleistieji tvirtino, kad naujai 
paskirtas policijos vadas turi tu
rėti ryšių su Chicagos sukčiais, 
darančiais įtakos į miesto savi
valdybės reikalus. Pirmadienio 
vakarą atsistatydino du aukšti 
policijos pareigūnai. Pirmiausia 
atsistatydinimo pareiškimą įtei
kė Michael Brady{ Chicagos po
licijos viršininko pavaduotojas.

Iranui pardavė maisto už $120 
milijonų. Be to, pardavė Įvairių 
kitu prekių už 12 milijonų dole- 
rių. Tai neperdidelė suma, bet 
Australija vis vien šią prekybą 
nutraukė.

BENDROJI RINKA 
SPAUS IRANĄ

Londonan suskridę Bendrosios 
rinkos valstybių užsienio reika
lų ministerial nutarė tuojau su
mažinti diplo'matinius santykius 
su Iranu. Užsienio reikalų mi
nisterial atšauks savo atstovus 
iš Teherano ir pareikalaus pa
leisti suimtus amerikiečius. Tuo 
pačiu melu suvaržys iraniečiams
vizas važinėti Europos valsty->Jis visą laiką glaudžiai bendra- 
bėmis.

Antroji fazė bus gegužės 15 d. 
Iki gegužės 15 d. visi Amerikos 
diplomatai privalės būti paleis
ti. Jeigu iki los datos amerikie
čiai nebus paleisti, tai Londone 
susirinkusios valstybės imsis 
g r i e ž tesnių priemonių prieš ' ir William Griffin, 
Iraną.

Pradžioje Prancūzija nenorė
jo prisidėfi prie Šių Europos 
valstybių nutarimo, liet vėliau, 
kai buvo nustatyta gegužės 15 d„ 
tai prancūzai sutiko. prisidėti 
prie Londono nutarimo.

IRANO VALDŽIA LABAI 
SUSIRŪPINUSI

bet ambasadoje ji buvo išlaikyta 
6 valandas. Visa~laika~štu<Ieh(ai 
ją klausinėjo apie Įvairiausius 
dalykus. Tnjg pačioje ambnsmlo- 

Pana-’je jai davė pietus, o vėliau dar 
' toliau klausinėjo.

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Carteris, gavęs vėliau
sias žinias iš Irano, yra susirū
pinęs suimtų amerikiečių liki- 

ir laukti tolimesnių pa-.! mu. JAV, Japonijos ir kitų vals
tybių reikalavimai paleisti suim
tuosius gali sukelti nerimą visa-

aišku, kad Iranas privalo atiduo
ti suimtuosius ir atstatyti san- 
tykius su JAY7 ir kitomis lai-svo- 
jo pasaulio valstybėmis.
šiai galvoja užsienio reikalų mi- 
nisteris Sadeg Golbzadė, bet jis 
keičia savo nuomonę mulos Cho
meini naudai. Pastarasis iš viso 
nenori išleisti Amerikos diplo
matų i 
sėkmių.

Ponia Barbara Timm pirma
dienį turėjo progos pasimatyti nie krašte ir privesti prie naujų 
su savo sūnumi Kevin Mermen- nesutarimų. Studentų grupė, sa- 
ing. Jis buvo JAV marinas, pa- vo žinioje turinti suimtuosius, 
skirtas saugoti Amerikos amba- gali amerikiečius išžudyti ir 
sada nuo įsibrovėlių. Kiti mari- dingti.

bijanti. Ji yra pasiruošusi pri-Į 
siekti ir liudyti prisiekusiųjų 
teismui ir pasakyti visą teisybę.

Policijos vadas Brzeczek iš 
Floridos pareiškė, kad jis visą 
laiką veda užrašus. Ten ji pažy
mi kiekvieną svarbesnį pasitari-

nai buvo išleisti, tuo tarpu josios 
j sūnus, sugyventas su pirmuoju 
vyru, dar tebelaikomas Ameri
kos ambasados rūsyje.

Motina turėjo progos pasikal
bėti su juo 15 minutes. Pasikal
bėjimą sekė sargai, studentai 

; komunistai. Sūnus motinai pa-

Prezidentas abejoja, ar jis ga
lėsiąs ilgiau laukti. Prezidentas 
nori pirma išlaisvinti amerikie
čius, negu Irane prasidėsianti 
suirutė.

— Kinija jau paruošė įstaty
mo projektą, kuriuo būtų už-

mą ir gautas žinias. Policijos va- ’ reiškė, kad areštas Amerikos ( draustos ‘"bereikalingos disku- 
das pareiškė, kad jis sutinka - ambasadoje jį sustiprino, Įdiegė j sijos”.
Įteikti prisiekusiųjų teismui vi-! pasiryžimo toliau kovoti ir ginti ‘ 
sus savo užrašus ir samprotavi- Ameriką. Mc’tina buvo paruošta, 
mus apie policijoje padarytas jkgali pasakoti ir apie ką ji
pakaitas.

SUDARYS NAFTOS 
ATSARGAS

WASIIINGTON (AP).—Ener
gijos sekretorius ('.baries W. 
Duncan pirmadienį pareiškė, 
kad Amerika sudalinęs strate
gines degalų atsargas, kurios 
1989 metais sieks 750 milijonų 
statinaičių ribą. Dabar rezerve 
yra 92 milijonai statinaičių. Nu
matoma pripildyti druskos ka
syklų kavernas Louisiana ir 
Texas valstijose.

Nors kadaise Saudi Arabija 
siūlė sudaryti degalų atsargas, 
bet dabar pagrasino sumažinti 
naftos produkciją, jei Amerika 
sudarinės degalų atsargas. Re
zervas numatytas panaudoti lik 
bėdos atveju, jei naftos impor
tas susitrukdytų.

visai negali kalbėti.
Marinas Kevin Ilennening yra 

tik 20 metu amžiaus, bet moti
na labai patenkinta, kad turėjo

— Omanas ir Kenija sutikd 
leisti amerikiečiams įsteigti ka
ro bazes savo pakraščiuose.

Pietų Jemene aiškiai ma
žėja komunistų įtaka.

Merė Jane Byrne labai pasi- žiuoti į Maskvos olh'npiadą . Jis

į Jituojhn pareiškė, kad ji iš nie- įsiverš j svetini as.vfthfybeš.

«— Buvęs prez’dcntas Nikso- 
nas Prancūzijoje pritaria prezi-

darbiavo su policijos vadu, liet 
praeitą savaitę padarytos pakai
tos jį paveikė ir jis nutarė pasi
traukti. Vakare jis padarė pa
reiškimą spaudai ir aiškiai pa
sakė, kad jis nepasitiki mere J. 
Byrne. Maždaug taip pasisakė 

pareiškęs 
I nepasitikėjimą mere.

PROKURORAS TYRI
NĖS REIKALĄ

Prokuroras B. Carey tuojau 
susižinojo’ su atsistatydinusiais 
pareigūnais ir paprašė, kad jie 

(sutiktų liudyti < prisiekusiųjų 
I leismūi. Kaip Michael Brady, 
1 taip ir Griffin sutiko liudyti 

TEHERANAS, Tranas.— De- Į prisiekusių jų teismui, kuris tu- 
vynių valstybių nutarimas su- į rėtų išnagrinėti Chicagoje vyks 
mažinti santykius su Teherano j tantį skandalą. Policininkai yra 
vyriausybe ir imtis griežtesnių {įsitikinę, kad mafijos nariai per 
priemonių prięš Iraną, jeigu iki 1 pirmą warda kelią koją į Chi- 
gegužės 15 d, nepaleis 50 Ame- cagos miesto savivaldybę. Tuo 
^ikos diplomatų,- labai paveikė, reikalu jau.pradėtas Jyrinėjimas. denio Cūrterio nūfariftiui' neva- 
Irand vyriausybės narius. Bijo- : •.
ma, kad maistų stoka nepaveik? .piktino šiais" atsistatydinimais, manrt,'kad Maskw* daugiau.no- 
tų .krašto-gyventojų

Sefialorins Barry Goldwater tvirtina, kad vyresnio 
amžiaus žmonėms turėtų būti galimybės uždirbti 

daugiai! pinigu, j u neužkraunant mokesčiais.'
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėet. BCvIAS NEKIMAYIOrUŠ ’’

bendrakeleiviui autobusų stoty- 
ie-.

— Tai yra mano duktė...
— Labai atsiprašau. Aš visai 

nežinojau, kad jūs esate mer-‘ 
gaitės tėvas.

— Liaukią užkabinėjęs ir įžei-t : “ ------ *
lOcizAin niicfftffOC | dūlėjęs nepažįstamus ^asmenis,

hlibyij ui IvbliOJv pdblu^vS * Aš esu mergaitės nxjjiha, o ne

Juu artėja vasario mėnuo, ku / Jūs jam užbrauki! kokiu rimbu, 
Kad jis greičiau patiestu kojas. 

Sudiev, dėdyt, baigiu rašyti, — 
BALFe linkėjimu visiems. 
Atsięski pusmaišį biskvitu 
Arba įdėk dėžutę kem.

Gyvenki sveikas šimtą metę 
Ir visada bagotas lik.
Nesiysk nei kelniy, nei čebaty, 
Tiktai vis Camel pavaryk.

Įdėk ir milko sudžiovinto, 
Ir čyz, ir šokolado plytą. 
Ir dar uždėk ant viso šito,

* f Dėduli miels, afidevita.

Ir pasakyk, kad Straton bilię 
Greičiau pravestu pens Trumėnas. 
Sudiev. Tave vis tebemyliu — 

Hanau DP Camp sūnėnas.

D. JUOZAPAVIČIŪTĖ 
C-TŽ” 13 nr.)

tėv s.

j EENbRUOMENININKAI
TEISME

mus kiekviename lietuvyje. Kai 
kurie iš mūsų turėjo progą per
gyventi Eeaivių tautos žingsnius 
į subrendimą, bet dauguma per
gyveno Šio subrendimo suvar
žymą. Dėl įvairių priežasčių ne
daug kas yra žinoma apie tą 
pereinamą laikotarpį, kai lietu
viai ieškojo naujos laikinos pa
stogės • bet kokiame pasaulio

• krašte. Jaunimas sužinojo apie 
savo tėvų istorijas iš jų pasako
jimų. Taip pat galima daugiau!' 
sužinoti apie aną laikotarpį per- j 
žiūrint žurnalus, kurie buvo iš
leisti išeivijoje. Rašytojas Aloy
zas Baronas įdomiai išreiškėį 
pergyvenimus “Laiške dėdei”, j 
kuris buvo išspausdintas “Stu-| 
dentų Dienose*’ 1948 m. liepos; 
mėnesį. Sugrįžkime į tuos laikus, 
kai daugybė lietuvių, sovietų 
guili iš savo krašto, klajojo 
pasaulį.

ls

KAS TIK GYVAS SPEKU-
LŪOJA, — SPEKULIACIJA

MADOJE

C Du bcnruomenininkai — til
tų statybos šalininkas ir priešin 
gas bet kokiems ryšiams su Lie
tuvos okupantu ar jo agentais, 
ilgai ginčrosi. ir atsidūrė teisme. 
Teisėrui išklausus, ką vienas ir 
kitas turėjo pasakyti, pareiškė:

— Tas visas reikalas gali būti 
geruoju išspręstas. Politika ro
do, kad greitai tiltų statyba bus 
visai nęaktuali. Paduokite vie
nas kitam rankas ir pasakyki
te vienas kitam gerą žodį.

Patriotinio nusistatymo bend 
ruomcnininkas ištiesė ranką 
sakė:

— Linkiu tau to paties, ko 
linki man.

— Matai, ponas teisėjau, 
sakė tiltininkas, — jis vėl pra
deda. ..

is- 
po'

LAIŠKAS DĖDEI
«r r

Suvalgęs vieną sūrią silkę, 
Ir vyšnios laoą užsirūkęs, 
Su BALFo švarku užsivilkęs, 
Metuos Naujuos sveiks, dėde, būki!

Tave aš sveikinu iš krajaus 
Ir brolėnus abu iš tolo. 
Gal Tie kur beisbolą sau groja, 
Išgėrę bonką Coca-Cola.

Tu, dėde, strytkariu pardūmęs 
Iš fabriko namo pas pačią. 
Užtraukęs gerą Camel dūmą, 
Skaitai "Ameriką" pas pečiu.

O čia mes minim Straton biliy, 
Kanada, Kuba, Sao-Paulo, — 
Visvien, į peklą ar į Čilį, 
Kad tik toliau nuo tėvo saulės.

Nors spekuliaciją okupuotos 
Lietuvos lietuviai vadina savi
tarpine pagalba, tačiau atsiran-

I da ir priešingų balsų. “Tiesos” 
skaitytojas A. Gudaitis savo laiš 
ke, tikrumoje skunde KGB, ra
šo, kad parduotuvėje Kaune spe 

; kuliuojama atsarginėmis moto- 
j ciklų dalimis. Kitame laiške 
{ skaitytojai pranešė, kad pilie- 
j čiai Sakalauskai, gyvenantys i 
j Kėdainiuose, perpard avinėj a ai- i 
Į koholinius gėrimus. Alytaus 
i miesto gyventerai rašė, kad spe- 
| kukuojama Alytaus kolūkinia- 
j me turguje
I 4<

J Vidaus reikalų ministro pava
duotojas S. Lisauskas praneša.

I jog patikrinimo metu .rnotociklų_!_. 
i ir automašinų atsarginių daliuj

i c • j parduotuvėje Kaune buvo ras-
: į ta nuslėptų prekių. Apie šiuos 

i prekybos taisyklių pažeidimus 
informuota Kauno miesto Vyk
domojo Komiteto Prekybos Vai 
dyba. Be to, surasta asmenų, ku
rie motociklu ir automašinų da- 
lis spekuliacijos tikslais supir
kinėjo Įvairiuose šalies miestuo
se. Už smulkiąją spekuliaciją jie 
patraukti administracinėn atsa
komybėn. * * *

MODERNIOS MADOS

ir

tu

parašyti apie savo šeimą. Algiu
kas taip parašė.

