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Over One Million Lithuanian 

In The United States

GROMYKA ĮSAKINĖJA LENKU KOMUNISTĄ
AUSTRALIJOS PREMJERAS MAL
COLM FRASER APIE PABALTIJĮ

Australijos ministeris pirmi
ninkas Malcolm Fraser vasario 
16 d. atsakė į Baltiečių Tarybos 
laišką, kuriame jis buvo prašo
mas paremti Pabaltijo valstybių 
“dekolonizamivą” ir prisidėti 
prie rezoliucijos tuo klausimu 
Jungtinėse Tautose. Savo atsa
kyme Fraser rašo, kad Australi
jos vyriausybės nuomone, Pa
baltijo valstybės yra “nepriklau 
somos” ir todėl čia. turima rei-‘ 
kalo ne su “dekplonizavimu” 
su “okupacinių pajėgų išvary
mu”. Anot Frazer, rezoliucija 
Jungtinėse Tautose nesusilauk
tų, daug paramos-iš Trečiojo pa
saulio kraštų, kurie Pabaltijo 
byloje įžiūrėtų ginčą tarp ūki
niai išsivysčiusių šalių, o ne “de- 
kolonizavimo” klausimą. Toksai 
bandymas- rašo jis, galėtų pa
kenkti plačios tarptautinės para
mos sumobilizavimui, kurio tu
ri siekti baltiečių bendruomenės, 
dirbančios savo kraštų nepri
klausomybės atstatymui.

MASINĖS-GRUZINŲ 
' DEMONSTRACIJOS'' r .

PRIEŠ RUSINIMĄ

Agence France Presse balan
džio 4 ir Le Monde., (balandžio 
6> žiniomis, 'Gružijbs - sostinėje 
Tbilisyje įvyko' dvi'įdęhi^.nstra- 
ci’jos prieš • “sųintęnsyyjritą ru
sinimą”,. Kovo-23 d.-5ąp^. -tūks- 
tanjisStudentų? žygiavo .gatvė
mis, protestuodami/prieš popu
liaraus gruzinų Jiteratūros pro
fesoriaus Akak’i~Bachradzės i pą* 
šalinimą iš-Tbilisio uhivėrsiteto- 
Po savaitės nemažesnė ' minia- 
demonstravo.- prie pastato, gu
riame vyko Gruzijos rašytojų 
sąjungos kongresas;/ daugelyje 
plakatų buvo reiškiamas su^rū- 
pinimas gruzinų kalbos ateitimi. 
Demonstracijos pasiekę^ vieno 
tikslo: Bachradzė. vėl buvo pri
imtas į universitetą. Gruzijos 
kompartijos pirmasis sekretorius 
Ševardnadzė priėmė demons
trantų delegaciją ir pažadėjo 
vėl susitikti su jais tolimesnėms 
diskusijoms.

HU JAOBANGAS PASMERKĖ 
MAO CETUNGĄ, LENINIZMĄ

PEKINAS, Kinija. — Trečia- į 
diėnio vakare naujas Kinijos 
komunistų partijos pirmininkas 
Hu Jaobangas pasmerkė Mao 
Cetungą, ■marksizmą ir leniniz
mą. Jis pareiškė, kad Mao pa
darė Kinijai labai daug žalos, 
kaip jai daro marksizmas ir le-

1 ninizmąs. Savo laiku ir savo vie- ! 
° toje šios teorijos galėjo būti Į 

naudingos, pareiškė Jaobangas, Į 
bet šių dienų Kinijai jos ne- j 
tinka. ; :

Hu Jaobangas yra reformis- Į 
tas. Jis tvirtina, jog kiniečiai tu- J • 
ri savo ūkiui, pritaikyti tas prie
mones, kurios yrą naudingiau
sios prie dabartinio laikotarpio.

Jis. pripažįsta, kad Kinija yra 
atsilikusi pramonės ir ūkio sri
tyse. Kinija.turės daug.dirbti, 
kol pramoks taikyti krašto pra
monei ir ūkiui elektrdnikos prie
mones. Privalo mokytis iš pa
žangesnių kraštii. Jaobangas 
džiaugėsi, / kad xAmerika sutiko 
duoti Kinijai reikalingą paramą 
ir parodyti kaip žengti pirmuo
sius žingsnius naująja-techno- 
logija^ČĮ^riJ^ ' L .

Jaolįįdgų^'fiįpgtąrė ■ tyresnie
siems:, perleisti/.^sakingas, 
tas jaiinesnįesiemsv^.es, Kinijos
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Housing and Ufbaifej)eveldp- 

merit ■ depar-famente. dirba’.-cįka- 
giškis AĮITtipsįlis ir. yra progra
mų agalizuotojULvPraei tos savai
tės trėčadiėnį' jis'pą-reiškė, kad 
nuo 1975"metų minrrwas depar
tamentas blogai paruoštiems 
projektams išeikvojo virš ‘bili
jono' dolerių. Jo žiniomis ir’?ap- 
skaičiavimu, departamentas ne
reikalingai išleidžia du iš trijų 
doleriu.7 L

Anksčiau Al Ripskis kovai su 
išlaidurmi bei korupcija leido 
specialų laikraštėlį. ~ j

— Chicagoj FBI suėmė kroa
tą Milan Baragič, specialistą 
bomboms gaminti.

■į ' V. -—“
— Politikai apskaičiuoja, kad 

Lenkijos okupacija Sovietų Są 
jungai yra perdaug rizikinga.

— Federalinė Prekybos komi
sija nutraukė 8 metus užtruku
sius tyrinėjimus, "kad astuonios 
naftos bendrovės yra įtartos 
prasižengimais Anti-trust įsta
tymui.

KALENDORĖLIS

Liepos 3: Tomas, Anatolijus, 
Raudė, Aviža, Mirganis.

Liepos 4: JAV Nepriklauso
mybės šventė, Elzbieta, Tylė, 
Aldis, Žadvainis.

' Liepos 5: Filomena, Antanas, 
Lakštutė, Melinė, Dobilas.

Liepos 6: Marija, Izaijas, Ri- 
tonė, Bartnikas, Zekas.

i Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:29.
Oras šiltas, debesuotas, lis.

Frank Savickas primena vi
siems lietuviams, kad liepos 
11 d. Marquette. Parke bus 
didelė lietuvių šventė ir pa
taria lietuviams būti Lith
uanian* Plaza Ct. gatvėj^ .

/m. BEGINĄS IR JO KOALICIJA 
TURI PARLAMENTO DAUGUMĄ

NORS DARBO PARTIJA TURI DAUGIAUSIA ATSTOVŲ 
PARLAMENTE, TAČIAU DAUGUMOS NESUDARĖ

JERUZALĖ. — Nors ligšioli-nė vieno atstovo. Premjerą Be
niais balsavimo duomenimis, į giną mielai remtų Geula Gogeno 

parlamentą išrinkti 49 Darbo 
partijos atstovai, gi dabar val
dančios Likud partijos 48 atsto
vai, tačiau premjeras Menachem 
Begin jau turi 61 atstovo dau
gumą 120 vietų parlamente. Jį 
ir jo partiją remia trys religi
nės grupės, gavusios 13 vietų. 
Trečiadienio vakare premjeras 
Beginąs susitiko’ su Tautinės re
liginės partijos vadu Josef Burg. 
Jie aptarė būsimus santykius 
tarp partijų ir jų vadovų. Da
bartinėje vyriausybėje Burg yra 
Vidaus reikalų ministeriu. Nors 
jis pakviestas tartis su Darbo 
partijos vadu Shimon Peres, ta
čiau laikoma formalumu, nes 
religinės grupės tradiciniai pri
klauso Likud partijai. Burg 
frakcija turi 6 vietas. Buvusio 
religijų ministerio Aharon'Abu 
— Hatziera Tami partija gavo 
dvi, o Agudat Izrael partija ga
vo penkias vietas. Be šių trijų 
religinių grupių jokia koalicija

arlamente nėra įmanoma.

Darbo partijos vadas Shimon 
Pcrcs trečiadienio vakare pa
reiškė korespondentams, kad 
dėl koalicijos bus tariamasi, ta
čiau žinant religinių grupių nu
sistatymą, Darbo partijai tikė
tis sėkmės būtų beprasmiška.

Balsai galutinai bus suskai
čiuoti tik sekančią savaitę, bet 
pakaitų nenumatoma. Už Darbo 
ir. Likud parti jų atstovus balsa- 
•vo SRhuoŠirnčių visų balsuotojų. 

’ Mažosios centro partijos negavo

dešiniųjų Tehiya partija, gavusi 
parlamente dvi vietas, ir buvu
sio' Gynybos bei užsienio reika
lų ministerio Moshe Dayano 
naujai įsteigta Teleni partija, 
gavusi vieną vietą.

IZRAELIS GAUS SPRAUS- 
MINIUS LĖKTUVUS

WASHINGTON, D C. — Bal
tųjų Rūmų žiniomis, 6 spraus 
miniai puolamieji bomboneš:ai 
F-16 bus pristatyti Izraeliui lie 
pos 17 d. pagal ankstyvesnę su
tartį. Prez. Reaganas įsakė Pen
tagonui ištirti, ar Izraelis nesu
laužė sutarties, birželio' 7 d. pul
damas lėktuvais Irako atominį 
reaktorių. Baltųjų Rūmų kalbė
tojas David J. Gergen pareiškė, 
kad ištyrimas daugiau liečia ke
turių lėktuvų pristatymą, sulai 
kytą tuoj po bombardavimo. 
Manoma, kad jis bus atšauktas.

Izraelis yra gavęs 53 F-16 lėk 
tuvus. Jų užsakyta dar 22, ku
rių 12 numatyta pristatyti metų 
pabaigoje.

AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ 
UNIJA GRĮŽO Į AFL-CIO

.WASHINGTON (AP). — Po 
13 metu Automobiliu darbinin
kų unija, turinti 1.2 milijono 
narių, grįžo į AFL-CIO junginį, 
turintį apie 15 milijonų narių. 
Tūo reikalu nenumatomi jokie 
paradai ar iškilmingi pareiški
mai. Grįžimo į darbo federaciją 
sąlygas svarstė iAFL-CIO pirmi
ninkas Lane Kirkland ir .Auto
mobilių darbininkų unijos pir- 

i mininkas Douglas A. Fraser. Jie 
j sudarys naują vykdomą tarybą.

Automobilių darbininkų unija 
išstojo iš AFL-CIO 1968 metais 
po nesantaikos tarp George Mea
ny

— Zayre korporacija su cent
ru Massachusetts valstijoje, tu
rinti 250 krautuvių, planuoja 
įsteigti dantų gydymo centrus 
trijose Čikagos krautuvėse.

— Chrysler korporacija šįmet 
pardavė rekordinį automobilių 
skaičių ir nebus reikalinga fede- 
ralrnės paskolos. Kai kanose 
dirbtuvėje dirbama virilAikiais.

ir Walter Reuther.

NEI SUSLOVAS, NEI BREŽNEVAS 
NESUVALDĖ LENKŲ PARTIJOS

WILLY BRANDT KETURIAS DIENAS TARĖSI SU LEO
NIDU BREŽNEVU TAIKOS IR ŪKIO KLAUSIMAIS

MASKVA, Rusija. — Ketvir- =>_ - '-s

tadienio rytą Sovietų užsienio 
reikalų ministeris Andrei Gro- 
myka išskrido j Lenkiją, kur 
bandys įtikinti dabartinius len
kų komunistų partijos vadus im
tis griežtų priemonių prieš Soli
darumo uniją ir pradėtą griežtą 
akciją prieš lenkų komunistus.

. Andrei Gro'myko yra Sovietų 
Sąjungos politinio biuro pilnas 
narys. Manoma, kad su Stanis-

I lovų Kania jis kalbės višo Sp- 
I vietų Sąjungos politinio biuro 
vardu, liepdamas laikytis Mask
vos politinės linijos.

Apie Gro'mykos kelionę į Len
kiją ketvirtadienį užsienio laik 
raštiininkams pranešė ne Sovie
tų valdžios atstovas, bet Vokie
tijos socialistų demokratų par
tijos pirmininkas Willy Brandt. 
Pastarasis į Maskvą atvyko prieš 
tris dienas ir kiekvieną dieną 
kalbėjosi su įvairiais Sovietų 
-vatdžicą- parėigūnaii CBrandf 
laikraštininkams' pareiškė,'/kad , užsistovėjusias' valizas konveje- 
ketvirtadienį jis dar kartą?pasi- į 
matys',jgu pačių l.eoriįchi Brež
nevu, Jįs, aiškūį kalkę josi iį’ su 
Ūįro'myka,; įs-'-kūrio • patyjįė,. kad 
jis 'ręngj$s£vykti į Lenkįją.

> / PašktfŲnęinis dienomis-.Sovie
tų spįųd^ ir rusų, radijo stotys 
patarinėja Lenkijos komunistų keleivių. Po incidento, lėktuvas 
pabijos vadovybei . ........... .
Treąkęinaųs elementus”, pųblan-: 
čius Lenkijos komunistus. Rusų 
žinių agentūros sugestionuoja. 
kadŲpatsRahia baigtų niekinti i>- 
persėkioti Lenkijos -komunistų 
partijos narius. Brežnevas, pa 
skirdamas Kanią’ lenkų komu
nistų partijos reikalų tvarkyto 
ju, davė jam laisvas rankas pa
daryti^ reikalingas reformas.
Kantą priėjo- išvados, kad' Soli

SUMAŽĖJO NAMŲ 
STATYBA

WASHINGTON (AP). — Ko- 
inercijos departamento praneši
mu, namų statyba JAV suma
žėjo 4.7% gegužės mėnesį. Per 
petus pastatoma namų už apie 
237 bilijonus dolerių.

Namų statyba yra ekonomijos 
gerėjimo ar blogėjimo rodyklė. 
Prie namų statybos sumažėjimo 
prisideda aukšti nuošimčiai už 
paskolas.

PER ANKSTI SPROGO 
GALINGA BOMBA

GVATEMALA, sostine. — Ga
linga bo'mba, įdėta į keleivio 
valizą, sprogo visu pusvalandžiu 
anksčiau, negu buvo suplanuota.

Iš Gvatemalos j Miami turėjo 
išskristi . Boeing 727 lėktuvas, 
bet jis pusvalandį pavėlavo at
vykti į pakėlimo vietą. Keliant

J j riu, viena sukrėsta valiza spro
go ir užmušė aerodromo tar
nautoją, bet nesužeidė nė vieno 
keleivio. Spėliojama, kad jeigu 
lėktuvas būtu išskridęs laiku, 
tai bomba būtų sprogusi padan
gėse ir galėjo užmušti visus 40

'■su'vaMvt!- laimingai pasiekė Miami.

— Demokratų pirmininkas 
Charles T. Manatt slaptai tarėsi 
su darbo unijų vadais, kurie pa
žadėjo virš $200,000 paramos. 
Jis nori išmesti iš partijos atsto
vą Phil Gramm iš Texas valsti
jos, organizuojant Į paramą pre
zidento Reagavo programoms.

darumo- unijos vadai huvo t ei- kamavo $411.

DIDELĖ AUDRA 
FILIPINUOSE

MANILA, Filipinai. — Trečia
dienį Filipinus labai smarkiai i 
plakė stiprus • vėjas, lietus ir 
smarki perkūnija. Vietomis arid 
ra išmetė labai daug vandens ir 
pa tvindė kelius.;

Audra labai smarkiai plakė 
jūroje buvusius keleivių ir žve- 
j ų laivus.

JAV viceprezidentas G. Bush 
spėjo dalyvauti visose inaugura
cijos csremotnijose. Jis pareiškė
savo džiaugsmą, kad prezidentas 1 
Marcos prižadėjo laikytis demo
kratinių principų. JAV pasižadė
jo su juo bendradarbiauti.

sūs:- komunistai turėjo didelių 
prįvilegijų., ko neturėjo lenką, 
darbininkai.

Ne tik Brežnevo paskirtas Ka
nia, bet ir Lenkijos premjeras 
Jaruzelskis patarė susitarti su 
Solidarumo unijos vadais ir 

I pradėti gamybą visame krašte. 
Dabar didelė lenkų dauguma

— Times Ine. žada uždaryti 
Washington Star dienraštį, ku
ris duoda milijoną dolerių nuos
tolio per mėnesį.

— Illinois seimas išsiskirstė, 
neišsprendęs transporto reikalų. 
Tvirtinama, kad RTA ir CTA 
turės pAkėlti važiavimo kainks.

*

Michael Suslovas buvo labai 
nepatenkintas, nes S. Kania 
atsisakė vykdyti jo įsaky
mus. Dabar Suslovas davė 
instrukcijas Gromykai, bet 
lenkai nesirengia Ir Gromy

kos klausyti.

— Ketvirtadienj aukso uncija

dirba ir ateinančiai žiemai ga
mina būtiniausias prekes, apsėjo 
laukus, veža šieną.

Politbiuro nario Michael Su- 
slovo kelionė į Varšuvą nieko 
nepakeitė. Kania įtikino Suslo- 
vą, kad geriausia lenkams dirb- 
j visiems kartu, kad ūkis nors 
kiek atsigaus, kitaip visa Lenki
jos padėtis žymiai pablogės.

Gromyka pakartos lenkų ko
munistų partijos vadams pclit- 
biuro nutarimą, bet Gromyka ir 
kili žino, jog Kania negalės ak- 

' lai sekti politbiuro instrukcijų, 
nes jis susitarė su Solidarumo 
unijos vadais baigti streikus ir 

i pradėti darbą. Ne tiktai ūkinin
kai, bet ir pramonės darbinin- 

| kai dabar kasdien eina į darbą
I.ešek Valensa yra įsitikinęs, 

kad Sovietų karo jėgos neįsiverš 
I j Lenkiją. Įsiveržimo į Lenkiją 
laikas jau praėjo. Jeigu Sovietų 
karo jėgos įsiveržtų, tai Lenki- 

■ joj prasidėtų kruvinas karas. 
| Premjeras ir krašto apsaugos 
ministeris gen. Jaruzelskis ka
rius įtikinėja, kad lenkų kariai 
visomis jėgo'mis priešintųsi So
vietų karo jėgų invazijai į Len
kiją. Pastebėta, kad Lenkijos 
bajorai su šeimomis traukiasi į 
Vakarus. Jie nesirengia krašto 
ginti.



Vertė a. B. CL

(Tęsinys)

Paskyrimo vietoje, vasariniais 
rūbais apsivilkusius, moterys 
gyveno žemėje išraustuose ur
vuose. šiose sąlygose Tamara, 
jos motina ir vyresnis brolis 
Saša nušalo kojas. Motinai ir 
Sašai amputavo kojas, kad gang
rena ncišsiplėstų, o Tamara nu
stojo tik savo kojų pirštų. Ne
žiūrint šių operacijų, motina 
Ida mirė ir buvo palaidota įša
lusioje Sibiro' žemėje šalia ligo 
ninės.

Sašą amputaciją gerai pakėlė, 
. buvo besveikstąs, bet po kelių 

įpenėsiu apsirgo plaučių liga ir 
-taip pat mirė. Dešimtmetis Ja
ša, gi, buvo paliktas vienas dar
bo stovykloje. Jis mirė, nes ne 
buvo kas juo šiose sąlygose pasi
rūpintų. Dvylikametė Tamara, 
palaidojusi mertina, dar išbuvo 
ligoninėje septynis mėnesius. 
Per ta laiką ją aplankydavo tą 
patį tremtinių likimą pergyve
nanti ponia Lifšicienė. Ji buvo 
Anglijos pilietė ir taip pat rūpi
nosi grįžti namo. Tamaros ne
laimės ją jaudino ir ji pradėjo 
ja rūpintis. Karui besibaigiant, 
Lifšicienė su Tamara iš Sibiro 
atsirado Maskvoje ir įtikino’ bri
tų konsulą, kad Tamara yra jos 
duktė ir turi būti repatrijuota 
su ja į Angliją. Rusai, tačiau, 
gerai žinojo, kad tikroji Tama
ros motina mirė Sibire ir ketino 
Tamara išsiųsti į našlaičių prie
glaudą Aclimolenskoje. Vistik, 
abiem moterim į 
žiuerti Į Švediją ir 1945 metų 
liepos mėnesį jos jau buvo Lon
done. Ponia Lifšicienė apie savo 
vyrą niekad nieko nesužinojo. 
Bet ji turėjo Tamara, kuri pra
dėjo Londone lankyti mokyklą, 
o' Tamara, gi, turėjo tėvą Ame
rikoje.

buvo lengvas. Sužino’jęs, kad jo 
duktė, geros moters padedama, ' 
atsirado Anglijoje, Jafė pradėjo* 
rūpintis jos atvežimu. Vizos ga-1 
viinas po karo nesudarė proble- J 
mos, bet reikėjo pinigų. Jam t 
vėl padėjo kvakeriai. j

194(1 metų gegužės mėnesį1 
trylikos metų Tamara alsisvei Į 
kino su antra motina tapusia po i 
nia I Jfšiciene ir viena švedų lai
vu išplaukė Į Niujorką. Repor
terių teigimu,-Tamara buvo pir
moji Ameriką pasiekusi Antrojo 
karo pabėgėlė, atvykusi pas tėvą.

Jos tėvo, tačiau, Niujorke ne- ■ 
buvo. Ją sutiko motinos brolis i 
Jokūlias Šumanas, pas kurį Ta- ( 
mara kelias savaites paviešėjo.; 
Galop, ji buvo įsodinta į kelei-( 
vinį lėktuvą kelionei pas tėvą j 
Port landa. Oregono valstijoje.

Taniai  a tėvą mažai atsimi
nė. Tiek jis, tiek ji, dabar mo
kėjo vokiškai, rusiškai ir ang
liškai. Kokia kalba turėjo ji jį 
praneškinti? Buvo ir daugiau bė
dų. Borisas Jafė uždarbiavo į Ją taip pat žavėjo pelitiniai 
kaip keliaujantis vaikų rūbų j mokslai, šiame laikotarpyje pra- 
pardavėjas. Jo anglų kalba vis Į dėjo ryškėti dar kita Tamaros 
dar šlubavo, o aukštas kraujo! savybė — ji gyveno dabartyje 
spaudimas ir kraujo apytakos i ir žiūrėjo tik Į ateitį. Apie savo 
trūkumai gyvenimą jam dar la- praeitį ji beveik neprasitardavo 
biau sunkino. Vienintelė gera ir ryšio su ją iš Sovietų Sąjun- 
aplinkybė buvo ta, kad Port-Į gos išgelbėjusią ponia Lifšicienė 
landė buvo daugiau imigrantų, j ji beveik nepalaikė ii* niekad 
jų tarpe dar iš Berlyno pažįsta--j daugiau jos nesutiko, 
ma Teodoro Aulmano šeima.
Bet ir šie žmonės, nors labiau
siai padėdami Jafei ir Tamarai, į bet

RugiapjūtėMIKAS ŠILEIKIS

Luiso ir Klarko aukštoje mo
kykloje.

Bręsdama 'kamara patyrė, kad 
ji yra graži ir patraukli vyrams.

pavyko išva- skaitė Borisą Jafę nepritapėliu, j gi

Amerika

Borisui Jafei gyvenimas ne-

Daugeliui metų praėjus, Ta
mara irgi kalbėjo, kad gyveni
mas pas tėvą jai nebuvo leng
vas. Bet ji stengėsi ir įjųvo verz- i 
Ii. Dvejų metų fegyjė' ji jau i 
kalbėjo’ angliškai be akcento. 
Vidurinėje mokykloje ji buvo 
populiari ir gyva. Paskutinėje 
klasėje ji buvo išrinkta į moki-] 
nių tarybą ir nesunkiai gavo sti
pendiją

Tamaros galvosenoje, ateitis 
r gyvenimas buvo ne potrlandė,

Amerikos sostinėje, Va
šingtone.

Ji pasižymėjo dar kita savy
be — mokėjimu rasti žmones, 
kurie norėjo jai padėti. Port- 
lando Luiso ir Klarko profeso
rius buvo vienas iš tų, kurie 
rado Tamarai šeimą gyveni
mui Vašingtone, o ta pati šei
ma — jai darbą ir sąlygas siek
ti advokatūros. Dešimtį metų 
praleidusi Oregone Tamara

| J.KJ K-> I 3JXX1IXV XJ I X AJ. ,

I
Vytauto Volerto “Greitkelio” komunistų okupantais ir “Da- 

romano aplanke rašoma, kad, 
kai esama lietuvių “kito krašto 
politikoj, gamyboj bei kultū
ros kloduose besijaučiančių kaip 
žuvis vandenyje”, atėjęs laikas 
“rašytojui skverbtis ir tenai su-j 
tinkamų žmonių dvasią*. Į j

Šį romaną sudaro trys dalys: kuris, “planavęs Amerikoje pa-j 
“Dabar” — lietuvio tremtinio sislėpti” nuo lietuvių. 
Toni Mataus, generalinio įmonės- ko nuo savių žmonių, 
administratoriaus, darbo rutina 
ir intrigos; “Kadais” — Tonio 
klaiki jaunystė Lietuvoje ir “kul 
tūrinis” bendradarbiavimas su

bar” — Tonio įsistiprinimas įmo 
nėję bet mirtis.

SUAMERIKONĖJES
LIETUVIS

bjaurisi jo šlykščių tvaiku ir, jei 
ne prekybiniai sugebėjimai, iš
vytų iš įmonės. Silvijus Perro 
jam atrodo arba šliužas, arba 
Šventasis, bet kol gerai tvarko
si, jam vis tiek. Viršininkas Kre 
sida, kuris joja ant jų, bet ne- 
kandžioja duodamas laisvas ran 
kas turtui krauti, jam atrodo 
“mitologinė graikų prostitutė, 
dievų meilužė”...

, Piktų komplimentų Tonis su
galvoję ir savo tėvui, žuvusiam 
nuo komunistės, Mprtono moti
nos, šūvio: “Jam sekėsi eržilo 
gyvenimą vesti iki galo. Lyg 
tyčiodamasis, nuvirto gražią die 
ną, kniubo prie jazmino, sodo 
viduryje. Gyvybę išlydėdami, 
medžiai net nesujudėjo”.

Ar važiuodamas mašina, ar 
reikalo stumiamas užėjęs į baž
nyčią, įtariomis mintimis pers
veria kiekvieno gyvenimą. Gy
vendamas tokiais miražais, tarsi 
sudvylipėjęs šizofrenikas, galvo
ja, kad “tai ne regėjimai, bet 
realybė, didžiulė klaida”. Nors 
pats savo mintyse užkliūva už 
kiekvieno, surasdamas įvairių 
kaltinimų (“Taip gyvuliškai el
giasi tik moralės fakyrai”, pri
kiša Mortonui), tačiau dvasioje 
smerkia kolegą Silvijų, nes, gir 
dį, “po žmogaus vidų knaisiotis 
yra jo vienintelė pramoga”.

Kai V. Volertas JAV garny- į 
boję įsitiprinusį Tonį MatausJ

PAVELDĖJIMO PAINĖSE
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Į norėjo būti.

Vašingtonas

Bilius Blumas buvo ne tik 
Tamaros globėjas Vašingtone, 
bet jis buvo ir advokatų firmos 
partneris. Firma buvo gerai ži- 
noma ir jos įstaigą lankydavo 
patys garsiausi Amerikos ir 
pasaulio vyrai. Tamara pradė
jo šioje įstaigoje dirbti, kaip 
interesantų priėmėja. Ji taip 
pat gavo stipendiją Jurgio Va
šingtono universiteto teisių 
fakultete. Jos pažinčių ratas 
plėtėsi. Universitete ji susipa
žino su kolumnisto Driū Pier_ 
seno posūniu.

Tamarai palikus Portiandą, 
jos tėvo sveikata pradėjo blo
gėti. Po antro širdies priepuo
lio tėvas buvo paralyžuotas ir 
Tamara grįžo tam, kad tėvą su 
AulmanU pagalba patalpintų į 
prieglaudą. Trečias priepuolis 
įvyko nė metams nuo Tamaros 
persikraustymo į Vašingtoną 
nepraėjus ir Tamara vėl turėjo 
skristi į Oregoną tėvą palai
doti.