Aš turiu 11 broliukų ir sesu-

— Maiki, šiandien kalbėkim 
apie priešus. Ar tu žinai kas prie 
šas?

* — Žinau, Tėve; priešas yra 
{toks asmuo, kuris,priešinasi ki- 
{tam asmeniui, jo paižvalgai ir 

Montessori mokyklos baigia-l veikimuj; be neap.
moji klasė gavo namų darbą —Įkenįja kito; kuris pavaizduoja,

DARBŠTUS TĖVAS

kad jo akiratis geriaušis, o kitų puslapius pažiūrėjo, ir 
blogiausis.

— Iš dalies, Maiki. taip, bet
čių. Mano tė\ elis dar nusimano t^oyėje priešo reikšmė giles-
vandentiekio ir staliaus darbuo
se...

Jūs kalbat kaip atomas veikia, — 
Ar Brooklyną iškart patiestu, k. 
0 mes, kaip pragyventi reikia 
Per dien su pora gramu sviesto.

Jūs kaJbat: "Šur, pakilti gali 
Ir be žmogaus aeroplanas".
0 mes tai vis apie Maršalį 
Ir rusu keikiamą jo planą.

Kai jūs nueinat į saliūną 
Ir geriat viskį arba alų, 
Mes keikiam Juozapą Staliūną, 
Kad jis greičiau kur gautu galą.

Na, taip ir stumiam biednas dienas 
Germanijoj čia tarp germanu.
Ir netikim, kad yr nevienas 
Pasauly kumpis ar šampanas.

Ir netikim, kad žmonės turi
Ir apsiklot, ir pasitiesti,

__ Ir kada nori valgo sūri-----------------
Ir kada nori tepa sviestą.

Ir taip kas naktį mes sapnuojam, — 
Mes ubagai amerikonus, — 
Kad automobiliais važiuojam 
Ir valgom gaidžius, ir bekonus.

Na, o kaip gi laikos draugas Bimba, 
Kaip jam meluot lig šio?*1 klojas?

Į — Ot atėjo laikai! Tik pažiū-
vyras via tiek senas, kiek jis!man patinka —patvirtina mano 
jaučiasi prieš pusryčius, o mo-Ubpinnpc Daž™ 
teris — kiek j f atrodo.

O Pakankamai išauklėtu as
meniu reikia laikyti tą. kuris už
mina ant savo numestos nuorū
kos, kad ji nepradeginti! kilimo.

e Žinovai tvirtina, kad blon
dines giria tie vyrai, kurie yra 
vedę brunetas.

e Tragedi ja yra. kai Kaliforni
jos gyventojas miršta Floridoje, 
nes biznieriai ją išpopuFarino 
daugiau, negu gam/a.

e Moterys labai gražiai pa
puošia savo g-mtadienio tortą, 
tik jo aritmetika -buna pasibai
sėtina: dalis žvakučių turėtų 
degti iš abie;ų galų.

t* Mon'e šori mokyklos mo 
kvt'i’a aiškino vaikams apie ko 
lektyvirį gyvenimą, bet vaikai

Guvus Vincuką^

Į rėkite | ten stovinčią mergaite: 
ilgos kelnės, trumpi plaukai, ba
teliai žemais kulnimis, užsidėjus: 
baskų kepuratę. Tiesiog sunku 
pasakyti, ar tai berniukas, ar 
mergaitė. Ką tu į tai pasakysi, 
mielasis pone? — sakė keleivis

kad — Tavo pamokslėlis, Tėve, j
* • patvirtina mano

jaučiasi pries pusryčius, o mo- j abejones. Dažnai pagalvodavau,

Ml^hį 
mc _' ’ < <$S*S' < (

ncs’ip-a'o.
jiems taip paaiškino: “Man at
bodo. kad kolektyvinis gyveni
mas vrg i^iin atlaikų dėžė — 
* on viskas telpa”-

■e ' * 3 < • L

A KanHida'as pfEtMo t,urėti 
tris kepures: vieną į rin-, 
kiminę kampan’ją. ’Mėną pri
dengti galvą ir pio vieną kalbėti.

e Teologams sunku išaiškin- 
į ti. kas atitinka.. misifonkriui. 
į e-ančiam pakeliui i danrų, bet 

suvalgytam einančių
į į pragarą. : rA

Mnrin bangos šoki lange. - ’. ftl.
• . ^karVėjai kclurl.: - , .. .....

- - - M . *’* #• •* - -* v XT " *- y ’ r - £ _bi<iusk..sju-re»< unc -
nenaruzele pamaryr

SA

VerJ. kol ji jį 41a sugauna. Kot jis
< ja sekioja, nebūna
J pratimu. Jie atsiranda, kpi rt%- 
i,. -1| tens pagauna vvra.

Pasikalbėjimas 
Naikia 
su Tėvu

kaip vyras su pačia, guli Nau
jienos. Juodu nerodo juokio 
pykčio, jokios neapykantos, nors 
jų puslapiai pamarginti vienas 
antrą badančiais žodžiais. Vei
ziu kas bus, kad kostumeris pa
ims. Veikiai atėjo daili ponia, 
paėmė Naujienas, praskleidusi 

įsidėjo 
sau į krepšį; paėmė Draugą t 
prasleidusi pažiūrėjo ir įsidėjęs 
į krepšį. “A-ha”, pagalvojau: ■ 
“tie laikraščiai susipiaus!’’ Bet 
nesusipiovė! Krepšyje gulėjo 
ant viens antro, kaip vyras su 
pačia. . -

Taip aš ir padariau išvadą 
kad nėra prasmės rašyti piktas 
apžvalgas.

Nuėjau į knygų parduotuvę 
kur daug laikraščių guli šalia 
viens kito ir jie nesipyksta, nors“ 
visi išmarginti užgauliais vien 
kitam žodžiais. - v

Kam tokių užgauliojimų rei
kia?

Niekam!
Taigi, ponai apžvalgininkai: 

jei skaitysit šį Maikio su Tėvu 
kitu * Prikalbėjimą, pakluskit vedum 

j ir rašykit tokias apžvalgas, ku- 
| rios negadintų, bet palinksmin- 

skaitytojų nuotaikas.
P a e | Tegul taip būna.

nė. Ji pritaikoma plačiau. Saky
sim: tu žiūri pro langą norėda
mas matyti kas darosi lauke, o 

i kitas žiuri į tave iš kitos pu- 
| sės; tu eini siauru takeliu, o ki- 
j tas ateina iš kitos pusės ir judu 

susidūrėt veidas veidan; tu kai 
bi poterėlį norėdamas pagarbin 
ti Dievą, kitas ten pat pliauškia 
blevyzgas ir trukdo tavo mal- 

I1 dai; tu skaitai sau patinkamą 
laikraštį, kitas tą laikraštį pei- -j 

|kia ir dergia,, .stengdamasi, kad 
■ tu nekaitytum; tu remi *tokį vi
suomenišką veiksni, kuris tau 
atrodo geriausiu, kitas tą veiks
nį kritikuoja, niekina. Taigi, ta- j 
sai kits kitas yra tavo ir , 
kaip tu. priešas. Bet atsimink, j 

j kad ir tu ;o asmeniui esi prie- f 
šas- Tai tokia ft dar į 
priešo reikšmė.

• Socialogas pareiškė,
RAŠYTI LENGVIAU

Garsus prancūzų rašytojas 
Aleksandras Dūmas turėjo pasi-

yagai vuua vau, 

M‘kad mano įsitikinimai, mano aki
ratis, tik man vienam tinka. Ma samdęs gabių raštininkų, kurie 
no pažvalga priešą, nūn darosi J užrašinėdavo jo mintis. Kai bų- 
aiškesnė. Aš* ir savo akiračiu 1 vo išleistas šimtasis jo romanas, 
bausiuos didžiuotis. Ir priešas j žurnalistai jam suruošė banke- 
išveizd ne toks jau priešiškas. } tą, bet rašytojas neparodė iškil- 
S veiki nu tave!

— Be priešo, iMaiki, pripažin- 
kim dar kitą abjoklį — oponen
tą. šis daiktas kartais piestu at
sistoja prieš pažvalga. Kartais 
galvoji dieną ir naktį, manaisi 
esąs ant teisingo kelio, tik šmu
kšt išlenda oponentas ir sugriau j 
;a tavo galvoseną! Aš dabar

mėse jokio entuziazmo.
— Bet juk Tamsta visus tuos 

romanus parašei, tai turėtum 
džiaugtis, — sakė jam žurnalis
tas, Dumas atsakė:

— Taip, aš juos parašiau, bet 
jų neperskaičiau.. , -

Ą * *
MODERNIOSE VESTUVĖSE

— Tas jaunasis labai keistai 
atrodo vestuviniuose drabužiuo-

stengiuosi padoriai sugyventi ir 
su priešu. Tiesa pasakius — prie 
šų nė neturiu. Kai kada karče- j se. — sakė vienas vestuvių da
moje susitinku oponentą ir jei j lyvis. Kitas jam atsakė: 
smarkus — užpilu čerkutę kitą I — Tai ne jaunasis, o jaunoji, 
degtinės ir — suminkštinu. j - ----------- ;--------------------------

— Geras tavo išradimas, Tė- į 
ve. Michalkevičius dažnai pasa
kydavo: “Karščuotis nesveika”. 
Ir tikrai taip yra Tėve, ar ne
galėtum rasti būdą pertikrinti į 
oponentiška! rašančius spaudos 
apžvalgininkus, kad ir jie būtų 
tokie nuolaidūs, kaip tu; kad ir 
ue nevartotum aštrių, kaip kirvis 
žodžių, bet savo argumentus per 
ointų humorą — satyra, tai ir 
’kaitytojui ir pačiam laikraščiui • 
būtų geriau. Skaitytojas, pers-j 
kaitęs satyra perpinta apžvalgą. | 
nesusinervintu ir nemestų skai
tęs. be< pasakytu kitam, kad tas 
laikraštis skaitytinas.

-r- Tu ger^i sakai. Maiki—ban j 
dykim kreiptis j apžvalginrnktfc. j 

yhik p^tys beraščiai neturi tačp 
ksayBs nė mažiausios neapykap- 
tos. pavyzdžiui, patikrįnkim vie

*atr<5 Y)r.wgtf daftW' susfgRftMę.

Pakeliui į tėviškę užklumpa mirtis
(Skirsnelis iš Juozo Š y a i s t o knygos PETRAS 

ŠIRVOKAS, 228 psh, kaina $2.75, gaunama Naujienose)
• (Tęsinys)

‘ • f -’ . . • > i . f*

— Nieko daugiau, tik sukapot j gabalus jo Javoną 
ir išmesti šunims! Tegu sau suėda! : . i.

Petras susidomi: prieina prie jų arčiau ir -klausia:
— Kodėl taip piktai norit pasielgti su velioniu? •
— A kad jis toks nevalyvas buvo, tad ir nevertas, 

kad žmoniškai būtų palaidotas. Vis skolinosi, skolinosi, 
o atiduoti nė maž nesirūpino. Gyveno nesisaikstyda- 
mas, viską prašvilpė. Ką gi mes dabar iš jo bepešim? .

Petras susimąstė. Valandėlę patylėjęs vėl pa
klausė: .. y.

— Kiek tau skolingas?
Paskaičiavo ir atidavė. Taip antram ir trečiam. 

Vyrai buvo patenkinti. Visi pagiedojo, pasimeldė už 
mirusiojo vėlę. Moteriškė nustojo verkusi. Kitą dieną 
prideramai palaidojo velionį. Petras išjodamas paliko 
dar tai našlei pinigų prasigyvenimui. >: ;

Joja jis toliau. Vis miškas ir miškas. Joja, joja, be
jodamas pradėjo snausti. Staiga arklys smarkiai pašo
ko j salį, z Prabudęs žiūri — vilkas aprietęs arklio 
kakla.

— Nenusigąsk, — prašneko vilkas: — Žinau, kur 
joji ir ko tau reikia. Aš padėsiu ir būsiu bičiulis,’ tik 
tu palaidok mano tėvą. Geras buvo-tėvas, tad negaliu 
leisti, kad krankliai, varnos drąskytų jo lavoną ir vi
sur. būtų blaškomi jo kaulai.

Petras nusėdo nuo arklio, šiaip taip iškasė duobę 
ir sutvarkė pastipusį vilką. Užkasęs eis prie arklio. Na
gi žiūri—vilkas bebaigęs jo arklį drąskyti.

—Ak tu, prakeiktasai! Bestija nedėkingas! — su- 
r buvo bešokąs su pagaliu mušti vilką.

— Nesigailėk, — ramiai atsakė vilkas: — arklys tau 
nieko nenebūtų padėjęs. Dabar sėsk ant manęs, aš ta
ve nešiu. . A

Tas vilkas per girias, per kalnus, tiesiog, be kelio, 
nunešė jį į vieną dvarą, kur buvo trys narvspf- b tuose 
narvuose tie stebuklingieji paukščiai "VĮ^as pamokė: 
“Vienas narvas dailus, antras^,įdaile§nis? p trečias — 
dailiausias. Kai tu pįisitykosi, tai A čiupk pirmąjį nar
vą.” Petras gerai neapsižiūrėjo ir sugriebė trečiąjį 
dailiausią. Nusitvėręs mauna. Staiga suskambo - yi- 
sur varpeliai. Skubiai išbėga pats ponas.. ■ v ; - į ..'

— A, paukščius vagi? Ar tu moki gerai vogti?.
— Kai reikia, moku! ’ • • :
Kerta Petras užsimerkęs, aklai: kaip bus, taip,nes 

kitokios išeities dabar nebemato.
Panašiai atsitikdavo pulke. Pirmiau kareivių atsa

kymai būdavo: “visai taip! nieko kaip ne! negaliu žino
ti!” Dažniausiai ir lengviausiai išsisukdavo iš vadų at
sakydamas: “negaliu žinoti!” Ir štai senąjį vadą pakei
čia jaunas ir smarkus pulkininkas. Tasai iš pirmos die
nos pasako visam kareivinių aikštėje išrikiuotam pul
kui. Griežtai pasakė: “Nepakęsiu pulke žioplių ir ‘ne
galiu žinoti”! Kaip tat: mano kareiviai turi viską žinoti, 
viską mokėti ir kiekvienoj būklėj rasti išeitį!” ~

Seniai tai buvo, bet niekad nepamiršta Petras. Atsi
mena kaip šiandien. Stovi jis sargyboj prie ginklų .san
dėlio. Naktis šalta, mėnesiena. Vėjas piktas, susuka šausa 
sniegą ir visu smarkumu bloškia nepridengtan veidam 
Švilpia tas vėjas šautuvo vamzdžio viršugalyje, piktai 
mataškuoja plonos milinės skvernus. Šokinėja, trėpsi 
Petras, o šalčio šiurpuliai net kaulus aižo. Staiga kaip 
vaiduoklis atsiranda pats vadas ir klausia:

— Na, kareivi, kas pavojingiau: žaibas ar perkūnas?
— žinoma, kad perkūnas! ./
— Kodėl? . • . A.

Kai griaudžia, žmonės žegnojasi o kai žaibuo
ja — ne! ’

— Puiku! Še tau dovanų, jei toks guvus.
Švilpaudamas ir atrodo toks pat nerūpestingas, kaip 

vėjas, nulekia vadas. 0 jo saujoje - šiltas, tvinksihtis 
sidabro rublis. Pamanyti tik: visas rublis!

(Bus daugiau)

Liūtų šeima liūdi nelaisvėje

2 — Naujienos



HAMILTON, ONTARIO, KANADA JUOZAS KARIBUTAS

SLA 72 KUOPOS VEIKLA MEKSIKA NAFTOS IŠTEKLIUOSE
.’SLA, 72-osios kuopos tradk-Liė vaikas dėl ligos miršta. Šioje tra-

gegužinė įvyks šių metų liepos 
2d dieną šavanorio-kūrėjp Anta
no Padalskio gražioje sodyboje, 
Paris, Ontario. SLA 72-oji kuo
pa visuotiniame narių susirinki
me, įvykusiame š.m. kovo 8 d. 
J; Bajoraičio patalpose, vienbal
siai nutarė Šįmet ruošti geguži
nę ir iš gauto pelno įamžinti 
aįa. Antano Kalinausko vardą 
Kanados Lietuvių Fo'nde ir jo 
vardu įnešti į Kanados Lietuvių 
Fondą $100. ; . . ,.

. „Trumpai supažindinsiu šio 
djėnraščio skaitytojus, kodėl 
SkA 72-oji kuopa ryžosi prisi
minti ir pagerbti velionį A. Ka
linauską :ir jo tragišką mirtį.

Velionis' A. Kalinauskas iš pat 
jaunų dienų pasibaisėjo sovieti
nio kdmunizmo -vykdomu geno
cidu okupuotoje Lietuvoje. Ve
lionis A. Kalinauskas, nors ir gi
męs ir užaugęs. Sovietų okupuo
toje Lietuvoje, nepasidavė So
vietų veidmainiškai ir žiauriai 
politikai, liko ištikimas savo 
gimtajam kraštui — Lietuvai.

f’A. Kalinauskas buvo mobili
zuotas į sovietinę armiją ir iš
siųstas; į'Gulbino miestą Latvi; 
joje. Nepakęsdamas Sovietų 
okupanto,; pabėgo iš karinio da
linio. Kitų įkalbėtas, su,motina 
grįžo įžkarinį dalinį 1976 metų 
rugpjūčio 10 dieną. A. Kalinaus- 
kaš,] būdamas didelis patriotas 
lietuvis, susižavėjęs Retino Ka
lantos auka, , iš anksto ruošėsi 
pasekti jo pėdoinis, susideginti. 
Taip ir padarė. 1976 m. rugpjū
čio 10 d., pasitaikius tinkamam 
momentui, karių akivaizdoje 
apsipylė benzinu ir padegęs rū
bus;. sušuko ; (rusiškai): “žiūrė
kite; kaip: dega lietuvis^patrio- 
tas! —- Už. Lietuvą, už laisvę, už 
"Dievą! O; jums netarnausiu!” 
Nuvytą į ligoninę aplankė mo
tina, kuriai tarė: “Mama, dova
nokit ;už viską — aš mirsiu.,..” 
Kiekvienai motinai skauda širdį 
iri sunkiai pergyvena, kada jos

gedijoje motina dar skaudžiau 
pergyvena, kai jos sveikas sū
nus tampa I-ietuvos okupanto — 
Sovietu auka.
. Velionį A. Kalinauską nuąudė 
žiauri Sovietų okupacija. Ą. Ka
linauskas- paaukojo savo bran
giausią turtą — gyvybę už L„
tuvos laisvę, tikėjimą, Dievą. 
Jei Sovietai nebūtų okupavę Lie
tuvą ir žudę; trėriię nekaltus lie
tuvius j Sibirą vergo darbams, 
šie jaunuoliai nebūtų susidaginę 
protestuodami prieš žiaurią So
vietų okupaciją pavergtoje Lie
tuvoje.

šiam tikslui atsiekt

I

ENERGIJOS KRIZĖ į mams1 tnilžiniškų bendrovių, ku-

Tikr?, ar padirbta energijos 
krizė, kai Azijos naftos šaltiniai 
tebėrą dar neišsemti? Dėl jų

velio-Teina politinė ir ekonominė kova. 
n:o A. Kalinausko vardo įamži-į Sulėtinta alyvos produkcija ir
nimui, SLA 72-oji kuopia pla- nuolat keliamos 
tins laimėjimų bilietus lėšoms kainos, 
sutelkti. SLA 72 kuopos ruc'šia 
mos gegužinės per daugelį metų vieta 
tapo populiarios, nes iš gauto i Ne vien gazolino brangumas, 
pelno paskiria Įvairiems lietu-’bet taip pat šildymo alyvos ir Į 
viškiems reikalams. 1979 me- j elektros kainos kyla. Ką žmo- Į 
tais, iš gegužinės gauto pelno,/nės mano, kokia priežastis daro 
tautiniams kultūriniams reika-l 
lams paskyrė $222.50. Stambes
nė suma ($100) buvo paskirta 
Kanados Lietuvių Fondui, Lie
tuvos laisvės kovotojo Viktoro 
Petkaus vardo įamžinimui.

Lietuvos okupantui — Sovie
tam tokia veikla nepatinka iri 
jie per savo bernus ima šmeižti 
aktyvesnius SLA darbuotojus, o 
šlamštas “Gimtasis Kraštas” ka
binėjasi ir prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje organo “Tė
vynės”. Apie lai kitą kartą.

skystojo

žemėjeVargu, ar yra 
kur energija būtų

Patys žmonės skatina energijos 
problemas. •

Ką reikia daryti, kad būtų gą 
Įima palengvinti* energijos kri
zę? Viena aišku, palengvinti 
krizę, tai reikia rasti naujus bū
dus ir naujus šaltinius. Geriau 
taupyti, negu eikvoti energiją, 
kurios dar turimė.

Daug energijos pakaitalų bu
vo sumanyta ir. pasiūlyta. Da- 

žmo- J ’•orr. s pastangos- pažaboti vėją, 
jūros bangas, okeanų judėjimą. 
Sintetinis kuras ’ gaminamas iš 
daugelio šaltinių, net iš atma
tų. Tik įrengimai tokiai gamybai 
brangiai kainuoja. Daug dėme
sio kreipiama į saulės enerpiją 
namams apšildyti.

Mes galėtume daugiau šutau-j 
pyti energijos, pav. galima su
mažinti nuo 30 iki 40 %, nė kiek 
nepakenkiant ekonomijai. Daug 
kas dabar pamatė, kad tokia ga-

kupo

tokia 
pil

(Tęsinys)

Nemanydamas daug naujo pa- 
. matyti, nes karią čia jau teko 

buvoti, iššokęs iš autobuso, per 
minias einu j aptvertą bažnyčių 
rajoną. Nustsbimui, matau vi
sai naują pastatą. Jis yra sta
diono formos, milžiniško dydžio, 
ant viršaus — didelis kryžius. 
Kada čia buvau prieš keletą me
tų ,teko matyti, kad tos gražios 
seno’s bažnyčios krypsta į šonus, 
skyla.. Dabar uždarytos. Nežinia 
ar jas bus galima ištiesinti. 
Tam ir tas stadioniškas pasta- 

J tas ,kad pavaduotų griūnančias 
bažnyčias, kurių iwt keletas ša
limis. Palikusi viena aukštame 
kalne, nepaliesta žemės slinki
mo. Dabar tas stadionas-bažny- 
čia, kur gražiu modemišku sti
liumi įrengtas altorius, perpil
dytas maldininkais. Čia tos ma-

, tytos gatvėje iš provincijų eise-

energijos krizę?
Du pagrindiniai faktoriai yra 

šie: 1) reikalingas energijos 
kiekis dar. teikiamas, 2) kaip 
yra suvartojama energija. Dau
gelis1 kraštų priklauso nuo dide
lio alyvos, gazo anglies pareika
lavimo. Bet šie šaltiniai ilgai ne
gali aptarnauti, kiek yra parei
kalavimų. Kurią dieną pasibaigs 
ir tėkš ką nors kita naudoti, 
vietoj alyvos. Tačiau to dar ne-: Įima pagerinti insuliaciją sieno- 
atsitiko. Mokslininkai apskai- Se, lubose, languose ir nenaudo- 
čiuoja, kad dar yra pakankamai jamus kambarius uždarant. Tau 

, .1 nafta žemėje, kurios užteks ke pymas yra geras dalykas, ilgiauDrrbant pnsūaikoma Amen- liems dešimtraečiams. Jungti-1 tLauj^r pigiau kainuoja. Bet 
kos Lietuvių Tarj’bcs kongreso nių Tautų daviniais gali pritrūk 
(1979 m. Cleveiande) šūkio. -r lįsčiau. Aišku, yra dides- 
Lietuvis nepavargs kovoje už j problema, negu energijos iš- 

Lietuvc’s laisvę”. Ir šiais^ metais j te^a- kurie mažėja.

pymas yra geras dalykas, ilgiau

(1979 m. Clevelande) šūkio: 
“Lietuvis nepavargs kovoje už 
Lietuvės laisvę’’.
SLA 72-osios kuopos užsimoji
mą įamžinti velionio A. Kali
nausko vardą Kanados Lietuvių 
Fonde, patriotai lietuviai pasi
žadėjo aukomis paremti. Pirmas 
patriotas lietuvis, per pirmą So
vietų okupaciją Lietuvoje buvęs

Šiandien energijos krizės šak
nys yra pačių žmonių savanau
diškume. Ne vien galingosios 
biznio organizacijos, bet taip 
pat žmones yra savanaudiški, 
nieko nepaisydami eikvoja ener
giją ir tuos šaltinius mažina.

GERA PROGA NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
iUŽ DEŠIMT DOLERIŲ NAUJIENOS SIUN

ČIAMOS TREČDALI METIJ!
Visi lietuviai kviečiami atkreipti į Naujienas 

savo asmenišką dėmesį gerai su ėjomis susipa-

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS, NORINTIEMS

NAUJIENAS SIUNČIAME 4 MĖNESIUS 
UŽ 10 DOLERIŲ.

Nuoširdžiai kviečiame visas ir visus i plati
nimo vajaus talką!

-i

Prenumeratos pratęsimo, užsakymų, bei galimų skaitytojų 
reikalais prašoma pasinaudoti žemiau esančiomis a.įkarpomis

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
CHICAGO, IL 60608

• H anksto be-raginimo pratęsiu savo prenumeratą, taupyda
mas laiką ir mažindamas susirašinėjimo išlaidas. Priede___  dol.
Pavardė ir vardas_____________
Adresas------------------------------------- -----------------------------------

• Užsakau Naujienas kaip dovaną sava 
yra naujo skaitytojas. Priede ' dol. 
Pavardė ir vardas _____ :___ ;______________

, kuris

; suimtas, žiauriai mušamas, kad 
j prisipažintų organizavęs per
versmą prieš Sovietus ir užda
rytas Į mirčiai pasmerktųjų ka
merą, bet: prasidėjus rusų-vo
kiečių kariu,«ek’inirigai pabė
gęs iš kalėjimo Kauno mieste ir 
dabar gyvenantis Kanadoje 
Hope mieste, Antanas Kenstavi- 
čius atsiuntė $25 auką šio pro
jekto Įgyvendinimui..

Prie čekio A. Kensta^ičius at
siuntė ir lydraštį: “Juozai,, gerai 
Jūs sugalvojote, susideginusį 
a.a. Antaną Kalinauską įamžinti 
Kanados Lietuvių Fonde. Tam 
tikslui aš čia siunčiu mažą $25 
auką”. Inž. Steponas Petkus iš 
St. Catharines pažadėjo nupieš
ti paveikslą ir paaukoti šiam 
tikslui. Savanoris-kūrėjas A. Pa- 
dalskis iš Paris, Ont., irgi paža
dėjo vertingą dovaną: Dirban
čius visuomeninį darbą, gau
nant medžiaginę paramą bei 
Įvertinimą, visa tai sustiprina 
mdraliai ir sumažina nuovargį.

SLA 72-oji kuopa atspausdino 
ir laimėjimo bilietus ir jie bus j J 
platinami. Geros valios lietuvius 
prašome pagal išgales įsigyti J 
laimingų bilietų ir tuo prisidė- 8 
site prie a.a. žuvusio Antano 
Kalinausko pagerbimo.