Žinia apie tėvo mirti rado 
į I amarą sėdinčia prie savo sta

lo advokatų ištaigoje. Joje 
tuomet buvo bdgų baronas, 
kuriam Tamara atlikdavo kai 
kurių raštų vertimus. Išgirdęs 
apie tėvo mirtį jis išėmė šim
tą dolerių ir su savo šoferiu pa
siuntė Tamara tiesiai i aero
dromą.

Vestuvės

Prie visų Tamaros savybių 
reikia pabrėžti, kad ji buvo la
itai darbšti ir, atrodė mokėjo 
pasirinkti jai naudingus drau
gus. Kažkurio tnažo pobūvio 
bėgyje pas draugus Tamara su
sipažino su tūlu Biliu Voul. Jis 
buvo tikra priešingybė Tama
rai: silpnavalis, nerealistiškas 
sapnuotojas ir girtuoklis. Ne
klausydama visų savo draugų 
perspėjimų, Tamara už jo ište
kėjo. Draugų paruoštos vestu
vės buvo ištaųjingos ir jose da-' 
lyvavp daug jžynuų žmonių.

Šeimyniškai gyvendama, Ta-

Tačiau ar nesuklysta ir psi
chiatrai?! Ar išgarsėjusio “Yor- 
kshirp riperio” P. W. Sutcliffo 
žmogžudysčių psichiatrai neaiš
kino žmonos neištikimybę, nuo 
kryžiaus šnibždančio Dievo ta
riamais nurodymais, kuriais vis 
dėlto nepatikėjo prisiekusiųjų 
teismas?!

Tonio viengungystę taipgi iš
aiškina visa eilė psichologinių 
detalių: nevykusios tėvo mote
rystės; į žėrintį mistikos rūką 
transformuotos fizinės dovanos, 
kuriomis dalinosi su neatpažin
ta nelegalia tėvo dukterimi; pa
galiau Vokietijoje sutikta mer
gaitė, kuri, jo pamilta, tebelau
kė iš belaisvės grįžtant mylimo
jo. Tonio sprendimai toli- gražu 
skirtingi nuo tėvo patarto nes- 
kubėjimo ir apsigalvojimo: “Kad 
nereiktų jo su seseria nuo ne
laimės gelbėti, Djevas užsimer
kė... O išmirkytų batų tyli šven 
tuolė .. • bent mintimis išprie
vartavo. .. Matus nustojo pasiti
kėjimo viskuo...

Koks nelaimingas tėvo kaltė
mis “užteršto kraujo” Tonis, 
kai ne tik žmonės, bet ir pats 
Dievas užmerkė akis, kad ne
reiktų jo nuo nelaimių gelbėti!

ROŽIŲ SPYGLIAI

Komplikuotas, psichiškai ku
protas Tonis — viso “Greitkelio” 
ašis, nejučiom įtaigojęs tezės 
romano slidų kėlią. Tačiau jei 
už savų durų, sunkvežimių ir už 
saulės yra kartais neįžiūrimas 
tęsinys į tą Mortono psalmėmis 
apgiedotą neapžvelgiamą Die
vą, į jį nukreipia, kaip ir mažą
jį liliputą bažnyčioje, nelaimių 
istorijos, nes be apsivalymų ir 
apleidimo “nežinotų, kad . -yra 
žmonių, rankose rožėsbelaikiu- 
sių, bet spygliaiS^Svisiis pirštus 
susiraižiusių”/ •. j.

Kai niekas — savo rūšies- To
nio nihilizmas — “lieka užnu
garyje”, dabar jo “laukia tąsa 
į šviesesnius plotus”. Ir tuos plo 
tus priartina paraližas mirtis.

Amerikos kultūros . kloduose 
besimurdęs Tonis, besiriejęs su 
kitu išlietuviu Mortonu atrodo 
tartum bėglys, išsinešęs iš Lie
tuvos sužalotą dvasią, kuri visus 
lietuviškus idealus išmainė į ge
rą gyvenimą. Tikslas jam patei
sino tamsiausias priemonės: ‘Ne 
vienam, tarsi gera linkėdamas, 
padėjo susinaikinti” arba “sau
jon įdėjo užtaisytą ginklą, kad 
greičia11 nusiramintų”.

Apie jį, romano ašį, sukinėjo
si du bendradarbiai — Morto- 
nas ir Silvijus Perrro. Pirmojo 
charakteris palyginti plačiai at
skleistas: filosofiškai žiūrėdamas 
į gyvenimą, nuolat cituodamas 
psalmes, praktiškas ir sumanus, 
nepamiršo ir egzistencinių pro
blemų, net teologijos, tikėdamas, 
kad “jei nors vienas žmogus tru 
puti daungiau tobulybę pažins, 
visiems ir visur šviesos pagau
sės”.

Nors jo motina buvo komunis
tė, nušovusi Tonio tėvą, tačiau 
Mortonas geromis pastangomis 
išsisuko iš paveldėjimo baubo.

(Nukelta į 3 psl.)

Kodėl V. Volertas tiek daug 
dėmesio kreipia į savo iš praei
ties prikeltą herojų? Kodėl vidi
nio monologo būdu leidžia jam, 
kaip ir M. Sluckis “Saulė vaka
rop” Rigui, plačiai filosofuoti, 
postrigauti, smerkti kitus?

Atsaką galima surasti žinomo
je patarlėje: obuolys nuo obels 
toli nenurieda. Ta obelis — vi_ 

sutiršrinto-

“paspru- J 
išjun

gė sentimentus, vertėsi kieta 
ranka, niekam nerūpėdamas”,! 
—skaitytojui įdomu, kokie auto-j 
riaus santykiai su pagrindiniu 
veikėju. Anot vieno kritiko, ra
šytojas visą gyvenimą jieskojo 
savo kūrinio herojaus, kurį pri-;
kelia iš praeities, kad įsakmiai j sa1^ ,s onevei as 
belstusi į sąmone, primindamas j %mis ^omis nutepliotas Tomo 
. . v . . . t tėvas: tai jis naktį oasom ko-istonnę tiesa ir menininko pa~; .v . . - jom šliaužė pas isdrikelę,šaukimą. J r ū

Lietuvio, karo audrų persodin 
to į lenktyniaujančią Ameriką 
ir . pasidavusio biznieriško kati- į 
lo įtakai, V. Volertas jieskojo 
'^TTrxA m "n m o ic” rrvmonA _T Q j

Į saityje ir “gyvenimas yra dai-| 
nusigyvenusiame valkato- 

Greitkelio” siužeto ašis An
tanas Matukevičius, jau Lietuvo 
j e gimnazijos baigimo proga 
“apkarpęs” pavardę — “Matus 
bus trumpiau, lietuviškiau ir pa
prasčiau”, yra užsidaręs intri-- 
gantas, kopęs karjeros poaukš- 
tin melo, pataikavimo priemo- Į 
nėmis, nepasitikėjęs nė pareigiu - Į 
gaiš bendradarbiais Mortanu, Sil 
vijų Perrro bei Kresidu, siekęs 
patogumų, ramybės, savimeilę i 
tenkinančių paaukštinimų.

Vidiniu dialogu atskleidęs sa
vo egoistinę filosofiją — “ne
noriu dievų, velnių, žmonių” 
susimąsto Lietuvos komunistės 

! sūnaus Mortono mirties akivaiz- 
maia namuose rado jai adresuo- <joje jj- prisipažįsta buvęs trum- 

rasytą anonimišką paregis: jo ligi šiol ■ niekintas 
laišką, kuris pranešė, kad ji su Dievas esąs “neapžvelgiamas: jo 
dukra gali gauti nemažą paliki- rūpesčiuose ne tik aš vienas eg-

mara greit patyrė, kad prieš 
grįžtant namo reikia. patikrinti 
ar vyras nėra girtas, šešiems 
mėnesiams po vestuvių praėjus, 
Tamarai gimė dukrelė Sintija 
Ly Voul. Tamara dar buvo tei-l 
šių studentė, tebedirbo advoka
tų įstaigoje ii* tebekovojo’ su ne
paprastai pavydžiu, nuožmiu ir
girtuokliu vvriu* Visi draugu! UTTfc- ,& ... . * ■ Upe teka vingiais romano Ja
perspėjimai, kad Voul nebuvo r 
jai tinkamas, pasitvirtino net! , : 
dviem metams nuo vestuvių ne-j 
praėjus. Galų gale, Tamara lie- J 
pė savo vyrui išsikraustyti. Dūk- ] 
relė liko su ja. j

Biliu Voul, tačiau, nenustojo) 
lankęsis jos bute. Vieną vakarą; 
jis bandė įsilaužti į jos butą ir j 
Tamara iššaukė policiją, kuri jį į 
areštavo. Išėjęs iš daboklės, B’i-j 
liūs Voul dingo iš jos akiračio; 
ir atsirado tik po savo mirties, j 
Tamara liko ištekėjusi ir neži- j 
nojo net savo buvusio’ vyro ad-į 
reso, o tuo pačiu ji negalėjo pra
dėti skyrybų bylos.

Bilius Vaul vėl atsirado labai 
keistomis aplinkybėmis, Sintijai j 
esant septyniolikos metų. Ta-

tą, ranka

mą, kurio niekas neatsišaukia. 
Po ilgų pastangų Veteranų glo
bos įstaiga sužinojo, kad Voul* 
mirė Pietinėje Karolinoje nuo j 
vėžio ir palike/ $15,000 gyvybės 
apdraudę. Tamara tapo našle, o 
duktė Sintija gavo $15,000 iš tė
vo, kurio ji niekad nepažino ir 
neatsiminė.

(Bus daugiau)

žįstuoju; ir ne tik žemė jo glė
by”.

CINIŠKOS PAŽIŪROS

Įdomus to tuščio, laisvo elge
sio Lietuvos vargoninkėlio sū
naus ciniko Tonio Mataus cha
rakteris. žmonės jam svetimi. 
Bendrauja su jais, nes reikia. 
Jam Morton Lex yra gyvulys:

įna- 
'~V’, kurios “išsivertusiais gro
bais galėjai kaip kopėčiomis lip- 

• ti”; tai pas jį įsiveržė “garsiai 
f šaukianti, nuodais grasinanti” 
I moteris, kuriai prieš dešimt me- 
į tų palikęs gniužulėlį; tai “jis 

vienas gali taip įžūliai svyruoti, 
velniui kaišiodamas pyragą, Die 
vą ramindamas malda”: “keis
tuolis Dievas. Nerūpestingas, 
silpnas užveizda”; tai jis kaltas, 
kad Tonio sesuo turėjo “trum_ 

_ pas kojas, molinį veidą, purvi- 
Į nos spalvos plaukus”.

Romano visas tonas - taip ir 
įtaigoja, kad tėvas kaltas ne 
tik dėl dukters trumpų kojų, 
bet ir dėl Tonio nesėkmės bei 
tamsių charakterio dėmių: “Kai 
tės užteršia vaikų kraują, netirp 
damos ir neišsivalydamos”. Pa
sak jo, “žmogų galima atskirti 
nuo pačio savęs” ir tada jis pa
miršta, kas esąs, nežino, ko jięš- 
kąs, Vadinasi, kaltos “ankstyvių 
( — ankstyvų. J. K.) metų 
skriaudos... Tai jos išardė pasi
tikėjimą viskuo, ką pažinojo ir 
gerbė”. Analogiškai “Matus su
prato, kodėl Silvijus spaudė dar 
bininkus. Tai buvo kerštas už 
namuose nešamą vergiją”.
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PIRMASIS SAVANORIS
Šiemet sukanka 61 metai, kai 

pradėjo rinktis pirmieji savano
riai ir buvo atkurta Lietuvos ka j 
riuomenė. Pirmuoju savanoriu 
užsiregistravo kam. K Škirpa. 
Todėl jam Lietuvos Kūrėjų Sa 
vanorių Sąjunga yra oficialiai 
suteikusi Pamojo Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėjo Savanorio var 

•i

dą. Tai, prisimindami Lietuvos 
kariuomenę, kartu pagerbkime 
ir Pirmąjį Savanorį.

K. Škirpa gimė 1895 m. vasa
rio 18 d Biržų aps., baigė Min
taujos realinę gimnaziją ir stu
dijavo Petrapilio komercciniam 
institute. Pirmojo karo metu 
baigė karo mokyklą ir gavo pir
mąjį karininko laipsnį. Tarnavo 
10 Sibiro šaulių pulke Omske. 
Kilus revoliucijai, atvyko į Pet
rapilį, įsijungė į lietuvių trem
tinių veiklą ir pradėjo organi
zuoti lietuvių karių batalionus 
Tikėtasi ginkluotiems grįžti į 
Lietuvą ir kovoti dėl jos išlais
vinimo. Bet bolševikai tokių ba
talionų organizuoti neleido. Tuo 
met kilo mintis, kad gal gink
luotas pajėgas būtų galima or-. 
ganizuoti Lietuvoje. Tuo tikslu 
1918 m. pavasarį į Lietuvą bu-* 
vo slaptai pasiųstas, kam. K. 
Škirpa. Jam pasisekė nepastebė
tam pereiti vokiečių fronto lini
ją, bet vėliau jis buvo sugautas 
ir, kaip buvęs rusų karininkas, 
uždarytas į Daugpilio tvirtovę. 
Iš^ten jam. pavyko pabėgti, ir 
J918 m./kovo 20 d. jis atvyko į

į Tuomet Lietuva buvo vokie
čių kietai valdoma, ir neturėta 
galimybių atkurti savąją kariub 
menę. O jeigu kas ir buvo daro
ma, tai labai, lėtai. Tik tų metų 
pabaigoj kariuomenės atkūrimu 
susirūpino antroji Lietuvos vy
riausybė. Min. pirm. M. Sleževi 
čius ir Krašto : apsaugos. min. 
kam. M. Velykis tada pašaukė

Spaudos infor
macijai

Kazimieras G Oksas buvo iš
rinktas prezidentu Gads Hill 
Center metiniame organizacijos 
patikėtiniu susirinkime.

Gads Hil — tai ne peno oso- 
ciabn'o patarnavimo įstaiga į- 
kurta 1898 metais. Šios organi
zacijos tikslas — pakelti gyve- 

i nimo lygį tiek individų tiek šei- 
H vėl gyvenančių žemutinėj va~ 

1 karų Čikagos miesto dalyje. Cen 
tro programoje socialinio stovio 
pagerin mas, apylinkės gyven
tojų organizavimas švietimo ir 
gyvenviečių reikalais; parūpini- 
mas darbo fiziniai ar protiniai 
atsilikusiems; dirbančių motinų 
vaikų priežiūra po mokyklos 
valandų ir t. t.

Kazimieras G. Oksas šiuo me
tu yra Cook apskrities prisieku
siųjų teismo komisijonierius. 
Prieš tai jis dirbo Gads Hill ra
jone kaip ekzekutyvas Mutual 
Federal Savings and Loan įs
taigoje. Kazimieras Oksas yra 
narys 
tarvbos, kurion buvo nesenai 
paskirtas Illinois valstijos gu
bernatoriaus James Thompson.

GADS HILL CENTER ' l; 
incorporarated 1898 West Cul
lerton St. Chicago, Ill. 60608.

Kunigaikščiai Šarūnas ir Skirgaila 
Krėvės dramose

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

teatre, kuriame vyko 
kas spektaklis. Staiga 
mas buvo nutrauktas, 
publika sukėlė karstas ovacijas ‘ 
ir sugiedojo Tautos himną. Po' 
to dainininkė A. Nezabitauskai- 
tė užtraukė tų laikų patriotinę 
dainą “Jau slavai sukilo”, kuriai* 
publika taip pat entuziastingai' 
pritarė.

Istorinis komendantūros žygis 
— tai iškėlimas Lietuvos vėlia
vos Ged?mino pilies bokšte Vil
niuje 1919 m. sausio 1 d. Lietu
vos vėliava po keleto šimtų me
tų vėl išdidžiai suplevėsavo to
je vietoje, kuri amžiais skelbė 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybę.

1919 m. pradžioj vyriausybė 
ir komendantūra pasitraukė į 
Kauną. Kovo 2 d. kam. K. škir-| 
pa gavo įsakymą suorganizuoti Į 
atskirą batalioną, kuris buvo pa- j 
vadintas Vilniaus batalionu, nes 
jame tarnavo daug vilniečių sa
vanorių, ir buvo ruošiamas žy
giui išvyti į Vilnių įsibrovusius j 
bolševikus. Ir taip iš mažo ko-; 
mendantūros dalinėlio kam. K. j 
Škirpa išugdė stiprų ir garbingą} 
5 pėstininkų D. L. K. Kęstučio! 
pulką ir jam vadovavo- Jis tuo
met, turėdamas tik kapitono lai
psnį ir apie 24 metus amžiaus, 
jau ėjo atsakingas pulko vado 
pareigas. 1920 m. suorganizavo į 
1-jį savanorių pulką, kuris vė- j 
liau buvo pavadintas 13 pėsti-1 
ninku pulku. A

Pasibaigus nepriklausomybės 
kovoms, K. Špirpa baigė užsie
nio aukštąsias karo mokyklas. 
1926 rą. buvo paskirtas vyriau
siojo štabo viršininku. Lietuvos 
kariuomenėje užsitarnavo gene-j 
ralinio štabo pulkininko laipsnį. I 
Po 1926 m. politinio perversmo] 
buvo paskirtas į diplomatinę tari 
nybą. j pasaulinio karo parašytosios kai

Remiantis spaudos pranešimu,! bo mokslo knygos “Kalbos dar 
mūsų garbingasis pirmasis sava-1 lykai”,

lietuvis- 
vaidini- j 

sustojusi. o:u
ttngcs mūsų 

""alurgas Vinca 
du didelius ir r
C?.runą ir : z

įkvėpimą iš 
praeities, dra-

rJus ve’kalus 
gailą”. Abiejų 

dramų pagr nei iai velrėjai yra 
senovės Lietuvos va!.ievai. Tarp 
Šarūno ir Skirgailos randame 
daug panašumu ir skirtumų.

“Šarūno” ir “Ski. gailos” veiks 
mas vyksta Dainavos ž.'.Iyje. Ku 
nigaikšt's Šarūnas y~a tik le- 
gendarinis valdovas, kuris gyve
no prieš Mindaugą. Kunigaikš
tis Skirgaila, Jogailos brolis, yra 
istorijoje žinomas asmuo. Jis 
valdė Lie uva žymiai ankščiau

syti- Šarūnas tapo geras kariau
tojas, nes nuo vaikystės jis bu
vo piktas. Jis gimė kuprotas ir 
jautėsi labai nelaimingas. Dėl 
nepatrauklios išvaizdos, jo nie
kas r.rmyiė'o. Jis neapkentė žmo 
niu, nes visi ii niekino bei skriau 
dė'

PAVERGTOJE LIETUVOJE

pries /yuiua D-Ci l

Kadangi tais laikais priešai 
puolė kraštą iš visų rusių, abu 
kunigaikščiai norėjo, kad Lietu
va bū'ų galinga ir kad galėtų 
apsisaugoti nuo užpuolėjų. Ša- 
riinas troško apjungti visas ku
nigaikštijas į vieną valstybę. Jis 
norėjo, kad visas kraštas — Dai 
nava būtų vieno valdovo ranko
se. Siekiant to tikslo, jis kariavo 
su mažesniais kunigaikščiais, 
kurie jo nemėgo ir .nenorėjo klau

BŪGOS MEMORIAL!
MUZIEJUS

“Literatūroj ir mene” Joana 
Daunienė rašo, kad Zarasu kraš 
te, netoli Dusetų, Pakniškiu apy 
linkėję, šalia Žiego ežero, yra 
Pažiegės kaimas, kuriame prieš 
šimtą me’tų gimė žymusis kalbi
ninkas prof. Kazimiera^ Būgą.,-.

Nors K- Būgos į giiptpji 'sodyba 
nesutvarkyta, bet'^ieiįo^ kaimo 
pirkios dviejuoselv'kambariuose 
yra įrengtas jo|'- mėSoriLalibis 
muziejui

Muziejuje išdėstytos; jo iki II I
111 i r\ Vorn -rioT’OcxrS’/Vcir'io Irai

savanorius, ir visa, laika jais ru. . .. „ « . ,. -A į noris pik. Kazvs - Špirpa ■ mirėpinosi. Tik tuomet-vyrai, panke/ . ■ ., .
arklą, knygą, lyrą išskubėjo ša
lies laisvės ginti.
? 1918 m. gruodžio 24 d. įsteig
ia Vilniaus karo komendantūra. 
Pirmuoju komendantu paskir
tas jaunas, gabus ir energingas 
karininkas K. Škirpa, adjutantu
— k. v. P. Gužas. Kai kur rašo
ma, kad; pirmuoju komendantu

1-ykai”, “Medžiagą lietuvių, lat
vių bei prūsų mitplogijai”, “Apie 
lietuviu asmens lvardus’V<;-riKal- 
bos mokslas bei Įmūsų’šėnovė’^ 

(Iš Eur. Lietuvio) du “Lietuvių kalbos- žodyno” są-

Amerikoje 1978 m. lapkričio 21 
dieną V. Vytenietis

ŽUVIS SVETIMUOSE 
VANDENYSE

(Atkelta iš 2 psl.)
Silvijus — labai gyvenimiškas 

vyras, kurio nepalaužė šeimyni-

siuviniai, korespondencija, rank 
raščiai ir kt., taip pat K. Būgos 
darbai, išleistieji tarybiniais me
tais.

barsukų medžioklės.
Kiškiai bus medžiojami 

kričio 8 d., gruodžio 23 d. ir se
kančiu metu sausio 13 d. Per 
vieną dieną kiekvienas, medžio
tojas galės nušauti po 2 kiškius.

Barsukai bus medžiojami nuo 
lapkričio 8 d. iki gruodžio 15 
d., kiaunės — iki vasario 15 d., 

Tūddšibš'laj5ės — —iki kovo L 
<!•• H

Sumedžiotų/žvėrelių kailiukus 
^medžiotojai 'turi pristatyti vai
zdžiai ne vėliai! kaip per 20 d. pa 
■ribaigųs sezonui'. ’ • 1

Bebrai''ibus- leidžiami ‘ gat&lyti 
•nuo spalio l/d. iki'gruodžio 31 
i d;, odatros (arba bizamai — žin
duoliai, graunžikai pelių šeimos, 
jų mėsa valgoma) iki sekančių 
metu kovo 31 d. Patariama su- 

^gaūdytį visų '' tų;' žvėrelių 
kailiukus, žinoma,'pristatyti val
džiai.

lap-

* * *
R. ŠARMAIČIUI SPALIO ' ■ 

. REVOLIUCIJOS ORDINAS

MEDŽIOKLĖS SEZONAS

buvęs paskirtas prisiplakėlis L. i nė nedarna ir negundė “išsilais-
Gira. Taip jis galvojo ir siūlėsi, 
bet tokių pareigų nesugebėjo 
eiti. Komendantūra organiza
vosi Lukišky  j e, šv. Jurgio gat
vės Nr. 36 bu v. Militier — Ver- 
waltung rūmuose. Dabar komen 
dantūra jau savo vardu paruošė 
atsišaukimą į Vilniaus gyvento
jus, kviesdama juos savanoriais 
stoti į Lietuvos kariuomenę. Jis 
publikai buvo paskelbtas miesto

vinti”.
V- Volertas, atskleidęs naujų 

sąlygų paveikto lietuvio dvasią, 
parodė, kaip toli gali nuriedėti 
obuolys nuo lietuviškos obels. 
Įsijungęs j amerikietiškąjį biz
nį,' jo vaisiais vis dėlto nepratur 
tino savos, lietuviškos kultūros.

Rašytojo stilius turtingas sul
tingais žodžiais, ypač sinonimais 
ir judriais veiksmažodžiais: “

Lietuvoje lapkričio 8 d. prasi
deda kiškių, laoiu, kiaunių ir

ėjo ir klupo, suklupę raitėsi ir 
sliuogė pilvais, traiškė silpnes
niuosius, murkdė skandino vis
ką prišvinkusioje tyrėje”.

“Greitkelio” romaną naudin
ga perskaityti ir susimąstyti.

J. Kuzmickis

Lietuvos komunistų partijos 
marksizmo-leninizmo instituto 
direktorius Romas Šarmaitis-Ro. 
maitis 70 m. amžiaus proga ap
dovanotas Spalio revoliucijos or 
dinų. 7-* * *

KARD. LEKAJUS 
LIETUVOJE .

“Tiesa” praneša, kad Vengri
jos katalikų bažnyčios kardino
las Laslas Lekajus, pakviestas

Sov. Sąjungos patriarcho Pime- 
no, lankėsi Lietuvoje.

Kardinolas L. Lekajus susipa
žino su Vilnium, Vilniaus univer 
sitetu, bažnyčiomis, lankėsi Kau

Skirgaila valdė jau suvienytą 
Lie'uvą ir nenorėjo, kad ji - — 
bū ų padalinta keliems valdo
vams. Kai Šarūnas troško tk*1 
garbės, Skirgaila nuoširdžiai 
mylėjo savo kraštą. Jam labai 
rūpėjo laisvos, savarankiškos 
Lietuvos reikalas. Skirgaila net 
savo vietą būtų užleidęs kitam, 
jeigu atsirastų pajėgesnis valdo
vas.

Savo būdais Skirgaila ir Šarū
nas buvo panašūs. Abu kuni
gaikščiai užsispyrę, užgaulūs ir 
kerštingi 'žmonės, šie tragiški 
asmenys savo sielose išgyveno 
didelę 
mą.

Abu 
kurios 
nemylėjo nei viena moteris. Jis 
per prievartą vedė bajoro duk-s 
rą, Voverę, kuri jau buvo pasi
žadėjusi Tautvilui. Skirgaila ve 
dė kunigaikštytę, Oną Duonutę, 
kuri mylėjo vokietį Kelerį. Ži
noma, abiejų vedybos buvo ne-

; laimingos. Šarūnas nužudė savo.

neapykantą i

valdovai troško 
negalėjo rasti.

f

neramu-1

meilės, 
Šarūno

linoish tautinės kilmės

no seminarijoje, laikė pamaldas j žmoną, o Skirgaila liepė užkalti 
T’7 J’, ------žmonos meilužį karste ir gyvą

palaidoti pilies sode.

Šarūnas buvo pagonis. Skir
gaila, tačiau, giliai pergyveno 
religijos konfliktą. Tais laikais 
Lietuva neseniai buvo apkrikš-

Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje. 
. * * *

ŠŪKIAI REVOLIUCIJOS
METINĖMS

’■-> <

“Didžiosios spalio socialistinės
revoliucijos 62-osiomis meti-

1

nėms” paminėti Sov. Sąjungos j tyta Skirgailai reikėjo apsįs- 
. komunistų pabijos centro ko-Į pręsti ar tikėti į naują krikščio- 
mitetas paskelbė 73 šūkius. 50-1 nybę ar į senuosius pagoniškus 

''tąsis yra “Visų šalių proletarai, Į
vienykitės”, 73-ąsis “Su mark-i 
sizmo — leninizmo vėliava, ko-‘ 
munistų partijai vadovaujant, — į 
pirmyn į komunizmo pergalę!”;

%

DAR VIS “AMERIKA
PIRTYJE”

Kauno dramos teatras Alytu
je suvaidino A. Keturakio-Vil- 
kutaičio komediją “Ameriką pir 
tyje’\ kūrinį, kuris nuo seno 
yra populiarus Lietuvoje ir ku
riuo dar spaudos draudimo lai
kais mėgėjai pradėjo pirmuosius 
teatrus daržinėse.

Kauno dramos teatras A. Ke
turakio - Vilkutaičio komediją] 
“Ameriką pirtyje” vaidina jau 
penktus metus, o šiemet sukako 
80 metų, kai ta komedija buvo ! 
pirmą kartą suvaidinta Palan
goje.

dievus.
Šarūnas savo užsibrėžto tiks

lo, valdyti sujungtą Dainavą, 
— | neįgyvendino, nes žuvo mūšio 
”| lauke su kryžiuočiais. Skirgailos 

i didžiausias rūpestis, tikėjimo 
■' 1 pasikeitimas Lietuvoje, taip pat 

liko neišspręstas.
Abu valdovai turėjo ir kilnių 

bruožų. Šarūnas ir Skirgaila bu
vo dideli patriotai, nes jie mylė
jo savo kraštą ir dėl jo sielojo
si. Krėvės Šarūnas ir Skirgaila 
yra tragiški veikėjai. Jie sukelia 
užuojautą ir net gailestį. Pilni 
sielvartų, nusivylimų, neapy
kantos, jie yra gerai išvystyti,

ĮSIVAIZDAVIMAS ;

Psichijatro laukiamajame 
sėdi keletas pacientų. Vienas 
iš laukiančiųjų pradeda vaikš 
tinėti po kambarį ir vaizduo
ja Napoleoną. Po kurio laiko 
kitas paklausė: ?