. J. Šarapnickas J
SLA 72 kuopds pirm. 5

ar energijos taupymas yra pa
tenkinamas dalykas? Galima tik 
dalinai sutaupyti, bet kas bus 
toliau, kai visame pasaulyje 
reiškiasi trūkumas. Kai namuo
se sumažinsime šildymą, mažiau 
gazolino suvartosime, vis tik var 
tosime energiją.
Daugumai žmonių energija yra 

perbrangi arba net neprieinama., 
Biznio organizacijos, kurios ga
minasi ir parduoda alyvą, su
pranta jos vertybę^ Jos nusita
rusios spausti visas pajamas, 
kiek gali iš kitų, kurie nuo jų 
manolės priklauso. Neatrodo, 
kad toks išnaudojimas pasikeis. 
Prieš porą metų alyvos statinė 
kainava .4-6 doleriai, o dabar — 
arti 30 dol. Naftos šaltinių sa-

■ vininkai nepriims energijos pa- 
I kaitalų- Bilijonai dolerių inves
tuota energijai gaminti įrengi-

Adresas —— ---- —_________ ________________________

Sponsoriaus pavardė, vardas ir vietovė

• Platinimo vajaus proga, palaikydamas lietuvišką spaudą ii 
Naujienų pastangas, prašau jas siuntinėti už pridedamus____dol.
Pavardė ir vardas-------------------------------------------------------------
Adresas —---------------------------------------------------------- -—----------

• Platinimo vajaus proga, prašau siuntinėti Naujienas dvi sa
vaites susipažinimui- nemokamai be-jokių įsipareigojimų. - 
Pavardė ir vardas------------------------------------------------------------- -
Adresas •—-------------- !--------------------------------------------------------

IMPORTANT NEWS FOR
BACKACHE SUFFERERS!

MOMENTUM* Tablets are 
50% stronger than Doan’s. 
Before you take Doan’s Pills for 

mtiscuia' backache, remember this: 
MOMENTUM Tablets are 50% stronger 
than Doan’s That means MOMENTUM 
givr <ou 50% more pam reliever per 
dose to relieve backache

Jo redtice pa»n. soothe inflammation 
so muscles foosen-you can move more 
freely m minutes’ There’S no stronger 
backache medication you can buy with
out a prescription than MOMENTUM 
Tablets Take only as directed.

Nf? 79

rios daro didelius pelnus iš aly
vos. Jie niekad neleis prie to, 
kad jų biznis liktų bevertis. Mi
lijonai žmonių dirba toms. ga
lingoms organizacijoms, kurios 
gamina alyvą ir kurą. Staigi; 
energijos pakaita, būtų jiems 
pragaištinga.

Problema tikrai sudėtinga to
kioje sistemoje, kokia dabar yra 
ir nieko nepadarysi. Kalbama, 
kad ateinančiais metais benzino 
galionas bus 2 ar. trys doleriai.nos, palikę prie arklių poros vy- 
Bet jeigu kainas taip sparčiai rų sargybą, suneša altorėlius, 
kels, tai pamatysime, kad dar sueina uniformuoti ir klaupia 
šiais metais mokėsime 2 dolerius 1J"‘ A-1— 
gazoline; galionui.

M. Šileikis

maldai. Aukštai, už altoriaus 
pačiame centre Marijos paveiks 
las. Užėjus lyg ir už kulisų, pro 
tą paveikslą važiuojami laipte
liai, kuriais žmonės pravažiuo-

ATSIŲSTA PAMINĖTI darni garbina Mariją. Dileli ma-
1 ži, jauni seni, eina keliais per 

NAUJOJI VILTIS, 12 nr., po-; įr bažnyčią iki altoriaus.
litikos ir kultūros žurnalas, lei
džiamas Korp! Neo-Lithuania. 
Vyr- redaktorius dr. Jonas Ba
lys, techninis — Jonas P. Palu
kaitis. Leidėjų tarybą sudaro: 
Teodoras Blinstrubas (Pirm.), į didelis turgus die-

Kiti iš jų po keliais pasikišę 
rankšluostį, kaip kurie plikais 
nuzulintais keliais. Pamaldumas 
iki primityviškumo. Už to Mari
jos pavaikslo įrengti kambariai,

Jonas Jurkūnas Bronius Kasa- 
kaitis ir Mečys Valiukėnas.
144-se pusi, rašo dr. Algirdas. jos yįeįą visos gatvės nužertos 
Budreckis, Algirdas Gustaitis, Į 
Romualdas Spalis ir dr. Jonas!
Balys. Be to, šiame žurnale yra •; 
nuolatiniai skyriai ir poskyriai,' 
pilni vertingų žinių ir aprasy-į kTvalandą laiko. Atrodo, kad vi 
mų, išsami politinio ir kultui i-1 sas pasaujįs čia būtų suvažia- 
nio gyvenimo kronika. Adminisiv^s. Susikalbėti neįmanoma ir 
tratorius Bronius Kasakaitis, 1 g^kiai susigaudai koki autobu- 
7150 So. Spaulding Ave., Chica- j są atgal gautL Kaip tyčia? taksi 
go, IL 60629. šio numerio kai
na $4.

vocijonėliais ir kitokiais smul
kiais suvenyrais. Apie tą mal-

biznieriais. Ko ten nėra. Ypa- 
j tingai valgių ir suvenyrų- Kam- 
____ ; neaprašoma. Judėjimas 
(toks didelis, kad išvažiuoti trun

išgraibstyti. Ir kai persikasu į 
yiežbutį, būnu labai laimingas.

Po pietų lankau muziejus ir 
— Derybos tarp Kolumbijos! bažnyčias, kur ypatingai auksu 

valdžios ir Balandžio 19-osios są- išdabinta katedra mane ir aną 
jūdžio teroristų, laikančių 17 įkartą žavėjo. Poilsio diena, ir 
įkaitų Dominikos Respublikos 1 ---• -•
ambasadoje, vėl nutrūko ir tero
ristų vadas Comandante Uno pa
grasino kraujo praliejimu. Ma- 
noma, kad tolimesnes derybas 
ves komisija, sudaryta iš žino
mų kolumbiečių.

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

• BOPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 rak vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

TeL 476-2206

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternaiinė or

ganizacija, lietuviams ištikimai Ūmaujanti jau per 92 metus.

SLA — atlieka kultfliinlus darbus, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
darbus , dirba. '

k- - ■- \ Y s . • •

SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SLA neieško pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugai galt 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia Ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama.

SLA —kuopu vyra visose lietuvhj kolonijose. Kreipkitės 
J savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, Jie Jums 
mielai pagelbės i SLA Įsirašyti

Galite kreiptis Ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALL1ANCI OF AMERICA
New York, N. Y. 10001 

907 W. 90th S1.
f*i. mu

parkai pilni žmonių. Myluojasi- 
porelės, poilsiauja senimas ir 
žaidžia vaikai. Dairosi turistai 
neturėdami ką veikti ir aš tar
pe jų. Vakare restoranuose dai 
nos ir muzika. Gitaros prikimu-

sius vyrų balsus palydi ir kaip 
kur jaučiasi pavargimas. Turis
tai mūsų viežbučio dainininkus 
vargina užsakymais. Nevisus jie 
darniai moka išpildyti, o viena 
visai surizgo, o aš jiems pirštus 
rodau į žemę. Jie supratę pra-' 
dėjo juoktis.

Po dienos kitos prasidėjo “šal
čiai”. Rytais žmonės su pąltais 
ir pirštinėmis, žinoma, man su 
plonu kostiumu būtų' šaltoka, 
bet laimė, kak po dešimtos, atšb 
lūs orui, jau gali ir tokiu apsi
rengimu vaikščioti. Nuostabus 
kontrastas su Akapulko-

Patiko nauja areditektūra, 
kuri skyrėsi nuo amerikietiškų, 
sukaltų aukštų “dėžių” be jokių 
mandrybių, bei dekoratyvumo.' 
Nežiūrint to, alyvos pertekliai 
kuriais jie dabar naudojasi ne
pagerino tų vargdienių būklės, 
o pripildė turtuolių kišenęs. Tei
kiu stebuklu ir ateitis dar ne
pranašauja. Visuose kraštuose, 
o labiausiai komunistinuose, ku
rie arčiau “lovio” viskuo pertekę 
ir nusipenėję, kitiems gi- tik žo
dinė gerovė ir ligybė. .

ATGAL Į NAMUS 4 f

Į aerodromą kelias užsikimšęs. 
Nakties žiburiai tvyksi rekla
momis. Kaip taisyklės, šis pigus 
skridimas vidurnakčiu. Taigi, 
nežūrintj; kad dabar venuolikta 
vakaro, bet taip vadinamas “tra 
fikas” nesumažėjęs.

liat jau 1 netvarka, tai visur. 
Keleiviai 44 turistai barasi ir 
nervinasi, o informacija klaidi
na. Einame iš' vieno skyriaus į 
kitą.ir vis nepataikome. Paga
liau susodina dideliame korido
riuje ir liepia laukti. Kaip pasi
rodo, kad čia dešinioji nežino, 
ką daro kairioji ir tik po geros 
valandos, mus išveda iš tų nesu- 
sipratimų.--------- -------------------

Kaip pakylame p padange, gal 
kad nervai atsipalaiduotų, ima 
dalinti kavą, kurie pageidauja 
ir užkandžius. Kuklus aptarna
vimas, ir skridimas puse valan-’ 
dos prasiilgina. Kai .jau pasie
kiame Los Angelės; visi jaudi
nasi, kad čia kontrolė nelabai 
mandagi. Aš gi pasakyčiau kiek 
kitaip-biurokratiška. Niekur taip 
neapžiūri, kaip čia kai į namus 
parvažiuoji. Ypatingai jiem ru
pi kiek prisipirkai- Kaip tik bu
vo užrašas, kad piliečiai eina bs

(Nukelta j penktą puslapį)

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jdniko, V. Slankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. Šileikio, V. Kašubos, A. Rukšlelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim? 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2,

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstytą skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $2.

• LIET UVIšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitdvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina S6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinskd knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So, Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį persiuntimo išlaidoms.
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Ko Kazakevičius ieškojo Amerikoje?
Vytautas Kazakevičius, daugiausia išprusęs lietuvis 

komunistas, užpraeitais metais praleido virš trijų mė
nesių kapitalistinėje Amerikoje, daugiausia laiko pra
leido Kalifornijoje. Grįžęs į rusų pavergtą Lietuvą, pa
sakoja savo kelionės įspūdžius ir aprašinėja Amerikoje 
rastus vertingiausius dalykus.

Kazakevičius jau yra parašęs didoką pluoštą savo 
įspūdžių, Kalifornijoje dirbo rusams, užmezgė ryšius su 
“pažangiaisiais” Kalifornijos lietuviais ir susitiko su 
gana dideliu lietuvių skaičumi, kurie karo metu pajėgė 
pabėgti nuo Sovietų armijos ir čekistų, apsigyveno Ame
rikoje, bet nori ir toliau palaikyti ryšius su tais asmeni
mis,-nuo, kurių bėgo, kaip nuo mirties. .Susirinkimų ir 
pasikalbėjimų. įspūdžius apie dipukus jis dar neskelbia, 
bet pradeda pasakoti apie tuos lietuvius, kurie bėgo nuo 
rusų šio šimtmečio pradžioje.

Kazakevičius skiriasi nuo kitų landūnų, atvažiuojan
čių Amerikon, kad jis stengiasi pažinti Amerikos “pažan
giuosius”, renka apie juos"medžiagą ir stengiasi aprašyti " 
jų svajones, siekimus ir įdomesnio lietuvių gyvenimo 
bruožus. Jis skiriasi nuo kitų tuo, kad stengiasi galimai 
tiksliau pažinti Amerikos lietuvius ir įtraukti juos į oku
panto norimą primesti lietuviams gyvenimo būdą.

Amerika Sovietų Sąjungai yra pati didžiausia rakš
tis. Kol Amerika bus laisva, stiprins savo gamybą, pajėgs 
išauginti daugiau maisto, išaus daugiau drabužių ir su
darys geresnį darbo žmonių gyvenimą, tai Sovietų Sąjun
gos valdovai negalės pasigirti pasiektais rezultatais, nes 
Amerika daugiau pagamina, daugiau moka, daugiau pa
siekia, negu Sovietų Sąjunga, 60 metų kūrusi “socialis- - 
tinę sistemą”, bet nepajėgusi Amerikai prilygti.------------

Kazakevičius yra sovietinės sistemos šalininkas. Jis 
nekreipia daug dėmesio į tai, ką rusai Lietuvoje padarė, 
kaip nualino kraštą ir išnaudojo žmones. Jis važiuoja 
Amerikon pagal okupanto įsakymą ir stengiasi Ameri
koje surasti tokių žmonių, kurie galėtų būti naudingi so
vietiniam imperializmui.

Vytautui Kazakevičiui, važinėjant Floridoje ir ne
randant nė vieno sovietinės sistemos šalininko, šovė min
tis pasigauti Joną Vilkelį, pasivadinusį Bijūnu, ir pada
ryti iš jo ne tik poetą, bet žurnalistą, pažangių Amerikos

lietuvių atstovą, pašventusį visą savo gyvenimą tiems 
idealams, už kuriuos Amerikoje šiandien niekas nenori 
kovoti. Amerikoje dar yra gerokas pluoštas “pažangių 
jų”, bet nė vienas nenori vykti į Rusiją, sekti šiandie
ninį Rusijos ir rusų pavergtos Lietuvos gyvenimą ir pri
remti savo petį prie Maskvos vedamo darbo. Lietuviu 
dauguma nusisuko nuo Maskvos, bet Kazakevičius pati
kėjo Maskvos politika ir susidėjo su Maskva. Lietuvoje 
jam gana sunkiai einasi, bet jis savo užsiimtą darbą tęsia 
ir Amerikoje įžiūrėjo tokių dalykų, kurių Amerikos “pa
žangieji” nematė, o jei kuris pastebėjo, tai nepritarė. 
Amerikoje Jono Vilkelio asmenyje niekas nieko ypatin
go neįžiūrėjo, tuo tarpu Kazakevičius iš analfabeto ry
žosi padaryti “pažangų” kovotoją. Amerikos lietuviams 
skiriamame Gimtajame Krašte Kazakevičius parašė, 
kaip Jonas Vilkelis anglių kasyklų prietemoje siekė “dva
sios peno”. Be visos eilės netikslumų, Kazakevičius apie 
Joną Vilkelį, jau pasivadinusį Bijūnu, šitaip rašo:

Pažangūs JAV lietuviai, savamoksliai darbo žmo
nės, J. Vilkelio eilėse rado jiems brangių temų ir mo 
tyvų, artimų jausmų. Angliakasių poetas rašė apie 
sunkų darbo draugų likimą ir buitį, kvietė kovoti 
už teisingesnį gyvenimą, ragino šviestis, dalijosi 
gamtos grožio, žmonių santykių įspūdžiais, pasisakė 
prieš fašistinius interventus Ispanijoje ir prieš hit
lerininkų žiaurumus, ragino kovoti už taiką, dedi- 
kavo eiles savo draugams, kritikavo pokario pabė
gėlius, pašiepė žmogiškąsias silpnybes ir 1.1. Su
skambėdavo ir asmeniški, kartais graudžių išgyve
nimų motyvai, ypač gulint ligoninėje, kur beviltiškai 
kovota su liga.