— Ir kas pagaliau tamstai 
pasakė, kad esf: Napoleonas?

— Pats Dievas. Taip,;taip, 
pats Dievas. Atsakė paklausta
sis. ■ / '

Tuo momentu atsiliepia tre
čias pocientas: -

— Aš visai to nesakiau.

GINA TIK VAGIS .

Nuo manęs neslėpk nieko ■— 
sako advokatas klijentui. Ar tai 
tiesa, kad tu apiplėšei Trenton o 
banką ir pagrobei $10.000?

— Prisiekiu, kad ne.
— Tokiu atveju - negaliu ta

ve ginti. Kas man sumokės ho
norarą, — pareiškė advokatas 
keldamasis iš kėdės. . ■

sudėtingi ir labai įdomus asme-' Audrius Polikaitis, VHrkl. 
nys. (“Iš Ateities tilto”)

(Iš Eur. Lietuvio)
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JAY DRUGS VAISTINE
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* CCfTSTINGAI IfiPILDGMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

f

C

l

i;

C

■■1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

%

Kia
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, SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į
Cosmos Parcels Express Corp 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W4 69th St, Chicago, HL 69629. * TeL 925-2737

V. VALANTINAS

Mmxdleni^> nno 9 vai. ryto iki 8:30 rsl
D. KUHLMAN, Registruota/ vslatlnlnku«

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA.
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

• LITeRATORA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcfniko, V. Stankos, 
J. Baukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

I

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau* 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ductmenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

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

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

e KĄ LAUMES LEME, 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 n< 
Jurgio Jašiuska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Kayga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja

> SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psL knygoje yra '40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamo* Naujienose, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IE 60608. Užsakant pridėti dolerį pertfmntimo li’i dcTra
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lestauti, kad vadavimo veiksniai negali turėti gerų ryšių 
su LB-nės vadais ir tai tik dėl jų, Vytauto Kamanto iš
minėtų, savybių stokos.
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Vytautas Kamantus aiškinasi...
“Pasaulio Lietuvyje”, gegužės mėnesio laidoje, Vy

tautas Kamantas, dabartinis PLB-nės pirmininkas, aiš
kina, kodėl LB-nės vadovai atsisako tartis su laisvinimo 
veiksniais. Bet čia reiktų dar pridurti: ne tik tartis, bet 
net ir pasikalbėti. Anot jo, kad taip yra, tai kaltė VLIKo 
valdybos ir jos pirmininko dr. K. Bobelio.

Jis rašo, kad sėkmingam pasitarimui reikalinga šių 
sąlygų: kultūringumo, mandagumo, teisingumo, toleran
cijos, draugiško bendradarbiavimo ir respekto kitiems. 
Šios sąlygos visiems gerai suprantamos ir dėl jų reika
lingumo netenka abejoti. Tik jas Vytautui Kamantui su
minėjus, iškyla ir kai kurių neaiškumų, o kartu ir klau
simų. Tat, kuriai gi pusei šių*minėtų'savybių trūksta? 
Ar LB-nės vadams, ar. vadavimo veiksnių veikėjams?

Neįtikėtina, kad’ VLIKo vaidybos žmonės ir jos pir
mininkas būtų nekultūringi, nemandagūs, be toleranci
jos, seteisingi, nedraugiški ir be respekto kitiems. Kiek 
mes juos pažįstame, o ypač gerai pažįstu jų pirmininką, 
buvusį mano mokinį dr. K. Bobelį, neatrodo, kad jiems 
trūktų Vytauto Kamanto suminėtų savybių. Man rodos, 
priskirti jiems minėtų savybių trūkumą, o ypač, kad jie 
būtų nemandagūs, be tolerancijos ir respekto kitiems

Bet iš viso klausimas, kodėl LB-nės vadai ne tik ne
nori tartis su vadavimo veiksniais, bet ir net susirinkti 
bei pravesti diskusijas. Į tai trumpas atsakymas. Ka
dangi Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas atsi
sako subendruomenėti. Jis nesutinka LB-nės vadams pa
klusti, priimti jų pateiktas susitarimui sąlygas, kurias 
priėmus, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
būtų tolygus LB-nei, tai lietuvių išeivių organizacijai. 
Juk VLIKas įkūrė LB-nės organizaciją ir jai numatė 
veiklos barus: lietuvybės išlaikymą, švietimą, puoselėti 
lietuvišką kultūrinę veiklą. Deja, dabartiniai jos vadai 
ėmė savintis tą pačią veiklą, kurią atlieka ir Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas. LB-nės vadai, užuot 
savo veikla atėję pagalbon minėtam Komitetui, ėmėsi 
grynai politinės veiklos ir tuo sukėlė tarpusavio ginčus, 
įnešę išeivijon erzelynę. Mes žinome, kad VLIKas įkūrė 
LB-nę ne su ja vesti kovą, bet kad ji savo veikla jam pa
dėtų. Taigi, savaime aišku, bet tai neaišku tik LB-nės 
vadams, kad jie veikdami Bendruomenei paskirtus dar
bus, netiesiogiai atliks ir politinę veikią. Juk sakysim, 
visuomenininkų bei sąmoningų lietuvių paruošimas, ar 
tai nėra politinė veikla?

Sunku suprasti, kodėl Vyt. Kamantas ir jam pana
šūs vadai galvoja, kad reikia vesti separatinę politinę 
veiklą ir kad ją reikia clublikuoti, nustumiant į antraeilius 
tiesioginius LB-nės uždavinius. Jei jis to dar iki šiol ne
suprato, tai rodo, kokio siauro akiračio žmogus vado
vauja LB-nei, kuris nesupranta ar nenori suprasti, kaip 
yra naudinga darbo padala.

Vyt. Kamantas prisimena ir jo buvusius gerus san
tykius su buv. VLIKo pirmininku Kęstučiu Valiūnu. Jei 
tai būtų tiesa, ką jis rašo, tikrai būtų labai liūdnas daly
kas. Jei tokie geri santykiai buvo tik dėl to, kad K. Va
liūnas sutapatino VLIKą su LB-ne (VLIKą, kuris LB-nę

LIETUVIŠKAI PARAPIJAI 40 METŲ
(Tęsinys)

Parodas belankant įvyko ir 
skaudi nelaimė: gen. garbės 
konsulo Vyt. Čekanausko tėvas 
Jonas Čekanauskas, 83 m. am
žiaus (Lietuvos kariuomenės sa-1

laipto parvirto nusilaužė klubo 
kaulą (hip). Konsulas V. Čeka
nauskas tuoj ėmėsi gelbėti tėvą 
— į automobilį ir tiesiog į ligo
ninę arčiausiai prie savo namų— 
apie 30 mylių parapijos. Dėlto

vanoris kūrėjas) jau kuris lai-, nesuspėjo grįžti į parapijos iš
kas vaikščiodamas pasinaudojant kilmes—koncertą, kur buvo nu- 
’■amsč ais — viename parodų maty+a, pirmoje vietoje, konsulo 
kambary e praiipo laiptelį, prie sveikinimas. Tą sveikinimą jis

rodo, kad iš jos pusės būtų tie santykiai suardyti. Juk, 
kaip jau buvo minėta, VLIKo veikėjams netrūksta kul
tūringumo, mandagumo, nei, pagaliau, respekto. Tai kas 
gi kaltas dėl tokių santykių pabloginimo?

Keista, kad jis savo rašinyje rado reikalą paminėti 
ir LB-nės skaldytojus. Juk ją suskaldė JAV-se vadovavęs 
Juozas Gaila. Tat kam skleisti demogogiją ir dar oficioze 
“Pasaulio Lietuvyje”, metant kaltę kitiems? Juk Juozas 
Gaila privirė “košės”...

Vytautąs Kamantas prisimena ir tą provokacinį 
faktą apie išprašytą iš VLIKo posėdžio LB-nės ryšinin
ką. Jis nepatenkintas, kodėl VLIKas dėl to nesiteikė pasi
aiškinti. Man rodos, kad Vyt. Kamantas puikiai žino, 
dėl ko ryšininkas buvo išprašytas. Tat, ar nebūtų geriau, 
kas jis pirmiau visuomenei atskleistų dėl ko. Tada gal 
nereiktų nei VLIKo valdybai aiškintis. Bet, iš viso, toks | 
Vytauto Kamanto prisiminimas yra kaltinimas VLIKo 
valdybai, o kartu metimas ant jos tamsaus šešėlio. Bet 
tai nėra garbinga pasekti okupanto spaudą, kurioje taip 
pat prirašyta paniekos ir kaltinimo VLIKo bei ALTo 
veikėjams.

Vyt. Kamantas priekaištauja VLIKui, kad jis bijo 
bet kokios kritikos. Tai netiesa. Jis yra demokratinių

tikrai, būtų ne kas kitą, kaip jų apšmeižimas.
O gal Vytautas Kamantas tai taiko LB-nės vadams? 

Jiems tai pritiktų. Tai liudija bendruomenininkų užgož-
toji spauda, o taip pat ir LB-nės oficiozas “Pasaulio Lie
tuvis”. Kiek joje prirašyta prieš Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, Amerikos Lieteuvių Tarybą, kur 
aiškiai matosi stoka kultūringumo, mandagumo, teisin
gumo ir respekto. Tai faktas, neišlaužtas iš piršto. Kas 
gi nėra girdėjęs šių bendruomenininkų vardų, kaip antai 
Juozas Gaila, A. Gečys, B. Nainys, o pagaliau, ir Vytau
tas Kamantas.

Vytautas Kamantas savo rašinyje pasigiria, kad 
LB-nės vadai palaiko gerus santykius su daugeliu orga
nizacijų, net ir su vyskupais. Norėčiau jo paklausti, ar 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas nepalaiko 
gerų ir labai draugiškų santykių su organizacijomis, 
Diplomatine tarnyba ir su vyskupais? Tik tenka apgai-

STEPONAS KAIRYS

LIETUVIU TAUTINIO ATGIMIMO 
SĄJŪDIS

(Tęsinys')

Mes stengsimės atkreipti atydą ant to, kas šian
dien yra, ir kaip negeistinus dabarties apsireiški 
mus bėgyje tolimesnio gyvenimo pašalinti; mums 
rodos, jog užtenka tik paprastų ramsčių prie šių 
siekių, — pagražinimą ir papuošimą padarys 
kiekvieno fantazija atskirai”. Ir tai sakoma tiek 
apie nepriklausomąją, tiek ir apie autonominę 
Lietuva. C'

Bet, būsimai partijai skirdami ir artimiau
sius uždavinius, projekto autoriai nėra drąsūs už
simoti. Tiek jų minėtasis seimas, tiek ir tautos 
kultūriniuose, ekonominiuose bei administracinio 
tvarkymosi reikaluose autoriai nekiek toliau eina, 
kaip siekdami “autonomiškai” Lietuvai Rusijoj 
jau veikusių “ziemstvų” kompetencijos, papildo
mos specifiniais tautiniais reikalavimais ir nusta
tomos ypatinga Lietuvos ūkio padėtimi. Net ir to
kiame varpininkams kardinaliame punkte, kaip 
lietuvybė ir lietuvių kalbos reikalai, projektas 

”.v’nasi jnamio būkle mokyklose bei viešajame 
gyvenime *alia dominuojančios rusų kalbos. 
Griežčiau pasi akydamas dėl lietuvių kalbos įpilie- 
tinimo pradžios mokykloje, nustumia ją užkam- 
pĮn gimnazijoje, tereikalaudamas, kad lietuvių

Įkūrė), tada išeitų, kad buvęs pirmininkas nežinojo, kas 
yra iš viso Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
nei kas yra VLIKo įkurtoji LB-nė ir kokie jos tikslai 
Išeitų, jog nežinojo, kad pirmininkauja tam veiksniui, 
kuris buvo įkurtas okupuotos Lietuvos pogrindyje ir ku
riam buvo patikėta pavergtosios tautos valia. Bet sunku 
būtų patikėti, kad K. Valiūnas nebūtų žinojęs, kam jis 
pirmininkauja ir todėl VLIKą subendruomenino ir tokiu 
būdu sudarė dragiškus santykius su Vyt. Kamantų.

Taip pat sunku patikėti ir Uni Vyt. Kamanto pasi
gyrimui, kad K. Valiūnas būtų buvęs taip naivus ir bir-

partijų sudarytas veiksnys ir jis egzistuoja demokrąti- 
niame krašte. Todėl kiekviena pozityvi kritika jam pri
imtina, ■bėt. j o'-puolimai bei niekinimai, kurie yra pasi
savinti iš okupanto spaudos, jam svetimi ir smerktini.

Man rodos, kad Vytautas Kamantas, užuot rašęs apie 
blogus LB-nės santykius su VLIKu, daugiau jam pasitar
nautų, jei paįtekmėtų LB-nės zoficiozo “Pasaulio Lietu
vio” redaktorių, kad jis spausdintų kultūringą ir pozity
vią kritiką mūsų veiksniams; taip pat, paįtekmėtų rašė- 
jus, kad jie rašytų teigiamai apie mūsų laisvinimo veiks
nius ir lietuvišką kultūrinę veiklą, kad visuomenė remtų

želio 12-13 dienomis New Yorke įvykusioje LB-nės poli
tinėje konferencijoje būtų taip kalbėjęs, kad jam VLI
Kui vadovaujant, jis neturėjęs jokių nesusipratimų nei
su PLB-nės valdybos pirmininku Vytautu Kamantų, nei
su JAV LB-nės Visuomeninių reikalų tarybos pirminin
ku A. Gėčių. Toks K. Valiūno pareiškimas reikštų me
timą apkaltinimo šešėlio dabartinei VLIKo valdybai ir 
jos pirmininkui. Reikia palaukti, kai K. Valiūnas pasi
sakys spaudoje, ar toks jo pareiškimas tikrai reiškia kal
tinimą, kad dabartinė VLIKo valdyba VLIKo nesubend- 
ruomenino ir todėl neturi gerų santykių su Vytautu Ka
mantų ir A. Gėčių, yra tik lapsus lingvae.

Vytautas Kamantas kaltina VLIKo valdybą ir jos 
pirmininką dr. K. Bobelį, bet tai kaip tik parodo, kad Ka
mantas neturi nei mandagumo, nei respekto. Jis savo 
rašinyje nepaaiškina, kodėl tokie buvę geri santykiai su 
K. Valiūnu, dabar su nauja VLIKo valdyba suiro. Neat-

kalba būtų joje dėstomasis dalykas, o Vilniaus 
universitete tesitenkina trimis lietuvybei atsto
vaujančiomis katedromis.

Labai nedrąsūs projekto autoriai, kalbėdami 
i ir “žmonių valdymo” — turėtų būti valdymosi — 
reikalu. Jų pasisakymu Lietuvai turėtų (m. p.) 
būti duotas seimas rūpinti krašto ūkio, švietimo, 
sveikatos, mokesčių skyrimo reikalus ir kitus, 

j “kurie jam bus leisti svarstyti”. Turėtų būti pa
tikrinta savivalda miestams, valsčiams bei apskri
tims. Bet “autonomiškos” Lietuvos gyvenime čia 
pat išnyra apskrities viršininkas, atrodo, caro 

j valdžios skiriamas, ir, kad nuo jo apgintų mūsų 
i kaimą, projekto autoriai reikalauja, kad tas ap- 
skrities viršininkas nesikištų į valsčių rinkimus 

-ir jų nutarimus. Kaip projekto autoriai derino 
'caro valdininko buvimą autonominėje Lietuvoje, 
į visai nesuprantama. Pridėtoje pastaboje projek
tas atsimoja nuo caro žandarų ir policijos. Rei
kalaudamas lietuviams teisės užimti Lietuvoje 
valdiškas vietas, įspėja lietuvius, kad tų pareigų 
nesiimtų, jas palikdami rusams. Bet kartu pro

jektas palieka caro žandarą ir policininką ir to- 
'liau “darbuotis” autonomiškoje Lietuvoje. Ir kas 
yra ta, projekte vis minima “valdžia”?’

Projektas daug dėmesio skiria ūkininkų rei
kalams, bet visi reikalavimai jų būklei pagerinti 
yra dienos reikalavimai, galimi tenkinti ir esa
mam politiniam režimui besant, jei tik Rusija 
bent kiek suliberalėtų. Tiek aiškiais žodžiais pro
jekte pabrėžiamas autorių palankumas “vargin-

visomis pastangomis.
Ar gi Vytautas Kamantas nežino, kaip Vasario 16-os 

šventės metu yra grobstomos aukos LB-nės labui, tuo
silpninama mūsų laisvinimo veiksnių veikla; ar gi Vy-
tautas Kamantas nemato, kaip tame oficioze išgarbina
mi asmenys, kurie niekuo nepasižymėjo lietuviškoje veik
loje, jų veido nuotraukomis išpuošiami jo puslapiai, o tuo 
tarpu mirę mūsų visuomenės žymūs veikėjai, nusipelnę 
tautai, mokslui, net jų vardai nutylimi.

Taip pat Vytautas Kamantas turėtų aiškiau pasi
sakyti, ar yra labai naudingas mūsų išeivijos bendradar
biavimas su okupanto samdiniais, ar mūsų jaunimo ten 
vykimas “gilinti” lituanistiką “kapsukiniuose” kursuose. 
Ar yra naudinga, kad mūsų LB-nės vadų žmonos bei jų 
vaikai vyktų ir ten būtų globojami “Rodinos” draugijos? 
Tokių komentarų jau seniai laukia mūsų išeivija.

A. Svilonis

giausiems visuomenės sluogsniams” — mažaže
miams ir bežemiams — nerado projekte jokio ge- 

*rų norų apibūdinimo. Projektas pasilaisvina nuo 
į rūpesčio darbininkų reikalais, maloniai jį patikė- 
i damas Lietuvių Socialdemokratų partijai.

Neišryškintas projekte ir demokratinis de
mokratų veidas. Kiek kartų projekte kalbama 
apie rinktinius savivaldos organus, nė vienoje vie- 

j toje nepatikslinta, kokie turėtų būti rinkimai. 
Anuo metu tai nebuvo sunku padaryti. Demokra
tinių rinkimų formula buvo dažnai kartojama ir 
buržuazinių Rusijos partijų pareiškimuose. Pa
lieka nepaaiškėjęs programos autorių nusistaty- 

Įmas, kai jie kalba apie visaluomį valsčių ir apie 
visalucmį Lietuvos seimą. 1905-6 metų revoliuci- 

i jos priversta caro valdžia sutiko, kad Rusijos dū- 
.ma būtų taip pat visaluomė, bet savo atstovus 
dūmon atskirai turėjo rinkti dvarininkų, valstie-’ 

. čių, darbininkų ir miestiečių luomai. Ar buvo 
sunku pasakyti, kad bet kurie rinkimai turi būti 
visuotiniai, tiesioginiai, lygūs ir slapti?

Mūsų demokratų programos projektui gali
ma daug kas dovanoti, nes tai buvo pirmasis jų 
bandymas savo veiklos artimesnėms ir tolimes
nėms gairėms nustatyti. Bet ko negalima jame pa
teisinti, tai drąsos stokos užsimoti, aiškiau pasi
savinti tolimesnės ateities perspektyvą, daugiau 
pasitikėti savimi ir demokratų norėta jai atsto
vauti tautai. Surašydami programos projektą, 
varpininkai pasiliko dienos politikais. Netenka 
už tai kaltinti komisijos, — projektui tik dėl to

. buvo spėjęs pasirašyti ir jį 
I perskaitė Antanas Pojikaitis, 

pradžioje (kaip ir visada) sugie
dojęs Amerikos himną. Rūta 
Lee programos pranešėja apie 
Konsulo nedalyvavimą pranešė 
publikai, paaiškindama priežas- 
ti.

R. Polikaitis (A. Polikaičio sū
nus) skaitė paskaitą apie para
pijos 40 metų pasiekimus ir to
limesnę ateitį. Po to — prasidė- 

I jo koncertas. Klebono padėka, 
j Lietuvos himnas;

Nežiūrant, kad ši Parapijos 
Lietuvių Diena buvo skirta pa
rartas 4O-ties metų sukakčiai 
atžymėti — publikos buvo kiek 
mažiau negu kelių praeitų me
tų parapijos rengtose Lietuvių 
Dienose.

Parapija yra viso lietuviško 
gyvenimo centras, kuris apima 

i apytikriai 1000 (vieną tūkstan
ti) lietuviškų šeimų, gyvenan
čių Los Angeles mieste bei jo 
apylinkėse, taip pat net ir kitur 
KaLfornijoje- Parapijai priklau
so apie 100 (vienas šimtas) ne
lietuvių šeimų, kurios savo au
komis tesudaro labai mažą, vos 
apie 107c visų pajamų, dalį pa
rapijos biudžete.

Per 40 parapijos veiklos metų 
oer parapijos bažnyčią palaidota 
601 parapijietis, kurių tik pora 
dešimčių buvo kitataučiai. Tai
gi, per tą laikotarpį mirė arti 
500 lietuvių.

Prelatas Jonas KUČINGIS 
šios parapijos klebonu paskirtas 
1947 m. Nuo 1949 m., kai čia 
atvyko didesnis skaičius “dypu- 
kų'’ iš- Europos lagerių — reika
lai^ smalkiai ėmė gerėti ir para
pija didėti. Sumanus ir{energin
gas kunigas Jonas Kučihgis‘ (že- 
maitis) ėmėsi vis didesnių pro
jektų ir planų vykdymo, para
pijos žmonių skaičius nuolat di
dėjo, lietuviško gyvenimo rei
kalavimai pradėjo bazuotis lie
tuviška parapiją ir taip per daug 
metų lietuviškoji parapija išau
go į tikrą lietuvybės .tvirtovę 
Pacifiko krante, vadovaujant 
dabar jau prelatui J. Kučingiui, 
kuriam talkino daug jo pagal
bininkų. Prelatas J. Kučingis 
nepaprastai daug nusipelnė, kad 
Los Angeles lietuviškoji parapi
ja net 40 metų sąžiningai stovė
jo netik Dievo bet ir pavergtos 
tėvynės Lietuvos reikalų sargy
boje ir tarnyboje.
LIETUVIAI ABITURIENTAI
Birželio 13 d. lietuvių parapi

jos salėje buvo surengtas lietu
vių abiturientų balius, kurio me
tu lietuviškai publikai buvo pr:s 
tatyti šiemet baigę gimnaziją 
(high school) lietuviukai, ku
rių buvo net dešimt: Vida Ba- 
siulytė, Julius Šėkas, Inga Viz
girdaitė, Algis Basių lis, Audra 
Kontrimaitė, Vitas Dabšys, Dai-

(Nukelta į .>

skirtina daugiau dėmesio, kad jame vaizdus 
j “Varpo” mentalitetas.

1903 metais vykęs demokratų suvažiavimas, 
pasisakęs dėl programos projekto, nutarė pavesti 
“vyriausybei” (partijos), kad išdirbtų “tobules
nį”, kartu nustatydamas ir tris tokio turinio pa
grindines gaires:

“1) LDP idealas yra liuosa ir savo etnogra- 
' finėse ribose neprigulinti nuo kitų viešpatysčių ir 
tautų Lietuva, pačių gyventojų valdoma slapčių, 
betarpišku, visuotiniu, paremtu ant lygybės pa
mato balsavimu.

2) ^vykdydama savo tikslą, LDP remiasi ne 
ant ekonomiškųjų kokios nors vienos luomos, bet 
ant politiškai-kultūriškųjų visuomenės reikalų.

! 3) LDP pasitiki įvykdyti savo tikslą tiktai ko
vos keliu.”

LDP Vyriausybė
(1903 metų “Varpas”, 9-10 nr.)

Iš tų punktų aiškėja, kad LDP “seimas” ir 
toliau ryžosi atstovauti visai tautai. Kad neturė
tų vargo su priešingais atskirų socialinių grupių 

į interesais, nusistatė neliesti programoje ekono- 
_ minių reikalų ir apsiriboti vien politinių bei kul
tūrinių reikalų rūpinimu, bent tuo tarpu ir toliau 
pasilikdamas savo galvosena inteligentų grupe.

j f Bus daugiau)
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®VFNTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda voltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą", 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So„ Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632
X>XX».X6X <»: xex <♦

«>p O4FH V DARRb 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
W»»*rK*5»rr C»»-munlb trlinUr*' 

not Jirektoriur*
FJZ JI Mtnfcalm R< W.ftcbwHr It 

BALANDOS: 3—0 darbo dienom** 
tu antra teitadxeni 8—3 v«a_ 
TeU 542-1727 arba 342-279

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

PASTABOS IŠ TŪLO
Atkelta iš 4 psl.

va Čekanauskaitė, Rimas Kau
nas, Rūta Budry tė ir Algis Avi
žienis. Visi š‘e abiturientai bu
vo aktyvūs lietuviškame jauni
mo gyvenime (tai be abejo tėvų 
nuopelnas) — dabar visi nusis
tatę siekti aukštojo mokslo ir 
įvairių profesijų, kame jiems 
rė kia palinkėti geriausios sėk
mės.

Baliaus darbus koordinavo ir 
paties baliaus programą tvarkė 
inž. Remigijus Vizgirda.

K-

J. ŠILEIKA — Rašytoja Žemaitė

kiečių saugumo policijos virži-(J 
ninku su prašymu, kad laikomų 
kalėjime žmonių ekzekuciją sus | 
‘abdytų ir, kad leistų patikrinti | 
kalėj mą kiek jame yra laikoma g 
suimtų žmonių ir už kokius nu-!l 
sikaltimus jie yra laikomi. Su- z 
tiko. Tada buvo sudaryta komi- į 
sija į kuria įėjo: buvęs Šiaulių' | 
Apygardos Teismo prokuroras j 
Kaminskas, jo padėjėjas Prane- į 
kūną*, grįžęs iš Vokietijos, bu- į 
vęs kvotų skyriaus vedėjas Pa- j 
kulis, mūsų skyriaus tarnauto- 4 
jas Garbonkus ir aš, šio straips- 
nio autorius.

IAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

į.
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ST. TRINKA

TARP VOKIETIJOS IR SOVIETU 
SĄJUNGOS PRASIDĖJO KARAS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

261to W. 71st St. Tel. 737-5149

Tikrina ąkis. Pritaiko akinius 

ir "contact lenses”.

Dr. LEONAS SELL UTIS 
i N Kb f Ų, rUSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2coc WEST 63rd STREET 

Vaxuuuos; anirao. i—e popiet, 
xeivirLacL 6—7 vaL vaa. 
Onso telefonas: 7sq-2z&), 

Kexidencucs teleL; 448-5545

r L U ftiD A

DR. C. K. BOBELIS

MIRE VINCAS KARALIUS
Birželio 17 d. šv. Kryžiaus 

kapuose palaidojome buv. ne
priklausomos Lietuvos aviacijos 
kapitoną Vincą KARALIŲ, ku-. 
ris, sakoma, niekad nesirgęs štai 
ga ir netikėtai birželio 15 d. mi
rė išėjęs pasivaikščioti. Vincas 
Karalius, mano pažįstamas iš 
gimnazijos laikų Šakiuose, bu
vo labai ramaus būdo, mažai 
kur čia dalyvavo “politikoje” 
berods priklausė ramovėnams 
ir kelioms religinio pobūdžio or
ganizacijoms. Nuliūdime liko 
žmona, duktė bei sūnus su šei
momis. Kapuose nebuvo jokių 
kalbų, nežiūrint kad atlydėjo 
nors ir negausus būrelis jo drau
gų bei pažįstamų. Lietuviškose 
laidotuvėse čia lyg ir neįprastas 
reiškinys, nes paprastai prie ka
po (lietuvį laidojant) būna ne
tik kunigas bet net ir keli kai-

(Tęsinys)

Prieš vokiečių kariuomenei 
užimant Šiaulių miestą, išgirdęs 
iš’Kauno radio stoties griežiant 
Lietuvos himną, iš džiaugsmo 
vos neapsiverkiau. Buvo aišku, 
kad Kaunas jau yra išlaisvintas 
*š bolševikų ir, kad jame jau 
šeimininkauja l’etuviai.