J. Vilkelis - Bijūnas darbavosi, kiek pajėgė, pa
žangiose Floridos lietuvių organizacijose, rašinėjo 
pažangiai spaudai, iki paskutinio atodūsio dirbo kil
niam proletariato reikalui, su kuriuo susiejo savo 
gyvenimą. . ■ ,

(Gimtasis Kraštas, 1979 m. rugp. 30 d., 5 psl.). 
Jeigu Jonas Vilkelis būtų buvęs pažangus žmogus, 
jis būtų žingsniavęs su visais pažangiais Amerikosiai

lietuviais.’ Vienintelį pažangų žingsnį Vilkelis žengė, kai 
jis, atvykęs į Scrantoną, įstojo į Tėvynės Mylėtojų Drau
giją ir įsigijo Vinco Kudirkos raštus. Tuose raštuose jis 
rado dr. Kudirkos straipsnį, pasakojantį apie eilėraščių 
rašymo pagrindines taisykles. Jeigu Vilkelis būtų supra
tęs eilėraščių kūrimo dvasią, tai iš jo būtų išėjęs pažan
gus vyras, bet eilėraščių dvasios jis nesuprato. Jis te- 
pajėgė pasisavinti kelis dėsnius, kuriuos visų kraštų poe
tai, pradedant akluoju graiku, stengėsi įsikalti į galvą ir 
krūtinę. Vilkelis eilėraščių kūrybos nesuprato, todėl iš jo 
neišėjo poetas. Vietoj žengti pažangos kitą žingsnį, trečią 
ir parašyti bent vieną ketureilę, jis to nepajėgė. Vietoj 
pažangaus žingsnio, Vilkelis pateko į komunistų eiles. Jis 
tapo komunistų politikos šalininkas ir apako. Nieko jis 
daugiau nematė, nieko negirdėjo ir nieko neparašė.

Kazakevičius, senoje Vilnyje radęs Antano Bimbos, 
Leono Joniko, S. Masytės, Rojaus Mizaros atsišaukimą 
išleisti '“pažangaus” žmogaus eilėraščiu knygas, pats
dabar imasi šio darbo, kai “pažangūs” amerikiečiai ne
pajėgė Bijūno eilėraščių išleisti. Amerikos pažangieji 
jau nepajėgia knygų išleisti, jiems jau reikia pirkti bilie
tus Į Daunoro koncertą, bet Kazakevičius, priėjęs prie 
Lietuvos darbo žmonių prakaitu sudėtų pinigų, bandys 
Bijūno raštus išleisti Vilniuje.

Kazakevičius pasakoja, kaip tas Amerikos “pažan
gus” poetas kovojo prieš Hitlerį ir nacizmą, o tikrovė 
buvo visai kitokia. Vilkelis — Bijūnas, kaip ir daugelis 
Amerikos pažangiųjų, piketavo Baltuosius Rūmus, kad

VL. BAKCNAS

PASTABOS K TOLO
Nauja ALTos valdyba

_ . (Tęsinys)

šauliai ginkluoti tik giliu pat
riotizmu ir gerais darbais — bet 
ne ginklais... Gaila, žinoma, 
kad jau ir šaulių puikioje orga
nizacijoje pradeda rodytis ne
santaikos vėžio žymių. Bet pali
kime šaulių reikalus susitvar
kyti patiems šauliams.

Kaip pateisinti (ar “pakaltin
ti’’) toki menką organizacijų da
lyvavimą (iš 29 kviestų — atsto
vus teatsiuntė tik 16)? Nenoriu 
nieko neapdairiai kaltinti ar tei
sinti, gal tokios nelemtai sūsidė- 
jusios aplinkybės (visada lai
kausi jūrininkų prietaringumo, 
kad 13 yra Įtaringas skaičius, o 
susirinkimas buvo kaip tik 13-tą 
melagių mėnesio —balandžio— 
dieną...) nulėmė, kad tiek ma
žai būtų kreipiama dėmesio į 
ALTos metinį susirinkimą. Ma
tykite, kas šiame susirinkime

samblis nendrj dalyvauti ALTos 
administracinėje sudėtyje? La
bai puiku, kad ansamblis daly
vauja ALTos rengiamame Vasa
rio 16-osios minėjime kaip pro
gramos dalyvis. Dėl to reikia 
remti jo kelionę Čikagon, nežiū-

i rint, kad ansamblio atstovų šį 
. kartą ALTos metiniame susirin
kime jau nebuvo...

Nedalyvavo šiame susirinkime 
jau ir Lietuvių Frc’nto Bičiulių 
atstovas (juo visada būdavo 
Alg. Raulinaitis — labai didelio 
takto tokių metinių susirinkimų 
pirmininkas, o dabar jau tik re
vizijos komisijos narys).

Nedalyvavo šiemetiniame su
sirinkime Moterų Federacijos 
skyrius, Radijo klubas, Vetera
nų S-gos Ramovė skyrius, Skau
tų Ramiojo Vandenyno rajono 
atstovas, SLA 75-oji kuopa, Lie
tuvos Dukterų draugija, Lietu
vių Katalikių Moterų draugija, 
Lietuvių Evangelikų parapija 
ir kt., nekalbant jau apie Lietu
vių Žurnalistų sąjungą, kurios 

.čia yra ne tik skyrius, bet ir 
Centro valdyba, o taip pat ne
buvo ir Lietuvių Demokratų at
stovo, nežiūrint, kad kalifornie- 
tis lietuvis demokratas yra Lie
tuvių Demokratų Lygos atsto
vas Amerikos Lietuvių Tarybo
je (centre).

Ką tdks masinis “exodus” iš 
ALTos skyriaus reiškia — sun
ku pasakyti: ar tai tik susidėju- 
sios aplinkybės (tuo pat laiku 
parapjios salėje buvo J. Dai- 
nausko paskaita apie “Dabartinę 
Lietuvos pogrindžio spaudą” — 
paskaitą rengė Akademinis 
Skautų' sąjūdis ir Lietuvių 
Bendruomenė), ar užkulisyje 
buvo' ir kieno nors-pastangų’’ 
Laikas, be abejo, viską paryš
kins, d kol kas:— naujajai val

Nesusipratimas iškilo su šau
lių kuopos atstovais, kurių susi
rinkime buvo net keturi — su 
dviem įgaliojimais. Pagal sky
riaus vidaus tvarkos taisykles 
kiekviena organizacija į metinį 
susirinkimą deleguoja du atsto
vu. šin susirinkiman atvyko du 
šaulių kuopos atstovai su kuo
pos pirmininko' pareigas einan
čio J. Naujoko įgaliojimu ir kiti 
du atstovai su kito kuopos pir
mininko pareigas einančio A. 
Galdiko įgaliojimu. Kuris yra 
teisėtas kuopos pirmininko-0;- 
reigas eiti ir kuriuo’du atstovai 
teisėti kuopą susirinkime atstb-' 
vauti — susirinkimas nesiėmė 
spręsti ir matant, kad farpe tų 
šaulių atstovų yra didelio nesu
tarimo dėl teisėtumo -atstovauti, 
susirinkimas padarė labai salia
monišką nuosprendį — leidžiant 
susirinkime dalyvauti ir balsuoti I nedalyvavo, t.y. neatsiuntė at- 
visiems keturiems šaulių kuopos sto'vūs:-Lietuvių Bendruomenės Į dybai belieka palinkėti sėkmės 

Jaunimo Ansamblis (nežiūrint. 
kad to ansamblio vadovė O. Ra- 
zutiėriė kreipėsi į susirinkimą 
(per pirmininką F. Mašaiti), 
kad ALTai priklausančios orga
nizacijos skirtų aukų ansamblio

atstovams. Ginčai ir gana karš- 
tokos diskusijos,3 kuris dabar 
yra teisėtas eiti šaulių kuopos 
pirmininko pareigas, persikėlė 
(po susirinkimo) į kiemą... kur 
nedidelė grupelė diskutavo, kas

jos darbuose, kimių (politiniams 
vėjams; tarp tautiniuose horizon
tuose kaitaliojantis) gali atsi
rasti labai daug, skubių ir svar
bių.

dabar čia yra “vadu” ir kas turi i vykimui į VI Tautinių šokių 
teisę šaukti susirinkimą... Pa-; šventę Čikagoje, žinoma, tą 
siklausius tokių gana karštokų ’ šventę ir mūsų ansamblio kelio- 
diskusijų pačių šaulių tarpe, !nę joje dalyvauti reikia remti, 
priėjau išvados, kad gerai, jog bet kodėl tada savo vardu an-

(Pabaiga)

nesirengtų kovoti prieš nacius. Tuo mėtų Amerikos “pa- 
žangieji”, jų tarpe ir Vilkelis-Bijūnas, kovojo prieš Ame
riką, griežtai pasipriešinusią naciams. Piketavimas buvo 
nutrauktas, kai Hitleris užpuolė Sovietų Rusiją ir pir
miausia įsiveržė į rusų pavergtą Lietuvą. Vietoj ginti 
Lietuvą, visi Sovietų generolai ir čekistai, viską palikę, 
bėgo į Rusiją. Vilkelis, nustebęs netikėtu smūgiu, bėgo 
nuo Baltųjų Rūmų piketavimo.

Kai pavergtos Lietuvos pinigais bus išleista Kaza
kevičiaus suredaguota Vilkelio knyga, tai bus progos 
priminti Amerikos lietuviams apie Vilkelio pažangumą 
ir Kazakevičiaus labai silpną nuovoką apie Amerikos 
“pažangiečius” ir dar silpnesnę logiką.

— Senato mažumos vadas sen. 
Howard H. Baker Jr. iš Tennes
see pareiškė pilną pasitikėjimą 
buv. Kalifornijos gūb. Ronald 
Reaganui ir jį indorsavo į Bal
tuosius Rūmus. Sen. Baker pa
reiškė, kad R. Reaganas yra ge
riausias kandidatas.

— Italijos parlamentas, 335- 
271 balsų dauguma, sekmadienį 
patvirtino Krikščionių demokra
tų premjero Francesco Cossiga 
sudarvta iš Krikščionių demo
kratų, Socialistų ir Respubliko
nų koalicinę vyriausybe.

— Kiekvienais metais Ameri
koje padaroma 400,000 katarak
tos (akies lęšiuko drumstiem) 
operacijų.

PETRAS TARULIS

ŽIRGELIAI PADEBESIAIS
SIMAS KURKULGIS IR KITI

(Tęsinys)

— Aš... dažnai taip. Vakarais. Dieną nega
li suspėti..

Ir vyriausias direktorius dviem pirštais at
gal pastūmė didžiulę KUrkulgio prirašytą kny
gą. Jo visa išvaizda, kada jis žiūrėjo Kurkulgib 
labai uoliai išvestus skaičius, kada jis teikėsi su 
juo kalbėti, buvo tokia, kad atrodė, jo ir ta di
džiulė knyga ir Kurkūlgio gražiai surašytos su
mos ir, pagaliau pats visas Kurkulgiš jo*' akyse 
buvo tokie menkniekiai. Ir net pats Kurkūlgis 
tuo metu pajuto, kad iš tikro akivaizdoje šio 
aukšto žmogaus, kurs kažką, ko nei Kurkulgis, 
nei daugybė kitų nežino, o jis vienas iš daugelio 
žino, kad to nepaprasto vyro akyse jis pats yra 
mažas, mažiukas mažytėlaitis...

— Taip... — pasiruošęs jau eiti, bet gal 
sumanęs paguosti mažąjį Kurkulgį, prieš viso
kias savo taisykles dar pridūrė tyriausias direk- 
'orius- — Jūs dirbate. .. Reikės atsižvelgti.. .

'Kurkūlgis baisiai gailėjosi, nėt kelias die
nas saū nėgaFio atleisti, kodėl jiš, kaip'toji gre-
ta stovinti griozdiška spinta, stolcsojo Ir nieko 
repasakė. Aišku! Jam re'kėjo tuojau pat-Rlanda- 'jaudindamas

giai padėkoti:
—Labai ačiū, ponas vyriausias direkto* 

riau ...
Taip! Tai būtų šaunu. 0 dabar? Ak, jam ris 

ne taip išeina! Čia buvo proga. Neišnaudota pro
ga dar šį bei tą pasakyti, iš ko vyriausias direk
torius galėtų susidaryti nuomonę apie Kurkūl
gio sumanumą. 2

Bet aną dieną namo eidamas Kurkulgis bu
vo laimingas. Ar daug čia žmogui reikia ? . ..

■ — Kažin kiek pridės? — jau kelintą kartą 
pats save klausė Kurkulgis. — Gali ir visą šimtą. 
Ne! Kur tau?! Jeigu tain— penkiasdešimt? Ir 
tai neblogai! Pats vyriąsias direktorius nesi- 
smulkins. Jei čia būtų tas “karvės akis” — buhal
teris (kurio pataikūniško būdo visi banko tarnau
tojai nemėgo ir kažin kodėl praminė “karvės 
akim”), jis primestų 25 ir žinokis! Šis žmogaus 
neužjaus! Bet čia gi dabar pats vyriausias direk
torius! Atkreipė dėmesį ir tiesiog pasakė, Kurkul
gis pats savo ausim girdėjo: “Reikės atsižvelg
ti”. .. Taigi! Pats vienas šypsodamasis svajojo 
Kurkulgis ir.beveik jaunuolišku žingsniu kopė į 
žaliąjį kalną; kur Aguonų it Lelijų gatvės. *?

O namiė; kai Teresė, jo nuolat vis kuo nors 
nepatenkinta^ žmona, atnešė ^vakarienei tirptų 
barščių, likusių nuo pietų ir dabar atšildytų, Kur- 
kūlgis tris kartūs' paspringo pilnu šaukštu, besi- 

ir besiruošdamas Teresei pranešti

šią nepaprastą ir nenumaldomą žinią.
— Šį vakarą mane banke dirbantį užėjo pats 

vyriausias direktorius, — pagaliau pasiryžo Kur
kulgis. Jis neapskaičiuotai padarė efektą, bent du 
šaukštu iš to susijaudinimo suvalgydamas ir tik 
paskui pabaigė: — Pažadėjo algos... pridėti. Taip 
ir pasakė: “Reikės atsižvelgti”.

— Et, klausyk tavęs! Pridės tau. Dabokis, 
kad aplamai neišvarytų, žimevičienė jau seniai 
žino, kad jos vyrui pridės. Jau ir suknelę Laisvės 
alėjoje lange turi pasirinkus. Bet tik tauziji!

(Bus daugiau)

Vincas žemai tis-

Nepriklausomos Lietuvos 1918-19 
metai Vilkaviškio apskrityje
(A.a. vaistininko Juozo Tupčiausko 50 metų 

mirties sukaktį minint)
(Tęsinys)

Pastabos: 1) Br. Kviklio (žr.; Mūsų Lietuva. 
III;L, 617 psl.) mano suteiktos žinios apie Viš
tytį ir Vižainį, ne visai tiksliai, vietomis klaidin
gai suredaguotos.

2) Prof. Volterio 1901 m. sudarytame žemė
lapyje, pasiremiant jo iš valsčių gautais L888-89 
metų pranešimais (žr.: prof. dr. P. Kušneris. Piet

ryčių Babaltijo etninė praeitis, psl. 21 ir 22), Vi
žainio valsčiaus visi gyventojai lietuviai lenko 
sekretoriaus užrašyti lenkais; kaimyninio Kada- 
riškio valsčiaus sekretoriaus būta kiek sąžininges
nio, nes to valsčiaus lietuviai gyventojai užrašyti 
— lietuviais, kalbančiais lenkiškai.

3) Tenka prisiminti, kad ir Antrajame pasau
liniame kare Vilkaviškio apskritis pagarsėjo 
patekusi į Hitlerio su Stalinu — dviejų svetimų 
žemių grobikų — labai nešvarų sąmokslą (žr.: 
Bronius Nemickas. Vokietijos-Sovietų Sąjungos 
sąmokslas. “Aidai”, 1979, nr. 10. Bronis J. Kas
ias. The Lithuanian Strip in Soviet-German secret 
diplomacy, 1939-1941. Repr. from: Journal of 
Baltic Studies, Volume TV, Nr. 3, Fall -1973).

(Pabaiga)

Tai.s-ome klaidas
< *

— Balandžio 12-14 d., 2 sk. 2 eil. iš ap. bbvo 
atspausdinta: po kelių sėkmingų pasitarimų..., 
D turi būti: po kelių nesėkmingų pasitarimų. K

— Balandžio 19-21 d., 1 sk., 4^11 iš-ap. buvo 
atspausdinta: Jį su savo kaimynų (is Sabinų k.), 
o turi būti: Jį su savo kaimyno Juozu ttagdonu 
(iš Slibinų k.).

— Balandžio 19-21 d.Ą sk:, 3 ei!. Jšrįfp. buvo 
atspausdinta: Ir taip 1899 m. liepos 6 d., o turi 
būti: Ir taip 1899 m. lapkričio 6 d.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAISKINIMA*
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRlKSClONIUi

• “Ateinančio pas mane aš neatstumsiu.” — Jono.6:37.

Dievo paskirtam laikui atėjus Evangelija buvo paskelbta 
abejiems, žydams ir pagonims. Kristus yra “sugriovęs viduryje 
stovinčią sieną.” Pirmas iš pagonių paimtas krikšč.onis buvo 
Kornelijus. Nuo to laiko Evangelijos skelbimas nebebuvo apri
botas ir skelbiamas tik vienai išrinktai tautai, bet “visam sut
vėrimui po dangumi.” Ją išgirdo visi, kurie turi“girdinčias au
sis.” Taigi dabar kiekvienas, kuris girdi ir priima D evo malo
nės žinias, gali priimti Viešpaties pakvietimą ir statyti savo kū
ną kaip gyvą, šventą ir Dievui patinkančią auką, ir daryti pro
tingą ir jam patinkantį tarnavimą, jo švenčiausio vardo pagar
binimui. .

*V. RASTO TYRlHtTCjAi
J. Muxikant, 105 Van Pelt Avenue, Stolen isuwd, N. Y. 10303

DR. K. G. BALUKAS
AKUtERUA IR MOTRRŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

S449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Modkal Building) ToL LU 5-644«- 
ftiikiA ligonius pajfat wisiTann^ 

Jei neaUmejua, ssamninn yik-buot

SUSIRINKIMŲ VARPAS

¥ O R KO DA«<^QXAiZ10 PAVĖSYJ 
ę----------------------- - -------------- -------------------------

-AS JUšKeNAS

nimo Komitetas (VI4K), savo 
veiklą perkėlęs už Lietuvos ri
bų, pačioje pradžioje susirūpino 
išeivijos tautiniu likimu. Talh 
tikslui paruošė planą išeivių- 
tremtinių organizacijai įkurti. 
Parašė konstituciją, kuri 1946 
m. Hanau stovykloje sušaukta
me išeivijos atstovų suvažiavi
me buvo priimta, ir įkurta išei- 
vius-trentinius apjungianti orga

Mažeika Evans

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WM*«iMs!w Community klinikos 
Medicinos direkrorius i

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubas rengia Bunco ir kortų balių 
sekmadienį, balandžio 27 a., Dariaus- 
Girėno šaieje, 4416 So. Western Ave. 
Pradžia 1 vai. popiet. Bus labai gražių 
ir vertingu dovanų laimingiesiems^ 
Taipgi bus šiltų virtinių ir kugelio. 
Kviečiame visas nares ir svečius atsi
lankyti ir smagiai praleisti popietę.

E. Strungys, se*r.

Vėl pasiekė skaitytojus Var
pas nr 16, 1978-1979 m. Varpą 
redaguoja Antanas Kučys, lei
džia Varpininkų Filisterių Drau 
gija. Turinyje: Antanas Kučys,

BE 3-5393

G Y D r TOJ AS m CHIRURGAS 
SPEClALYBt AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susiianma.

DR. FRANK PLECKAS
QPTQMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 Wv71St. TeL 737-5144

Ti^me aku. . Pntoiko kinin, ii 
-cootoct lenses”

VaL agai tustarmu. Uždaryto tree

DR.LEUN AS SElBUTIfe
INKSTŲ, PUSLSS IR ; 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2653 WEST 63rd STREET 
VaL antrad. 1—4 popiet,

Ofiso teief.: 773'330 
Rosidondlco telefu M3-554*

DK. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

tundra praktika, spuc. MOTCRiJ ||>.
Ofisu 2«2 WEST 5Wa S*lR2R' 

Tai. PR S-I223
OFISO VAU: pirą.. aainiL, {račUa- 
g penkt. 2-4 ir S-g vaL yąk. fcjtadi.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos narių susirinkimas įvyKs penk
tadienį, balandžio 25 d., 7 vai. vakaro 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St. Naria. 
prašomi atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišes.

E. Strungys, sekr.

MIRĖ ŠIMTAMETIS
J. STEPANAUSKAS

I

vėliau grąžina, nes aš neturiu su 
savim paso. Kai prieina mano 
eile ir pakišu kontrolieriui pi
lietybės dokumentą, jis 
klausia:

— Kur važiuoji?
— Namo.
— Tai kur gyveni?
— Ar tamsta nernokl skaityti?
Nieko nebeatsakė, tik susi

raukęs, vaidindamas visagalį, 
dokumentą man grąžino. Pla
čiai šypsodamas nešdinosi į kont 
rolę. Čia irgi ne kiek geriau.

mane

straipsnyje “kad. srovė į laisvę 
būtų stipresnė”, daro ištraukas 
iš Pavergtos Lietuvos pogrindžio 
laikraščio “Aušrelė”, 1978 m. 
vasario mėn. 16 d. nr.

Dr- Kazys Karvelis — “Komu
nizmui blėstant”, aprašęs bolše
vikų padarytas žiaurybes ir jų 
imperializmo pasekmes, straips
nį baigia:... “Ir tada iš Sovietų 
Sąjungos Imperijos išsivaduos 
pavergtos tautos;- jų tarpe ir Lie
tuva”.

Juozas Audėnas —■ šis,tas dėl 
būsimos lasvos Lietuvos yalsty 
bės; Jonas Kutra-'-r Vifetiaus 
universitetas..-400 mėtų nūb jo

tinių Bendruomenė- Jos konsti
tucijoje išeiviams buvo numaty
ti šitokie uždaviniai:

1) išlaikyti sveiką ir pajėgią 
tremtyje esančią lietuvių tau
tos dalį, 2) saugoti gerą lietuvių 
vardą, 3) rūpintis tremtinių 
švietimo, kultūros ir socialiniais 
reikalais. 4) vykdyti tremtinių 
paruošimą atitinkamoms profesi 
joms bei specialybėms naujose 
sąlygose, 5) ugdyt tautinį soli
darumą, demokratinę sąmonę 
bei darbo meilę. Organizacinė 
sąranga buvo sudaryta iš apy
linkių apygardų ir centro. Vy
riausias organas-Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės atstovų su-: 
važiavimas.

Stovyklinio gyvenimo sąlygo
se šitoks organizuotas apsijun- 
gimas .buvo labai naudingas. 
Visi, jautėsi saugiau ir jaukiau. 
Bendruomenės apimtyje veikė 
mokyklos įvarus- kursai, ansam
bliai, teatro grupės buitinių rei
kalų aprūpinimas ir’kt. j

Lietuvių TremtiniiįSBendruo- j

į Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERMfiKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SCRANTON, Pa.— Jonas Ste
panauskas, sulaukęs 101 metų, Mergina išsipusčiusi ir pasipū- 
staiga mirė praeito šeštadienio 
rytą. Jis yra dirbęs, kaip ir visi 
lietuviai, atvažiavę į šios apylin
kės angliakasių sritį. Ilgus me
tus jis buvo Scrantono grabo- 
rius.
—Šimtametis Stepanauskas nuo 
jaunystės įstojo ir visą laiką pri- 
klausė Susivienijimui—Lietuviu 
Amerikoje ir visą laiką veikė 
vietos kuopoje. Scranto’ne jis il
gus matus buvo visuomenės vei
kėjas.

Paliko nuliūdusią žmoną Oną 
ir sūnus bei dukteris.

Stepanauskas buvo palaidotas 
Scrantone praeitą pirmadienį.

Senas draugas

MEKSIKA NAFTOS 
IŠTEKLIUOSE

Atkelta iš 3 ps>

tusk
— Kur jūsų lagaminai? — 

klausia manęs
— Aš jų neturiu. — Štai tas 

kur per petį — viskas.
— Prašau atidarykite.
— Gerai. — Jei jau jūs taip 

norite pamatyti mano pižamą 
_apatinius__baltinius-prašau. 

"usiraukusi išgrabaliojo visus! 
kampus ir taip nieko neradusi! 
be žodžio pastūmė terbą į mane.

ri. nei žodžio netaręs nuė- 
■<u. 2 fe suprantu kodėl, bet ;iems 
atrodo, kad jie ten viešpačiai. 
Žinoma, nevisi. Va praeitą vasa
rą grįžus iš Europos, vienas ja
ponų kilmės vyrukas, neatidarė 
nei v:eho Čemodano. Užteko pa- 
-kalbė’.i-

Taip po visų labai jau stropių 
kontrolių, pagaliau traukiau lai- 
rringas namu Imk, kuriuose ir ši

įtoii 2-4 vaL popiet ix kito toi*v' 
MfiAi aukitariaiR.

P ŠILEIKIS, O. P.
OBTHOPKDAh-PBOTEfflSTAz 

Aparatai - Protezai. Med. ban 
dažat Speciali peftzbe ttjjeeft 
- atch Supporu; ir t. L

. 1360 West Ord Chlce>*. į/u 6te2* 
Tel6f.2 PReepect 4-5034

pasu kontrolės po dešine nuro- luina ir šaltis vienodai mieli ir 
dyta kur užrašu ir rodykle. Deja, malonūs. Namuose geriausia.

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

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA

T*l. WA 5 4QW

A

MOVING
Apdraustos porkrsuctymas 

H stitvmv.
ANTANAS VILIMAS 

Tol. 174-1332 ari* 37M996

Babby Unser On Racing Safety
(Editor's note. USAC 

champion driver Bobby Unser 
is a two-time winner of the 
Indy *500' and has won the 
renowned Pikes Peak Hill 
Climb 12 times. Unser is a rac
ing consultant for'S-K Tools 
of Dresser Industries. Here 
he discusses safety aspects of 
championship auto'racing.)