Išgirdęs per radio, kad visi 
seni tarnautojai turi grįžti į sa
vo senas tarnybos vietas, grįžau 
į Šiaulius. Užėjęs į buvusią kri-

me pasibaigė birželio 24 d. jury 
(prisiekusių’ų) pareiškimu, kad 
V. Malašauskas yra kaltas. Baus 
mės sprendimas bus padarytas 
mgp'ūčio 3 d. Kaltinamajam 
gresia bausmė'nuo 20 metų (ne
mažiau) iki gyvos galvos kalė
jimo’. Kai tokiais atvejais pripa
žįstama kaltu (kas įvyko šioje 
byloje) — tai pagal federalinius 
is'at y mus 20 metų yra mažiau
sia bausmė (mandatory). V.

minalinės policijos laštinę ra
dau susirinkusiu apie 15 jaunų 
vyrų kurie anksčiau policijoje 
netarnavo ir apie policijos dar
bą jokio supratimo neturėjo. 
Man buvo pasiūlyta būti saugu
mo policijos viršininku, bet aš 
nuo tos garbės atsisakiau, nes 
politinis darbas man buvo ne 
prie širdies. Sutikau laikinai ei
ti kriminalinės policijos vedėjo 
pareigac nes toje srityje buvau 
dirbęs 20 metų.

Tuo meru Šiaulių mieste ir 
provincijoje šeimininką ve parti
zanai, kurie buvusius komjau
nuolius ir asmsnis, kurie prie 
bolševikų valdžios ėjo bent ko
kias pareigas, suiminėjo ir be 
jokių kvotos davinių talpino į 
Šiaulių kalėjimą vokiečių sau
gumo policijos žinioje. Gi vo
kiečiai prie savo komendantū
ros buvo 'suorganizavę kokį tai 
ypatingą dalinį (Sender Ko
mandų), kuriame buvo apie 30

Nuvykus į kalė’imą jame bu
vo rasta apie 280 kalinių. Ka
dangi apie juos jokių kvotų ir 
davinių už kokius nusikaltimus 
jie buvo suimti nebuvo, tai bu
vo padarytas sąrašas pažymint 
kiekvieno asmens: vardą, pavar
dę, gyvennamąją vietą, kokias 
pareigas ėjo prie bolševikų val
džios ir už ką buvo suimtas. 
Tarp suimtųjų radau keletą 
man pažįstamų asmenų, kurie 
anksčiau tarnavo policijoje ir 
geležinkelio žinyboje. Be to, ra
dau buvusį Gubernijos Alaus 
Bravoro direktorių Steponavi
čių, kurią buvo mane priėmęs į 
tarnybą. Paprašiau, kad pami
nėtus asmenis būtinai paliuo-
šuorų iš kalėjimo. Gavus iš vo
kiečių saugumo policijos leidi
mą, sekančią dieną apie 260 ka
linių buvo iš kalėjimo paleista. 
Likusieji apie 20 kalinių, kurie 
prie bolševikų valdžios ėjo svar
besnes pareigas, buvo palikti ka 
Įėjime mūsų saugumo policijos 
žiniojerištyrimui- Noriu pasaky
ti, kad dėl paliuosavimo iš ka
lėjimo suimtųjų daug pasidar
bavo buvęs saugumo policijos 
kvotų skyriaus vedėjas Pakulis, 
kuris grįžęs iš Vokietijos perė
mė saugumo policijos vadovavi
mą. nes iki jo grįžimo saugumo 
policijai vadovavo vienas nepri
tyręs asmuo, dėl ko daug ne
kaltų žmonių nukentėjo.

Už kelių dienų sutikau paleis
tą iš .kalėjimo buvusį Gubemi-

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMIC

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

. i f

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-6440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Prusuiios, inkstų ir šlapumo 
lakų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

let (813) 321-4200

bėtojai. Vinco Karaliaus laidoji- 
i mo apeigosse rąžančių sukalbė- 
l jo ir šv. mišias atnašavo (kapų 

mauzoliejaus koplyčioje) kun. 
dr. Olšauskas, kuris taip pat su
kalbėjo maldą prie kapo kurį

Ma’ašaurko advokatų mėginimas 
'“olvti, kad kaltinamasis nusi- 
kr Pine metu buvo protiniai net 
rauko'e (insane) — neturėjo pa- 
cisekimo, nes kaltintojai turėjo 
Tana svarbių argumentų (ir liū-

z—■ 1 ------------------- -
FčKKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

2EMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA Korteles.
R. ŠERĖNAS. leL 925-8063

pašventino. Palydintieji sugiedo
jo Marija, Marija ir Lietuvos 

, himną.
1 V. MALAŠAUSKO BYLA

Daugiau kaip savaitę užtru
kęs Viktoro Malašausko, kaltina 
mo mėginus pagrobti lėktuvą

d ninku), kurie rodė, kad kalti
namasis nusikaltimo metu vei
kė labai apgalvotai ir apdairiai- ‘

By Jos svar-Aymo metu buvo 
našaukta gan . daug liudininkų, 
tačiau ne vis; buvo apklausti 
Įų tarpb ir p^ J. Kučingis ku
ris iš anksto t uvo gavęs praneši-

MOVING 
Apdraustas per kraustymo 

iš įvairiy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
Tel. 376-1882 arba 376-5996

V

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos is WO PA, 
1490 kih A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

Vedėj* — Al do n. D.ukui 
HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZ6 BRAZDIIONYTt 

Programo* v.d«ja

duo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidas iš WCEV stoties.
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. P P- 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

(airpiracy), bylos svarstymas 
Los Angeles federaliniame teis

mą teisman atvykti, bet nebuvo 
pašauktas.

)

$

i.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS” I

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

vyrų, kurie kasdieną imdavo iš 
kalėjimo po 30-40 žmonių, sunk
vežimiais juos veždavo į apylin
kėje esančius miškus ir šaudė. 
Iš kalėjimo tarnautojų sužinoję 
apie tai kreipėmės į vokiečių 
saugumo policiją (Slęherheits- 
oolizei)', su klausimu kodėl taip 
yra' daroma.' Paaiškino sakyda
mi: “Jeigu jūsų policija, ar 
partizanai suima’ kokį asmenį ir 
patalpina į kalėjimą, tai reiškia, 
kad jis yra komunistas ir kuo 
nors nusikaltęs. O. komunistus 
mes turime įsakymą šaudyti’’. 
Buvo aišku, kad jiems nebuvo 
<jaila- lietuvių. Juo daugiau jų 
ššaudys, tuo bus geriau ir bus 
daugiau erdvės kur kolonizuoti

jos Alaus Bravoro direktorių 
Steponavičių, kuris man nusi
skundė, kad keli alaus bravoro 
darbininkai jam grasina, kad jį 
teikia vėl suimti ir patalpinti į 
kalėjimą. Paklausė patarimo ką 
jis turi daryti. Kadangi jis bu
vo geras žmogus, komunistinių I 
idėjų neskleidė ir mane buvo 
priėmęs į tarnybą, kurios aš ta
da, niekur negalėjau gauti, tai 
jam patariau kad iki viskas ap
rims pasišalintų iš Šiaulių mies
to ir apsigyventų kur jo niekas 
nepažįsta. Ką jis ir padarė. Dau- 
■’iau jo sutikęs nebuvau, nes jis 
išvyko gyventi kur tai į Telšių 
apskritį iš kur buvo kilęs.

(Iš Kario)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef, 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A TRATĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Sundae Sandwiches

PHONE 254-4470

Passbook Savings.

Midland havings orptar- 
nauja taupymo n .amu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums patodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums naudingi ū 
auritvie.

Sąskaitą apdraustos 
Hn 540,000

2657 W. 69 STREEV 
Chicape. IL 6062 

T±« 925-7400
8929 SO. HaRLcm Av 

Bridgeview, IL 
T*L 598-9400

MIDLAND 
{SAVINGS 
B AND LOAN ASSOCIATION 
I 4040 ARCHER avenue 
I CHICAGO, ILL. 60632

‘ Sandwiches. And for extra fun, everyone can prepare his own 
i sweet treat

Set out enriched white sandwich bread, two alices per sandwich, 
1 plus milk chocolate-almond candy bari and marshmallow topping 
i for the fining. The sandwiches are batter-dipped ?.nd baked in a 
I waffle baker, melting the filling into warm, chocolate deliciousness.

Top each with whipped cream, chopped nuts and maraschino 
‘ cherries.

You’ll be happy to know that the enriched bread slices provide 
‘ generous amounts ot thiamine, niacin, riboflavin and iron — all es- 
f senttal nutrient*.

SUNDAE SANDWICHES
Į 6 sandwiches

1 bar (9-oz.) milk chocolate 
with almonds

12 slice* enriched white 
sand wish bread

% cup marshmallow topping
2 eggs, beater)- M

i/2 eup milk 
Whipped cre«m 

e maraschino cherries 
with stems
Chopped nuts

Preheat waUe baker according to manufacturer’s directions. 
Break chocolate bar Into small pieces and arrange on 6 bread 
slices. Spread remaining bread with marshmallow topping. Close 
sandwiches, spread-aide down; press together gently. In shallow
pan blend together eggs sad mUk. Dip sandwiches into egg mix
ture. Bake in waffle baker until golden brown, about 4 to 5 minutes. 
To> each sandwich with whipped cream, cherry and nuts.
3 immediately.

NARIAI:

Chic*<04

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Anociaujo*

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

*
TURIME 

KOPLYČIAS
VISOSE MIESTO

DALYSE.

P. J. RIDIKAS
W54 So. HaLšTED STREET Tat Y Artu 7-UlJl

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. TeL: LAfayette 3-357J

GEORGE F. RUDMINAS
3310 So. LITUANICA AVĖ. Tel-: YArd» 7-1138 - 113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS j
(LACKAMJCZ) į

2424 WEST 69tb STREET REpublic 7-1211 <
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo# Hill*, HL 974-4411 i

PHILLIPS - LABANAUSKAS i 
j 3307 So. LITUANICA AVEL TeL: YAxd> 7-3401

^—ĮĮĮi . 'i ... ............................................................ ..... ....... . ...... .

5 — Naujienos, Chicago, IU-, — Saturday-Monday, July 4-6, 1081



— Islamo respublikonų parti
jos vadu Irane išrinktas Javad | 
Barhonar. Savd pirmais žodžiais • 
jis labai aštriai kritikavo “Ame
rikos imperializmą“. J

Namai, Žami — Pardavimui 
8t£AL ESTATE FOR SALS

_ Kamei, Žemi — Pardavime* 
REAL ESTAT3 FOR SALS

1 ■a

1

:kai‘ymu;). kur aprasema bait 
Zurbos vestuvės ir kito

kį papiliečių nuotykiai; H. Y. 
J Dešimtmetis Ldet. protestan
tų S-gai Kalifornijoje; Valerija 
Anys;enė — Pažymėtini metai, 
duoda smulkesnių žinių apie 
Em;liją Pla e-ytę; V. K. — Ale
na Devenienė; D. Jankūnienė- 
Jonas Suveizdis-Suvis (miręs 
1931) rašo, kas Raminta Lamp- 
satytė ištekėjo už Michae Kol
lars Eisenbach Vokietijoje, ir 
Pita Bartkutė su Rimu Geruliu 
Toledo Biblijos kolegijoje Evans 
ville, Indianoje gavo Teologijos, 
daktaro laipsnį; Ed. Balceris ra
šo apie kun. Eriką Lėjerį (1906. 
I. 16-1951 — XII. 31) mirusį Si
bire; Redakcija — Kurt. Kos_ 

( ta< Kregžde (1908. %II. 21-1980- 
j XII. 13); J. P. rašo apie mirusį 
; Lie- kun. Joną Pauperą.

Daug kronikos žinių ir gau- 
z i šiai iliustruotas. Vertas netik įmenanti , A . . , . . . . . .. * protestantui, bet ir kiekvienam ir • ■Re I lietuviui pasiskaityti.

. j Adiminstruoja Jonas Palšis 
i 5718 S. Richmond St. Chicago 

st.aipsnis. j 60629. Kainą auka.
Stasys Juskėnas

JvalrOs Dalykxl

SEWER AND 
PLUMBING

ANY RODDING AND 
DRAINING — $30.

D lys- 
proga;
_ Te-I 

(1951 1981), ;

Mūsų sparnus redaguoja 
ras Bružas. Pask u t i n y s i s M i > ’ 
sparnų 50 nr. papuošta Faul l< 
Vaitaitienės medžio raižinio vą
šeliais. Viršelyje yra Gedimo 
stulpai, rugių, kviečių ir 
varpos. Keturių vyrų ii \ 
moters mažos foto nuotr: 
ir “30 metų”. Nors nėra n 
pažymėta, bet atrodo, ka 
šio žurnalo redaktorių ir 
v u bendradarbių paveikslai. G 
“30 metų” greičiausiai i 
nalo sukaktis pažymėta.

k Turinyje: Kunigas P. 
pmąstymai N. Metų 
un. Eugenius Gerulis s 
^plasnoja Sparnai

įduoda trumpą apžvalgą žurnr- 
: lo “Mūsų sparnai” atsiradimą ir 
' jo spausdinimo rūpesčius; Jur
gis Jašlnskas-Menininko Dagio 

^dovana, duoda žinių apie me-į 
I ninko Dagio kūrybą; Aleksan
dra Vaisiūnienė — P
Biržus, gražiai aprašo Biržus i 
jų apylinkę; V. Karosas — 1 

'.Tgijos vaidmuo Lietuvos laisvės! 
-kovoje, gana 
’(Straipsnis aktualus ir turėtų 
būti paskelbtas ir kitoje lietu- 

-ivškoje spaudoje, nesitenkinant 
vien Mūsų sparnais); Halina 
Dilienė — Kun. Povilo Dilio I ’ 

, eklumeninė veikla; Hermanas! ; 
Tumas — Kristupas Donelaitis Į 

:200 m. mirties sukaktis); Alek
sandra Vaisiūnienė — Rūbas

Mich., įteikė $5 auką už kalen- 
doiių. Dėkui. Taip pat dėkui S. 
B. už 20 dolerių auką.
— Dėkui Mykolui Simokaiciu;

If not open — no charge.
6

CAI.L 656-8387

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

DLL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAl'SKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

— Dėkui poniai Marijai Taru-
'puošnus, bet darbas sunkus, ap- įjs? Davenport, Iowa, už anksty- 
’rašo Pietų Amerikoje gailestin-

■ gosios seselės darbą; Dail. Da- 
'gys — Mano vaikystė (autobio
grafija) ; Jurgis Jašinskas — Fa- Vladui Mačiukui iš Marquette

bą prenumeratos pratęsimą ir 
už S10 auką Naujienų paramai 
bei kalendoriui. Taip pat dėkui

natizmas ir tolerancija (tęsinys) 
rašinyje teigia, kad iš. katalikų! 
pusės, protestantų atžvilgių bu
vo daug netolerancijos, ypač iš 
dvasiškių, nes jam esant Vokie-j 
tijoje vienas jaunas katalikas 
dvasiškis įrodinėjęs, kad Done
laitis irgi buvęs katalikų kuni
gas (nejaugi galėjo būti ir to-

Parko, atsiuntusiam $3 auką už 
kalendorių.