Q. — How has racing equip
ment changed over the years 
from a safety standpoint?

Unser — “There's been a 
big improvement in tires, and 
one of the biggest things — as 
far as safety goes — has 1 n 
the development of ‘fur 
In the old 
days fuel 
was contain
ed in a met
al tank on 
the car. To
day the fuel 
is in thick 
fuel cells 
made basi
cally of rub
ber and other components. 
These cells were developed in 
two places — in race cars and 
in the helicopters used in Viet 
Nam.”

Q. — Are the fuel cells a 
safety factor in case of fire?

Unser — “Yes! Today, 
they’re the biggest safety 
factor we have and the fuel 
cells are now required on race 
cars of every type.**

Bobby Unser

Q. — iKhat about other 
safety gear f

Unser — "Well, we have 
meh things as «he semi- 
collapsible steering column. 
It’s designed to collapse in an 
accident upon impact with

the driver...but only if it h'as 
reason to.”

Q. — What about '‘roll 
bars? ” These haven 7 changed.

Unser — “Yes, they have. 
Instead of one roll bar, we 
now have two. There’s the 
one in the back that you see, 
and one above the steering 
w’heel Chat you don’t see.”

Q. — What kind of protec
tive clothing do you wear 
while racing?

Unser — “Our clothing is 
made of a flame retardant 
material. It was used by the 
aerospace people, and is still 
being used by them. The 
material is lightweight and 
comfortable while we drive.”

Q. — And other clothing...?
Unser — “We wear 

underwear that has two layers 
of this flame retardant 
material. The air between tha 
layers acts as a heat 'Shield. 
Everything we wear----
including gloves, shoes and 
the inner lining of otir 
heftnets is made of thia 
special material. And, every
thing is custom made.”

Q.— Anything else on 
safety you can mention?

Unser — “Well, there’s* the 
two-way radiocommunication 
we now have. The people in 
the pits can keep drivers 
advised of safety conditions 
up ahead on the track. For 
example, if there’s a wreck on 
turn One in sr.esd of pomg 
200 miles an hour, it might 
be better to slow to 100 mile* 
an hour.”

(Note: Bobby Unser will 
share more racing insights in 
the next column.)

Vinco Kudirkos kaltinimas inte- 
ligentamas.

Pacitavęs Vinėo Kudirkos; Juo 
zo Tumo Vaižganto, Jono Bulo
tos, Gabrielės* Petkevičiūtės dr. 
Kavolio ir kiltį - mestus kaltini- 

‘ mus inteligentams, ragina gy
venančius Amerikoje, aišku ir 
visame pasaulyje lietuvius .in
teligentus, “išmesti-tulžies—tau
res” ir ambicijas, ir bendromis 
jėgomis kovoti^ prieš mūsų tė- 
vynes okupantą j— rusą. “

Dr. Bronė: Motušienė — “Iš
eivijos organizavimosi ir diferen 
ei jos procesas. Svetimos įtakos 
ir tarpusavė nesantaika” Straips 
nis tikrai šiems laikams labai ak 
tualus, tai darau pilną šio straips 
nio nuorašą.

I ' .
Antrojo Pasaulinio karo me

tu, besigelbėdami nuo bolševiki
nio teroro, daug lietuvių pasi
traukė į Vokietiją su viltimi 
sugrįžti“ Į tėvynf^Bet didžiųjų 
oosaulio valstybių■■sovietinei-Ru-- 
sijai nuolaidžiavimo dėka Balti
jos valstybės buVO paliktos už 
Geležinės uždangos. Išeivijoje 

dalis Lietuvos 
daug jaunų šeimų 
s Vaikais, o taip 
’igoitfu. Socialinei 
inia}. jausmai ir 

irkimas Visus būrė 
draugėn ir vedė organizacinį ap
jungimą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi-

menės pavyzdžiu VLIK toliau 
ruošė Pasaulio Lietuvių Ben- ?

.druomeriės '(PLB) organizacini 
planą. 1949 ’metais, prasidėjus 
mainei emigracijai į užjūrius,!. 
VLIK paskelbė - Lietuvių Char- . 
tą, kurioje nurodė pagrindinius 
dėsnius ir. principus, "tautinei są- i. 
irionei ■ išsaugoti' ir ■ žmogiško- Į 
sioms' vertybėms išlaikyti. Net- . 
rukus paskelbė ir laikinuosius 
PLB organizacinius ’ nuostatus. 
Jie. atrodo, buvo parašyti lai
kantis' Lietuvių Tremtinių Ben- 
druomepės—pą'grindų, be giles- 
hės įžvalgos į imigracijos kraš
tų sąlygas ir aplinkybes. Kai 
bendruomenė savo vidujiniu su- , 
sitvarkymu yra ■ apsprendžiama 
kaip organizacija, tai ^susilaukia . 
•kritikos, nes laisvoje: visuomenė- f 
je individas turi laisvą valią, į 
į .imigracijos kraštų sąlygas ir į. 
aplinkybes. Kai bendruomenė 
savo vidujiniu susitvarkymu 
yra apsprendžiama kaip organi- ■ 
zacija, tai susilaukia kritikos, . 
nes laisvoje visuomenėje indivi- j 
das turi laisva valia, priklausyti 
kuriai organizacijai ar nepriklau 
syti.

(Bus daugiau)

WiTHSIHP-QF 
YOU CAN RECT EASY
Sleep-Eze contains a gentle 
sleep inducer that helps you 
get a good night s sleep. And 
isn t that all you want? Use 
only as directed.

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIME 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: Y Arda 7-3401

i AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, HL TeL: OLympic 2-1 OUd

TeL YArds 7-1911

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

GEORGE F. RUDMINAS |
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1x38 -1139

• : - t

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

RADIJO IIIMOS VALANDOS

The home frlctnrerf xbere 
doesn't appear moch different 
Ulxd my typical tu burbau 
kome. Bat H incorporates en- 
•cgy-tovinr features in de- 
aUn, maLerinU. nnd appli
ance* ^hieh ean ent energy 
neoda by ap to M percent It 
kat !<• haaUelrculatinr 
HeaiiULor FlrepUefts (richt), 
deairned to dmv room air hi 
through the lever Tents, 
'wvfln H *>a then re-direct

Ing ax veil » tax earthen berno 
around the foundation. oHm- 
tatfon to MwonaJ «tm Atti
tudes, energy-saTlna *ppU- 
ancex and fireplace*.

The two HeatDaUr Fire- 
places re-circulate heated «Jr 
back into the room. This fea
ture alone reverses the nruAX 
heat lost characteristic of n»4 
fireplaces, accord trrt to the 
■liners of *Centenergy "M.”

The Arrpiacei icere capp&ed

3354 So. HALSTED STREET

The B3or» effective w* of 
eneręy-^avinc design, materi
al* and appliances can veil 
<ave up to one half the ccft of 
beating and cooling our homes. 
This claim k being proven by 
New York’s Long Wand Str
ingi Bank. Ita •Centcnenry 
TS” house >M built to daxnon- 
rtrtto the many pmcUaU vayr 
of conserving energy. The to
tal addittongl eOat of theae 
Improvement vm approxi
mately M.000 . .. projected to 
be amortized vlihlii 4 to 4 
yean throesh ndoeed ax-

Zireptace, A Dtotrio* of Vcpe 
ZndaMHeA located bi IfL
FZmjojU, Zowa. PMBMi/aettcrer 
a ermpleie 0/ IntCMsų
/r >tc e«4 veli*
^cvnfM « • pml

Lletuvfy kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 4:00 
4:30 vaL rak. Šeštadieniais ri 
sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30

Vedėja Aldorti OaulnH

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, ILL. 60619

Powerful anti-itch 
! drug you can buy 

without an Rx! i
Stop itching fast of external 

vaginal, rectal, and other skin 
conditions Doctors find even 
severe itching can be treated 
Wifh 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 
itching, e BiCOZENE

j — Naujienos, Chicago, 8, Iii. Wcdn< 23. 1'380
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j DAUG TIESOS PAS AKYTA, BET DAR NE VISKAS
“Laisvosios Lietuvos” 8 nr., jo tokios tarnyboj’’, tši yrai VĮ- 

Svarstymų ir nuomonių posky-| suomeninių ReHalų_ Tarybps ar 
ry e yra atspausdintas dr. Juo- PLB politinės komisijos (visi 
zo Kiškelio atviras laiškas PLB citatai paimt? S “Tėviškės Žį-1 
pirm. V. Kamantai. Laiške pa-! burių”1980 m. vasario 28 dJ
1 T . /Vz-V¥*. . 1 fl 1 1 • Z’S.t « V V V ■ B t « Z* Z- • B AO ' XT O \ * i fliesti esminiai lietuvių išeivijos 
gyvenimo politiniai ir visuome
niniai reikalai, todėl ji cituoju 
ištisai: 1 r r *
“Mielas Tautieti. ,

Jau kelintą kartą tenka gir
dėti Jūsų neteisingus, 'įžūlius, 
primityvius viešus pareiškimus 
liečią VLIKą ir jo pirmininką 
dr. Bobelį. Prisiminkime, pa
vyzdžiui, Jūsų pasikalbėjimą 
per Margučio (Čikagoje) radiją, 
o dar daugiau per Jūsų atsilan
kymus Toronte.

Vietoj vienyti visus^ietuvius 
bei visas patriotines lietuvių or
ganizacijas ir institucijas, dir
bančias lietuvybei, Jūs pasireiš- 
kėt kaipo 
ugdytojas 
mo, ypač 
ruomenės

’•^ermiderio’'. Iš aukšto, ir vado
vaujančių žmonių pylimas dega- 
lo j vykstantį bendruomenės ne 
sugyvenimo gaisrą yra nerim
tas darbas ir tas rodo, kad Jūs, 
mielas pirmininke,, skleidžiate 
didelę neteisybę ir didinate bei 
palaikote žemo išsiauklėjimo 
lietuviško vieningo dapbo ardy
tojus ir vedate tiesiog prie smur 
tiško tautiečių nesugyvenimov 
Be reikalo įsijungėte į tą gru
pę, ..permirkusia demagogija 
(duok Dieve, kad Jūs nebūtume 
te dar visiškai sugadintas), kuri 
vartoja, anot pasakėčios, meto
dą: būti pajėgiems, laužti tik 
atskiras šluotos šakeles, o ne vi
są šluotą...

Atrodo, kad Jūs, norėdami su 
griauti Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą (VLIKą) 
pradėjo^ę^ĮfiįeJkinti, žeminti, tie-- 
siog ; šmeižti,; pavienius to ko
miteto Torius, šiuo atveju VLIK 
pirmjni^kąj^ K. Bobelį

Neta^i/ždionės, kurie jaus- 
damiesi^.ęsą žemesnės asmeny
bės gali tikėtis būti aukštesnes 
asmdnypėS,''jeigu jie užsiima tų 
paskutiniųjų' žeminimu ir šmei
žimu, ijegarbingai ir neįtikinan 

. čiai skamba, tokie argumentai, 
kaip Jūs parėiškėte Toronto vi
suomenei pei* 16 Vasario šventės 
atsilankymo proga: “Kai anks
čiau visi bendri pareiškimai bu- 
vo pasirašomi PLB-nės ir VLI- 
Ko, taPPLB valdybai nereikė- ,

skaldytojas ir kaipo 
viso to nepakenčia- 
JAV lietuviu bend- 

tarpusavio santykių

Nr. 9.) - i
Neteko matyti bęnt kokių pa 

reiškimų ar memorandum^ su • 
PLB-nėš ir VLIKo parašai^. O 
jeigu taip ir bųvo^ ię. jeigu taip 
silpnas buvo VLIK fcad reikėjo 
dar VLIKo sutvertoš'ir subordi
nuotos organizącįos (PLB> pa
rašų, tai tas (nieko bendro ne
turi, kad ir dabar , reikia taip 
VLIKui daryti ir kad visiškai 
pajėgi VLIKo vadovybė turėtų 
prašyti parašų iš negatyviai nu
siteikusios organizacijos vadovy 
bės.. •

Jūs kaltinate dr, K. Bobelį, 
kad išprašė Jūsų ryšininką iš 
VLIKo valdybos posėčlžio ir di
džiuojatės, kad PL B valdyba 
neturi jokio ryšio su VLIKo vai 
dyba. Dr. K. Bobelis nebūtų 
tinkamas VLIKo pirmininkas ir 
VLIKo valdyba nesalidarizuotų 

jjamj jeigu jis nesugebėtų tvar
kyti neišsiauklėjusių išsišokėlių 
ir netinkamai elgenčius, arba, 
atėjus į kito daržą, pradėtų jį 
gadinti. Be to, Jūs juk neturite 
ryšių nei su nieko nedėta VLIK 
Taryba.

Jeigu Jūs nesugebate turėti 
arba, neturite .sugebančių tinka
mų ryšininkų, tai tik ne VLIKo 
ar jojo pirmininko kaltė. Tiek 
VLIKo pirmininkas, tiek ir vi
sa VLIKo vadovybė kviečia ir 
laukia visų geros valios tautie
čių ir PLB-nės vadovybės ben
dravimo ir bendradarbiavimo. 
Tą daug anksčiau VLIKo pirmi
ninkas dr. K. Bobelis'pareiškė 
Jums raštu ir žodžiu. Taip patį 
apie tai jo buvo pareikšta pla-1 
čiai Toronto visuomenei.-^ 
—Labai apgailėtin^^am^^s ne
sugebate įvertinti dr. K. Bobe- 
lio pasišventimą, jr^jo gųgebėji- 
mą Lietuvos vaddy^yinjg darbe, 

kaip, 
kąį© verti-

gtįi dausiai 
i»£čs inte- 
®e, Ko- 

s kon-

r_:

Nejaugi Jums nėz^hi 
jis yra pasireiškęsAT^ 
namas antikomuB-istu 
šauly. Jį kvietė irUisj 
atstovavo Lietuviųrtij 
resams Belgrade, 
rėjoj, Brazilijoj ir kt., lr J 
feravo su-/kai kurių, .valstybių 
prezidentais ir 
Taip pat kalbėjo tos 
se spaudos konfereš 
radiją, tele\nzijoj, linčiuojan
čiai gindamas Liėtui^ij. nepri? 
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klausomybę — tautos laisvę, tines Lietuvos tarnybos f inansi- 
Jūs, mielas PLB pirmininke, To nis aprūpinimo klausimas yra 
ronte į klausimą;. “Kąip Įteikia VLIKo anksčiau teigiamai su 
paveikti veiksnius, kad vieniu- JAV administracija išrištas ir 

be jokio Kongreso įsikišimo 
(žiūr. Valstybės D-to atsakymą 

.Atstovų Rūmų Užsienio Reika
lams Komiteto pirmininkui). 
Apie tai buvo Valstybės Depar
tamento pranešta Pabaltiečiams 
ir Jūsų žmonėms. Jeigu Jūs apie 
tai nežinojote, tai esate kaltas 
Jūs pats, kad nenorite turėti tin 
karnų- ryšių su VLIKu ir igno-
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REAL ESTATE
Namai, žarna — Pardavimui _ Namai, Žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE | REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUSį DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS \ 
IR ŽEM_iIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS L<LSTMOKPJTMALS,

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road , Chicago, IIL TeL Virginia 7-7741

vyriaįį^ybėm. | 
'|lstybė-| 
jse, per!

Ugrametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jfii ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau
S727 S. Western Ave, Chicago, m. 60643

Telef. 312 238-9787
• N*TnokrwM« patarnavimas užsukant lėktuvą, traukiniu. laivą kelio

nių (cruises), viešbučią ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus kraštus; 
sudarome. LSkvieumus gimimų apsilankymui Amerikoje ir teikiame infor
macijas visais kelionių reikalais

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reikia rezervuoti vietas 
tž anksto — prieš 45 - 60 dieną.

gai veikti” — ’atsakėte, kad 
“Žmonės turi rinkti- tdkiusUva- 
dus, kokjų^yeiklo§„ norip,. j‘ęia 
Jūs pasakėte tiesą ir tas gal,su
mažino* Jūsų ■ kitus* ■*ciniškurtiL 
atsispindžiusius par eiškimus. 
Juk tiesa, kadf. dr. K. Bobelis 
kaip tik ir yra daugumos demo
kratiniu būdu1 išrinktas "VLIKo 
pirmininku. Jis taip pat- garbin
gai ir , pasekmingai vadovavo ruojate VLIKą . nepasiunčiąnt 
nusipelnušį tautai ALTą. Todėl 
ALTos plačios ^Visuomėnės’'tapo 
įvertintas , ir,, i£rinjcta&<; gurgės 
pirmininku. Jis 15įm^tiį buvo 
išrinktas JPA. V.rLJ B-nės'Tai^r- 
bos nariu ir kiele vieną kartą 
gaudamas daiigiau balsų, negu
tautietis y. Kamantas. Tuo tar- ' bej «Watergetą” kokią> kad 
pu Jūs l^^^grupes “is-l kėJė p L: Dieno%^ m>) Or- 
SeimoSlt^^^rtintaŠ I sudaryta

Bukimu, ^-mielas Pirmininke, 
-lietuvianfc^fiŠrčliaišr Turėkime 
kantrybėj, nekliūdykime, nekai- 
šiokim kĮolus į tinkamai riedan- 
čius ratu^ ir duokime galimybės 
bei padėkime pasireikšti tiems, 
kurie tik;'gali ir sugeba Lietuvių 
tautos iš vergijos išlaisvinimo 
darbą dirbti. -. •

Aš pagarbiai kreipiuosi į Jus, 
mielas Pirmininke, su gera in
tencija ir nenoriu prarasti viltį, 
kad ir Jūs negalėtute pakopti >į 
tobulesnį mūsų tautos vadovą: 
vimo taktikos aukštį.

Jūs taip pat, nežinantiems fak 
tą, Toronte pasigyrėte, kad PLB 
valdyba pasiūlė-J. A. V. Kon- 
gresui rezoliuciją H. R. 5407, kąd 
būtų remiama lėšomis diploma
tinės Lietuvos tarnyba nuo 1981 
m. šiam sumanymui nepritarė 
VLIKo valdyba? čia Jūs aiškiai 
pademonstravote. Kaip yra ne
racionalu dublikuoti veiksnių 
veiklą ir kaip nevykusiai PLB 
su savo ryšininkais landžioja 
(atrodo, tik. savęs pasigyrimui) 
prie kongresmanų ir Valstybės 
Departamente- Juk tos diploma

sutarto tinkamo ryšininko.
Toronte Jūs, mielas Pirmim’n 

ke, ieškote Kanados I4 B' vado
vybės palankumo: Jums, liaup
sinant ją, josios ^nenuveiktais 
darbais .ir taip pat stengiantis 
užslopinti tam tikrą korupciją

kėlė P. L./Dienos^^ffiB m.) Or-

Revizijos 'Komisija. Neatkrei
piant j tai tinkamo dėĮnesio ga- 
lite sukurti tikrą ir didesnį “er- 
miderį”, negu kad fyksta su 
VLIKu. : \-- 4—----

Nuoširdžiai linkiu J^ms, mie- Mlas Pirmininke, ’ viso geriausio”.
Autorius dr. J. "Kašlelius ga

lėjo įdėti bent mažą Užuominą 
apie tiltų’statytojų veiklą ir jų 
dominavimą, bet tam yra laiko.

K. Petrokaitis

T R U M P A 1

— Ponia Grade Mitka. South* 
Milwaukee, Wisn atrašė tokį 
laišką: “Siunčiu ir aš $25 auką 
padėti Naujienoms mažinti atsi
radusią' skolą. >Tos kelios dienos, 
kai negavome Naujienų, buvo 
liūdnos, nes neturėjome žinių 
apie lietuvišką veiklą ir pasau
lio įvykius. Tarsi akys nušvito 
joms vėl pradėjus eit. Tad lai 
gyvuoja Naujienos ir teskleidžia 
šviesą ir tiesą”. Dėkui uą laišką 
ir už auką.

--- - - ------ r.——-
į SOME CHICAGO MOTOR CLUB “TIPS ON

BUMSSIWXMK
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING SAFE | 
FOLLOWING DISTANCES—

yOCKLU RUN INTO TROUBLE” IF 
THERE'S A SUDDEN STOP WHICH

Id yur node0 
stuffed ub?W
Get instant relief ftv 
With BENZEDREX- W

INHALER V

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

MARU A NOREIKIENg

2608 W<rt 6fth St, Chicago, IIL 60621 • TaL WA >4717

Cosmos Parcels Express Corp. c
MARQUETTE GIFT PARCEIS SERVICE J

1501 W.-6»fhSt, ChleRgtŲin.'1062J. — TeL'W^'lTtT'l

IF YOU DRIVE AT THE 
MfN/MUM SPEED STYW 
the r/grt lane.

— Antanas Sukackas iš Det
roito, mūsų atstovas ir korespen 
den.tas Michigan valstijoje, at- 
skubėjo su $140 organizuota pa
rama. Po $25 aukojo Antanas 
Sukauskasjr Juozas Gvolužas, 
$20 Stasys Šimoliūnas, $15 An
tanas Norus. Po $10 aukojo: 
Bronius Valiukėnas, Antanas J 
Vaitėnas ir Petras Bliūdžius. Po| 
penkinę aukojo Juozas Bartkus, j 
Stasys Bartkus, Valentnas Ka- 
valiukas. Juozas Murinas ir -tau- 
tetis, prašęs pavardės neskelbti. 
Reiškiame padėką mūsų bendra 
darbiui A. Sukauskui ir visiems Į 
aukojusiems. :

— Jonas Kedaitis iš Lemonto 
atoo į talką Naujienoms su 
brangiausiu dalyku. Jis, pasinau ■ 
dodamas platinimo vajaus leng-į 
vatomis, užsakė Naujienas treč
daliui metų savo mielam pus
broliui Petrui Petraičiui, ‘ gyv.; 
Courtlant, Ont. Dėkodami J. Kė-j 
daičiui už tokį dovanos parin- 
-kimą, kartu su—juo sveikiname- — 
naują skaitytoją P. Petraitį. 
Mes tikime, kad jam Naujienos {savybę Chicagoję ar bet kur

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

• 4 BUTŲ mūrinis Lemonte.

• 2 BUTŲ mūrinis, gerai užlaikytas, 
Marquette Parko rajone.

• RESTORANAS su namu ir visais 
įrengimais Marquette Parke.

ŠIMAITIS REALTY

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI 

Turiu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S, Talman Ava. 
Tai. 927-3559

■ Notary Public
Insurance, Income Tax

2951 W. 63rd St. Tek436-7878, 
839-1784 arba 839-5568.

D t M E S I 0 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

We’H help you make the right move.

JEI GALVOJATE

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

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenue 

Tel. 776-8505

nuomoti ar apdrausti savo nuo

patiks ir jis įsijungs į platintojų 
grandinę.

— Jurgis Tauratis ir jo šeima 
iš Bridgeport© apylinkės, be ra
ginimo pratęsdami prenumera
tą, savo gerus linkėjimus atly
dėjo $10 auka- Dėkui.

— Paliulionis iš Marąuette 
Parko pastarosiomis dienomis 
dviem atvejais reikalais lankėsi 
Naujienose. Dėkui j am už vizi
tus ir už įteiktą asmenišką bei; 
žmonos Elenos Paliulionienės 
$20~auką.-------------- ?----------- :—

— A. a. Juozas Stalioraitisj 
Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoje <veikė j as, staiga mirė ko
vo 22 d. sulaukęs 70 m. Liūdėti 
liko žmona, sūnus Raulas su šei
ma ir žmonos brolis kun. Simo
nas Morkūnas, Sioux City šv. 
Kazimiero parapijos klebonas.

— Brighton Parko lituanisti
nės mokyklos 30 m. sukakties 
minėjimas ir banketas įvyks ge-: 
gūžės 3 d. 7 vai. vak. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. 
Vietas rezervuoja P. Tamkus ir 
mokyklos vedėja Jonynienė.

— Standard Federal Taupymo 
B-vės centrinėje įstaigoje, 4192 
Archer, ruošiama Peoples Gas 
kilnojama paroda apie dujų var i 
tojimą šildymui bei virimui ir ju 
taupymą. ,Bus rodomi filmai ir 
duodamos brošiūros su naudin
gais patarimais.'Parodą prasidės 
balandžio 29 ir tęsis iki gegužės 
13 d- darbo valandomis.

— Gen. Lietuvos konsulas To
ronte dr. J. žmuidzinas specia 
liu laišku padėkojo Toronto vys
kupui kard. G. E. Carteriui už 
pasakytą pamokslą pamaldose 
už Lietuvą kovo 30 d. katedro
je. Kardinolui buvo įteiktas dail. 
Telefore Valiaus kūrybos pa
veikslas.

— Kalifornijos Lietuvių Die
nos parodoje. įvykstančioje bir
želio 22 d., įsiregistravo šie Los 
Angeles gyveną dailininkai: Al
fonsą Pažiūrienė, Jonas Andra- 

-šlepelytė, Pranas 
Gasparonis, Alfonsas Petrauskas 
Livija Lipaitė, Junsefina Gedtni

Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigų. 

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti. 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuteri. 

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

Tel. 767-0600
Independently owned and operated

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 69th Street 
Tai. Republic 7-1941

Siuntiniai, j. Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Ave. I 
Chicago, IIL 606S2..TeI. YA 7-5980

—------ ... , Z

Dirbininky Reikli

AUTO SALES PEOPLE
Ex per. sales people wanted to sell 

America’s No. 1 Car and Truck, 
Chevrolet. We. offer:

* High commissions. 
Heavy floor traffic. 
Demo
Good finance sources 
Hospitalization
Lge. inventory-indoors 
Good Hours 
Heavy advertising 
Quality^service dept.

925-6700
TALLY CHEVROLET
6711 S. Western Ave.

Chicago, Illinois

------------M. i I M XU S------------
Notary Public ; 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai Ir kitokį blankai.

***
Contact Mr. Garrett for appt.

HOMEOWNERS POLICY
F. lapelis, Agent ■— 
3208*4 W. 95th St ’jaT 
Ev«rg. Pirk, m, 
<0642, - 424-8654 v”^_

Slate Farm Fire and Casualty Company.

REIKALINGAS DARBININKAS 
išvalyti ir aptvarkyti beismantą. 
Galiu duoti maistų, kambarį ir 
užmokėti už darbą. Tel.471-0798

OLIMPINIS KOMITETAS 
POSĖDŽIAUJA

Tarptautinis Olimpiniu žaidi
mų komitetas -ir Tarptautinėj 
Sporto federacija posėdžiauja 
Šveicarijoje. Svarstoma išjungti 
nacionalizmo pasireiškimus žai
dynėse. Britanijos Olimpinių žai- 
dynių komiteto pirmininkas Sir 
Dennis Follows pareiškė, kad : 
žaidynėse rungtyniauja tarp sa
vęs ne tautos, bet paskiri spor
tininkai. . «

Išsiblaškęs gydytojas
— Daktare,“prašau gelbėti. Aš 

taip garsiai knarkiu, kad net 
pats pabuĄdfl-

— šiuo atveju aš utinis pata
riu miegotų kYfKrnc kaiffbaK-je.

ADVOKATŲ DRAUGIJA
VALDEMARAS BYLAITIS 

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

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

z Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

9 vai. ryto iki 12 vai. d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 We*t 63rd Street

Chicago, BL 60629
----------------------------- --- -

HELP WANTED — FEMALE 
DarMaimty RalRla

HOUSEKEEPER/BABY SITTER
Live-in for infant expected in sum
mer. Rogers Park. Will have private

Must speak some English. Long term 
job. 878-5414

nienė, Ilona Brazdžionienė. Kęs- , žirafa gimsta 5c5ilJ 
tutis Mikėnas ir Povilas Gaubas. aukščio.