— Tadas Normantas, Glen
wood, Ill., pratęsdamas prenu
meratą, parėmė Naujienų leidi
mą 10 dolerių auka. Dėkui.

— Kazys Butkauskas^ B,ock- 
ford. Ilk, kartu su metine pre-

kių katalikų dvasiškių S.J.); j. i numerata savo gerus linkėjimus 
B. — Spausdinto žodžio laukuo- Į ^lydėjo Su auka- Dėkui.
se; Jokūbas Jonas — Papiliečių 
padavimai (rašinys lengvam pa-

JOHN GIBAITTS |
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700 I

til J1 MMMF UBrS <

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJI

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

SOCIALINĖ APDRAUDA
— 11.2% DIDESNĖ

WASHINGTON, D.C. — Tris
dešimt astuoni milijonai JAV

iš Marquette Parko už nuolatinę gyventojų, gaunančių socialinę 
parama. Dėkui už ankstybą pre- apdrauda, liepos mėnesį gaus 
numerates pratęsima ir už 10 11.2 nucš. 
dolerių auką.

— (R) LB Brighton Parko i 
apylinkės gegužinė — piknikas j 
įvyks 1931 m. liepos 5 d., sek-J

didesnį čekį. Pragy- 
Į venimas tokiu nuošimčiu pa- 

- i brango, todėl jų čekiai bus ati- 
j tinkamai didesni. j
Socialinės apdraudos vadovy- 

ma<l.eni, 12 vai. po pieta Vyčiu' ',ė , Paruošė «kius . anksčiaį 
sodelyje ir salėje, 2455 W. 471h i kad Sava>ai 8alell» /uos gaut, 
Street, Chicago, Illinois. Veiks I l.epos 3 dietų, pnes Ltepos kel- 
virtuve, baras ir daug įvairiu i , *
laimėjimų, šokiams gros Petro . ’ &
Kivėuo orkestras. Valdyba na-1re a?ie j mtbjonams amenkie-, 
rius ir prijaučiančius maloniai Į netai ęh šio pa i mimo, 
kviečia linksmai praleisti sekma-j M ~ T 7 ,, ,

‘ A netro Innc nramwroc v I o I_
dienio popietę.

Apylinkės Valdyba
— Chicagos Anglijos-Britani- 

nijos Lietuvių klubas š. m. lie-i Ii joj e.

: — Australijos premjeras Mal
colm Fraser su žmona atvyko į 
Chicago, kviesdamas finansinin
kus investuoti pinigus Austra-

pos 12 d. ruošia pikniką — su
buvimą Vyčių salėje. Pradžia 
12 vai. Bus šokiai, pietūs, baras ‘ 
ir laimėjimai. Klubo V-ba (Pr.) 1

--------------—---- i

KOKS DARBAS, TOKS 
IR UŽMOKESTIS

ko- 
pa-

T et F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

DON’T READ THIS!!
unless you want the finest in pro
fessional carpet cleaning, for your 

home or office.
Clip this ad for a 30% discount.

Special rates on vacant premises 
and 24 hr. service.

296-7800
PRESTIGE HOME SERVICE

f ROOMMATE
FINDING SERVICE

Cut Your Rent Cost In Half!
All Ages, Tastes, Backgrounds, 

Occupations.
Ref. Checked. Loop.

624 S. Michigan Ave. Suite Jį. 602 
Ph. 461-0774

BUTŲ NUOMAVIMAS J
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS :'rį 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. „JT2B

yiSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY • ’1
INCOME TAX SERVICE '

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130.000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

. 4 BŪTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
50 pėdų sklypas. Brighten Parke. 
$69,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tas

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-556S

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ave# 
Tel. 927-3559

j”"1" 1 — —■
DĖMESIO

į 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
TeL 523-8775

WELLS TOWING SERVICE
Downtown — NearNorth — North 

Northwest and Suburbs
Local & Long Distance Road Serv.

We Buy Junk Cars, Tires 
and Batteries.

764-9099
m <■ 

GENERAL REMODELING 1

* Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenus 

Tel. 776-8505

Vokiečių medikas, homeopa
tijos kūrėjas Samuelis Hanema- 
nas (1755—1843) kartą priėmė 
turtingą anglą, kuris ilgai ir 
smulkiai pasakojo gydytojui 
apie savo negalavimus. Hanemaū 
nui pasijento nusiskundimas ne- •

— Pirmadienį iš Kinijos 
muništų partijos vadovybės 
išrinktas Airijos premjeru. 
Hua .Guofengą. Jis niekam 
tiko, nes vykdė tiktai Mao 
tųngo įsakymus, — pareiškė Hu j . . .
Jaoban^as ! Pa^are d’d^10 Įspūdžio. Vizitui por fonowfng correctional cen-

ne-
Ce-

BLS SERVICE

baigiantis, jis išėmė iš spintos ters: Graham Center, Hillsboro.
— Ponia Marija Juozėnas iš\ ' , 

■Brighton Parko prie ankstybai trcčiadieni Padėjo streiką.
pratęstos prenumeratos pridėjo ■

— Kanados pašto tarnautojai mažą buteliuką ir atkišo ligo- jjj 488-1527 or 9^8-90^4’ Vien-
. k v /1 -V—* « *■> z-J o -« z"\. f* 4" zn « I • • _ _ V _ _ - - —   _ 1 —niui, sakydamas j

Prašom gerai pauostyti, ir
— Anglijos karalaitis Charles j jūs išgysite nuo visų ligų. ■ 

lieepo’s 29 d. bus sutuoktas su į — Kiek esu skolingas? — pa-

na Center, 373-8241 or 928-9024.
i Smitty's Bus Service

$5 auką kalendoriui. Dėkui.

— Santa Monikos Amerikos j panele Diana Spencer. Iškilmių. Į klausė pacientas.
Lietuvių Klubas liepos 19 die-1 metu jaunoji privalo pasižadėti j — Tūkstantį frankų, —atsa- 
no i „oi „ tik mylėti karalaitį, bet taip kė gydytojas. ' ’ ' į

Anglas nedelzdamas išsiėmė:

— Tūkstantį frankų, —atsa-
na, sekmadienį. 1 vai. p. p. ruo-'
šia GEGUŽINI Emilio ir Juli-' pa[ j0 klausyti. Jaunoji jaareiš- 
jos Sinkų žavioje ir svetingoje, kė, kad ji pasižadės karalaitį iš portvelio blanknotą ir pakišo’ 
pastogė e, 233 Marguerita Avė.,!mylėti, bet nepasižades: visuo- Hanemanui į panosę: !
Santa Monikoje. Bus skanūs pie met klausyti, 
tūs. kavutė ir gaivūs gėrimai. O o

— New Yorko lietuvių gydy
tojų draugijos susirinkime, įvy
kusiame birželio 21 Kultūros 
Židiny, buvo išrinkta nauja 
draugijos valdyba: pirm. dr. 
Vytautas Avižonis, vicepirm, 
dr. Benediktas Jankauskas, sekr. 
dr. šnipas, ižd. dr. Leonilda Gie
draitienė, valdybos narys dr. 
Ibsenas Skeivys.

— J. Janulaitis Fennville

—Prašom gerai pauostyti, ir 
jums bus pakankamai atlyginta. J

COMBINATION
SCRUB AND STEAM

} 3 2 butų mūrinis namas, naujas 
I stogas ir porčiai. Modernūs ra- 
j diatoriai, gazo šildymas. Mar

quette Parke. Sena kaina $52,000

First room S25 Any room after $15. ] 
You may find cheaper but 

ar they professional?
Call 520-0840

THE PROFESSIONALS

KELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

3 4 hutų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai. ■ - 
Brighton. Parke. $57,700.

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 691h St.

(Lithuanian Plaza Ct.)
737-7200 arba 737-8534

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

tuo jame irėsame apdrausti

6557 S. TqĮrhoh>Avenue V ‘, 
Chicago,, fl. 60629 . v ’

Laikrodžiai Ir brangenybža 
Perdavimas ir Taisymas 
2646 West 59th Street 
Tai. KEpublk 7-1941

Ugametis patyrimas — sąžiningas darbas
/ei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviq Įstaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60343

Telef. 312 238-9787
» Nemokrnuur patxm^vliDa* užmkcat lėktuvų, traukinių, latrų kelio

nių (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervaciias; Parduoda 
me kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Uetuvą ir kitus kraštus; 
Sudarome iškvietimus giminių apįlankymui Amerikoje ir teikiame infer! 
m&cijas vjsais kelionių reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik seiru rezervuoa vietas 
K anksto — prieš 45-60 dienų.

gnuimiiiii iHiiimiiiiiiiiiii iniiii;iHih,H;;iniiiiiiiniiiiiiiiiinniiiii!::in  11111111111111 >

TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

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

ŠV. RAŠTO
N AU J ASIS ’ TEST AMENT A S 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. JRISTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 

PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES’, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, I1L 60454

MEET THE CHALLENGE!

-----------

C Riauk paskutinę ožkelę, bile' 
soti būtų dūšelė.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO( 
paruošta, — teisėjo Alphonse- 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ į 
išleista knyga su legališkomis' 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje, 
1739 South Halsted St, Chica
go, ILL. 60(508. Kaina $3.00.

BODY SHOPS needs Clean-Up 
Man with basic knowledge of 
mechanics. Must have driver’s 
license. Steady.

i 
r Apply in person: 

3518-24 W. 63rd St.

WjNBGHBORHOOO
REATV G.7OUP

We'll help ycu make the right move.

■-------------------------------------------------------------------------------- -

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5930

HFLP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

NURSE'S AIDE

. Reliable, live-in, to care for no'n- 
ambulatory stroke patient. Non 
demanding situation. Room, 

board and $125 per month. • 
Call 743-1015 evenings.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

gankacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA—- atlieka kultūrinius darbui. gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 
darbus dirba.

SLA — išmokėto daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis, SixA neieško pelno, bjh 
įlams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas nl! 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai* 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudoa sumą temoka tik $3.00 metanu.

SLA — kuopų vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
į tmvo apylinkės SLA kuopų veikėjus Jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
v New York, N. Y. 10001

Tt7 W. P. 
t«l bid Mi-nn

-- ——————---------- J

HELP WANTED — MALE-FEMALl 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

NURSES ASSISTANT, HOME 
HEALTH AIDES, Flexible Part-time 
hours. Days only Mon-Fri. 1 year hos 
pital or nursing home experience 
Must have proof of completion o 
state approved program. Must have 
dependable car. Excellent benefits 
including travel allowance. Excellent 
salary. — Call for an appointment 
9 to 4, South Suburban Home Health 
Service, 447-6226.

JEI GALVOJATE
PIRKTI AK PARDUOTI, 

-Yiomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome skambinti 
ar užeiti į mūsų įstaigą.

Mes visuomet pasiruošę 
jums patarnauti.

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį.

Virš 500-tai namų pasirinkimui.

BUDRAITIS REALTY CO.
6600 S. Pulaski Road | 

Tel. 767-0600

ML ilMXUI 
katery Public

INCOME TAX SERV1CI 
<159 S. Maplewood. T«l. 254-745$] 
Taip pit daromi vertimai, giminiu į 
Iškvietimai, pildomi pilietybė pr«- j 

iymai Ir titoki blankaL

HOMEOWN ERSP0LIW
F. Žagelis, Ageni < 
MOS'/, W. 95th St 
Evers. Park, 111. 
40442. - 424-M54 k

State, f itin JandCasaally Company

MOBILE MECHANIC 
SPECIALIST 

Full Automobile Repair 
Parts and Labor Guaranteed. 

Done at Your Location 
24 Hour Phone 

272-6300■■HL...................... n ■ ! j

PARDUODAMA 7 AKRŲ ŽE
MĖS PRIE LEMONTO. 

$15,000 už akrą.
1191 McCarthy road 

Skambinti 257-5140 
darbo metu.

RENTING IN GENERAL

LOANS & MORTGAGES 
Paskolos ir hipotekos

FUNDS AVAILABLE. $5,000 and up. 
For 1st and 2nd mortgages on Single 
& Multi-Family Homes. Shopping Cen 
ters, Apartments, Farms, Churches, 
Construction, Commercial, Industrial, 
and many others. Compatible interest 
rates. J. Wright, P. O. Box 4959, 

Chicago, IL 60680.
(312) 264-4153

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas, 
naujai dekoruotas, senesnio amžiaus 
šeimai (gali būti pensininkai), prie] 
46-tos gatvės, tarp California ir Ked- ’ 
zie. Be gyvulių, nerūkantiems. J

Po 6 vai. vak. skambinti 376-7894

—Politikas Garrett FitzGerald 
išrinktas Airijos prezidentu.

advokatų draugija 
V. BYLAITIS ir V. BR1ZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 rak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą. 
Telefonuoti 778-8000

AdVOKMUU
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: nuo B vaL ryU 
Iki 6 rak vak. Sežtadienj nuo 

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

TU. 776-5162 arba 776-5HI
264S West 63rd Street

CMcaro, m. S062t “
11 111,1 1 1.1
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